دانش افزايی استادان حوزه و دانشگاه
در كارگاه مهارت آموزی سالمت معنوی اسالمي
 6-8شهريور 9911
اولين كارگاه دانش افزایی و مهارت آموزی سالمت معنوی اسالمی به همت فرهنگستان علوم پزشكی و با همكاری پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی ،مدیریت حوزههای علميه و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی(ره) با حضور جمعی از پزشكان،
مسئوالن و استادان حوزه ،دانشگاه و فرهنگستان علوم پزشكی از  6شهریورماه  99به مدت سه روز در مركز همایشهای
بيمارستان قلب شهيد رجایی برگزار شد .در این كارگاه سه روزه پزشكان ،استادان حوزه و دانشگاه درباره نقش سالمت معنوی
در بخشهای مختلف جامعه و ورود سالمت معنوی به مباحث نظام آموزشی به بحث و تبادل نظرپرداختند.
در مراسم افتتاحیه این کارگاه دکتر حسن ابوالقاسمی  ،رییس گروه سالمت معنوی اسالمی فرهنگستان علوم پزشکی در سخنانی گفت:
ما بطور ساالنه همایشهای سالمت معنوی را با مشارکت حوزه علمیه قم ،دانشگاههای علوم پزشکی کشور و وزارت بهداشت در قم
برگزار میکنیم .سال گذشته به علت شیوع بیماری کرونا علیرغم اینکه آمادگی برگزاری همایش را داشتیم جلسه را به جهت حفظ
سالمتی شرکتکنندگان لغو کردیم.
وی بیان کرد :امسال در جلسه گروه سالمت معنوی دکتر مشکی پیشنهاد کارگاه دادند که تصویب شد و با حفظ مسائل بهداشتی این
کارگاه را برگزار کردیم .موضوع علمی این کارگاه به دکتر عباس زاده سپرده شد ایشان از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به گروه
سالمت معنوی فرهنگستان پیوستند.
دکتر ابولقاسمی گفت :در این کارگاه  9پنل برنامه ریزی شده است که در هر پنل سه استاد سخنرانی خود را ارائه میدهند و سپس
بحث گروهی اعضای پنل انجام میشود .ان شاء اهلل توفی اجرای دستورات اللهی حالل شود و بتوانیم در افزایش سالمت معنوی خود
و جامعه اسالمی قدم برداریم.
مشاركت موثر روحانيت در ارتقای سالمت معنوی
در ادامه مراسم افتتاحیه دکتر مرندی ،رئیس کارگاه در سخنانی ضمن بیان تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان
حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه السالم و گرامیداشت روز پزشک و داروساز گفت :از روحانیت معزز بسیار سپاسگزارم چون سالمت
معنوی بدون ارشاد و هدایت آنها امکان پذیر نیست .امیدورایم زمینه ورود سالمت معنوی به آموزش پزشکی و عرله ارائه خدمات
فراهم شود.
وی با اشاره به تاریخچه تشکیل گروه سالمت معنوی اسالمی فرهنگستان علوم پزشکی گفت :حدود  01سال است که گروه معنویت
اسالمی در فرهنگستان تشکیل شده است و در زمینه سالمت معنوی تالش می کند .مقام معظم رهبری در سال 99گروه سالمت معنوی
را پذیرفتند بعد از آن هم با حضور در محضر مراجع تقلید و استادان حوزه علمیه قم بویژه آیت اله اعرافی از ارشادات آنها استفاده
کردیم.
دکتر مرندی مشارکت روحانیت در ارتقای سالمت معنوی را بسیار ارزشمند دانست و گفت :رفرنسهای پزشکی عمدتا غربی است به
همین دلیل توجه به سالمت معنوی اسالمی بسیار ضروری است تا افکار غربیها به ذهن دانشجویان ما نفوذ نکند .امیدواریم وزارت
بهداشت برای ورود سالمت معنوی اسالمی به آموزش پزشکی و همچنین به عرله ارائه خدمات اقدامات الزم را انجام دهد که در
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فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی سالمت در سال  99نیز تاکید شده است که بسیار جای کار دارد و همگی باید تالش
کنیم.
وی افزود :امروز اولین کارگاه سالمت معنوی در حال برگزاری است و همگی باید مشارکت جدی در بحثها داشته باشیم و ابهامات
بحث و نقایض گفته شود.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در بیان تفاوت های معنویت غربی و معنویت اسالمی گفت :یکی از تفاوتهای معنویت ما با غرب،
بعد اسالمی ما است که آنها به معنویت نگاه سکوالر دارند و بیشتر به مراحل آخر زندگی و بیماران در حال مرگ بوسیله موسیقی ،هنر
و یوگا روحیه میدهند تا مرگ را بپذیرند که البته موثر است؛ اما سالمت معنوی اسالمی نه تنها برای دنیا؛ بلکه برای پاسخگویی به
خداوند در جهان آخرت و زندگی ابدی برنامه دارد .آنها به آخر زندگی می پردازند ولی ما در دوره جنینی و زمان شروع حیات کودک
بعد پیشگیری و بهداشت در ارتباط با مسائل سالمت معنوی می پردازیم.
ماهيت كارگاه سالمت معنوي
در ادامه دکترعباسزاده ،دبیر علمی کارگاه نیز درباب ماهیت کارگاه سالمت معنوی گفت :برنامه کارگاه متفاوت از همایشهای علمی
است در همایشهای علمی ارائه دهنده مقاله مطالب را یک طرفه بیان میکند ولی در کارگاه علمی ،هر پنل به دو بخش تقسیم می شود
نیمی به استادان ارائه کننده و نیمی دیگر به پرسش و پاسخ استادان حاضر اختصاص دارد .نکته دوم اینکه بحث آزاد است و انتظار
داریم که دیدگاههای استادان ارائه کننده به چالش کشیده شود.
وی با بیان اینکه در این کارگاه سه روزه ممکن است تنوع در دیدگاههای استادان وجود داشته باشد گفت :سالمت معنوی یک موضوع
بین رشتهای است .علوم پزشکی ،علوم انسانی و اسالمی را دربر میگیرد .در علوم انسانی و اسالمی تنوع در دیدگاهها و اختالف آراء
وجود دارد که امری طبیعی است در موضوع سالمت معنوی هم این مسئله وجود دارد .که البته جزئی است نه مبنایی.
پنل اول با عنوان تفاوت مفهوم سالمت در اسالم و غرب
در اولين پنل كارگاه با عنوان تفاوت مفهوم سالمت در اسالم و غرب ،دكتر محمد حسين نيكنام ،عضو پيوسته فرهنگستان علوم
پزشكی ،حجت االسالم مجتبی مصباح و دكتر سيد جمال الدین سجادی ،عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكی به ایراد سخنرانی
پرداختند.
در ابتدای پنل اول دکتر نیکنام با توضیح اینکه در این کارگاه  9میزگرد برگزار خواهد شد که  9محور را مورد بحث قرار می دهد گفت:
اولین محور تفاوت مفهوم سالمت معنوی در اسالم و غرب است که فوقالعاده بحث مبنایی است در بحث سالمت و عالم پزشکی
میتوان گفت :پزشکی ،حرفهای برای تامین ،حفظ و ارتقای سالمت انسان است که پزشک بعنوان متولی سالمت باید به همه ابعاد
سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی اشراف داشته باشد وی افزود :در زمان گذشته ما حکیم داشتیم و توجه به ابعاد مختلف
سالمت در آن زمان به نحوه بهتری انجام میشده است .دید جامع تری بود .اما در زمان حاضر وضع دانش بهتر شده ولی این توجه کم
است و قبال اگر اطالعات کم بود اما توجه به ابعاد مختلف سالمت زیاد بود .از طرف دیگر پزشکی همواره توام با نوعی معنویت بوده و
است و در ادوار گذشته بروز و ظهور بیشتری داشته و به هر حال حکمای اسالمی که کار پزشکی را برعهده داشتند؛ مسائل اسالمی،
فقهی ،فلسفی و بسیاری علوم دیگر را نیز میدانستند.
دکتر نیکنام با اشاره به دوران رنسانس گفت :رنسانس اتفاقی ناگوار برای جدایی علم از دین و معرفت بود .نوزایی علمی در اروپا و
مشکالتی که کلیسا با علما پیدا کرد که بر اثر این اختالف جدایی علم از دین و معنویت رخ داد و از طرف دیگر رشد علمی به سرعت
افزایش پیدا کرد بویژه در رشتههای گروه پزشکی کشفیات زیادی به وقوع پیوست.
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وی ادامه داد :با توجه به ابعاد جسمی سالمت ما پیشرفت های زیادی را شاهد هستیم .مسائل سلولی مولکولی و ژنتیکی و مسائل
جسمی تنها عاملی بود که مورد توجه قرار گرفت و به تعبیر آیت اله جوادی آملی که فرمودند« :ارائه خدمات سالمت به انسان مثل ارائه
خدمات به دام شده و فقط توجه به جسم است مانند دامپزشک و سالمت روان ،سالمت اجتماعی و ارتقای روح انسان برای رسیدن به
سالمت کامل ضروروی است».
پديده جهانی توجه به معنويت
عضو پیوسته فرهنگستان بابیان اینکه در چند دهه اخیر اتفاقات خوبی رخ داده و در نیم قرن گذشته توجه به ابعاد دیگر سالمت روانی
اجتماعی و معنوی معطوف شده است گفت :مراقبتهای سالمت از لرف جسمی به مراقبتهای کامل و جامع و دربرگیرنده همه ابعاد
سالمت رخ داده است .بنابراین توجه به معنویت یک پدیده جهانی است برخی کشورهای پیشرفته توجه به معنویت را به شیوه خودشان
و برای بهتر شدن اقدامات مراقبتهای جسمی توجه کردند .سازمان جهانی بهداشت نیز تعریف سالمت معنوی را پذیرفته است.
وی ادامه داد :طرح این موضوع نیز توسط کشور نروژ که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی وضع خوبی دارد در سال  0999مطرح شد ..در
آن زمان نماینده نروژ بیان کرد که کشورش با وجود اینکه وضع بسیار خوبی از لحاظ اقتصاد و سالمت دارد؛ اما به لحاظ سالمت
روانی و انحرافات اجتماعی دچار مشکل است و پیشنهاد داد تا نگاه دیگری به تعریف سالمت کنیم و تعیین کنندههای ابعاد سالمت را
بازنگری و ابعاد دیگری به تعریف سالمت اضافه کنیم .اما در مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت تصویب نشد .چون بحث سالمت
معنوی به دین ،ایدئولوژی و مذهب برمیگردد و به همین دلیل مانع شدند.
دکتر نیکنام افزود :اما در سالهای بعد این موضوع مطرح شد که سالمت معنوی به عنوان راهبرد سالمت به کشورها واگذار شود و در
مستندات دیگر بحث سالمت معنوی تصریح شد.
عضو پیوسته فرهنگستان با اشاره به ابعاد وجودی انسان گفت :انسان دو بعد روح و جسم دارد و روح انسان استعدادهای زیادی دارد
از دیدگاه اسالم حقیقت وجود انسان ،روح جاودانگی است که از بین نمیرود و زندگی دنیا مقدمه کوتاهی برای زندگی اخروی است
و هدف نهایی انسان متناسب با روح او در این جهت سامان دهی میشود .اگر چه روح و جسم در هم تاثیر متقابل دارد اما سالمت
روح است که از الالت برخوردار است حب ذاتی که در انسان است و گرایش سیری ناپذیری که انسان به کمال دارد و قدرتی که در
باب اختیار خداوند به انسان داده ،کمال او در گرو اختیار اوست.
معنويت از ديدگاه اسالم ،تقرب به خداوند متعال است
وی بیان کرد :روح انسان با بهرهگیری از قوه عقل و با اختیار به سمت تعالی حرکت میکند .که هدف نهایی انسان نزدیک شدن به
خداوند متعال است .این بعد معنوی انسان است بنابراین معنویت از دیدگاه اسالم تنها در سایه ارتباط با خداوند و از طری عبودیت،
پذیرش و تسلیم در برابر دین ح محق میشود.
دکتر نیکنام مصداق سالمت معنوی در اسالم را تقرب یافتن به خداوند متعال دانست و گفت :شرط اول سالمت معنوی داشتن باور به
جنبه متافیزیکی انسان و قوه مافوق ذات مادی انسان است و به همین دلیل کسانی که الول جهان بینیشان بر محور انسان است .مانند
اومانیسم و اگزیستانسیالیسم بدون معنویت هستند.
وی در خصوص مهمترین مبانی و معانی اللی طرز تفکر اومانیسم گفت :اومانیسم وجه قالب نظام های غربی است و در همه
عرلههای ادبیات ،سیاست ،هنر و غیره بروز و ظهور دارد بویژه بخش غیر الهی آن ،مهمترین مبانی این طرز تفکر این است که انسان
محصول تکامل طبیعی است و از خدا خبری نیست .ذهن عملکرد مغز است و انسان بعد از مرگ عملکردی ندارد و از بین میرود و
معاد و ماورا طبیعت در کار نیست و عالم در طبیعت ساخته شده و انسان با استفاده از عقل و روشهای طبیعی میتواند همه مسائل
خود را حل کند .بنابراین نیازی به وحی و آموزههای دینی نیست .انسان آزادی انتخاب و عمل دارد و میتواند سرنوشت خود را ترسیم
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کند .تمامی ارزشهای انسانی و اخالقی در ارتباطات و تجارب دنیای مادی بدست میآید و هدف نهایی زندگی انسان هم آزادی و
رشد اقتصادی است.
دکتر نیکنام با بیان اینکه حیات جاوید ،بعد روحانی و معنوی انسان در دیدگاه اومانیسم انکار می شود و بی نیازی از هدایت وحیانی
هم به شدت تروج میشود گفت :داشتن اراده آزاد بطور مطل و اخالق مادی گرایانه مبنای زندگی قرار گرفته به نحوی که انسان جای
خدا نشسته است .همه چیز مادی است و تدارک زندگی دنیوی تا حد الیتناهی مقصد اللی است و از معنویت خبری نیست.
وی در بیان واژه معنویت در رویکرد اسالمی و در قرآن کریم ،سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) گفت :در رویکرد اسالمی ترم معنویت
نداریم ولی در بیان مسلمانها واژه معنویت و واژههای نزدیک به آن زیاد است .از دیدگاه اسالم راههای شناخت منحصر به حس و
تجربه نیست؛ بلکه شهود باطنی ،علم حضوری و شناخت عقالنی است .این نشان دهنده این است که چقدر بین ما و غرب فالله
است و این عدم درک باعث شکاف عمی در مبانی دیدگاههای ما و آنها است.
معنويت در الهيات اسالمي
دکتر نیکنام ادامه داد :دردیدگاه اسالمی خداوند یگانه واجد همه کماالت ،مالک عالم ،تدبیر کننده و اراده کننده همه عالم است و
سرنوشت همه موجودات به دست اوست .هرچه در هستی اتفاق میافتد وابسته به اراده اوست .انسان با فطرتی الهی و با برخورداری از
کرامت تکوینی میتواند به تمامی کماالت دست یافتنی برسد .در قرآن و متون اسالمی خداوند به مثابه منبع و سرچشمه وجود همه
کماالت است و نزدیک شدن به او هدف آفرینش انسان است .متعالیترین کمال انسانی نیز باالترین نقطه ممکن در مراتب قرب به خدا
است .معنویت در الهیات اسالمی ،معرفت و ایمان به غیب و تبیین توحیدی از نظام هستی است« .هُوَ الْأَوََّلُ وَالْآخِرُ وَالظََّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ
بِکُلَِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ» اگر کسی این جهان بینی را داشته باشد .دیگر چه غمی دارد .هر حرکت و سکونی متکی به ذات الیزان الهی است.
بنابراین انسان با این دیدگاه غم و اندوه و مشکالت روانی به خود راه نمیدهد.
وی خاطر نشان کرد :از آیات و روایات اینگونه استنباط میشود که سالمت معنوی اعم از سالمت جسمی ،روانی عالوه بر اینکه در
این دنیا به درد انسان میخورد؛ اما سالمت معنوی ،سعادت اخروی ما را شکل میدهد .دکتر نیکنام سخنان خود را با آخرین جمله از
مرحوم حجت السالم احمدی خاتمه داد«:معنویت به معنای واقعی یعنی اعتقاد به خدا و خدا را در همه حال یافتن و با همان فطرت او
را دریافتن و همه کارها را بخاطر او و با اخالص انجام دادن است».
زبان مشترک مباني فكري سالمت معنوي
در ادامه پنل اول حجت االسالم مصباح یزدی ،عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) نیز در سخنانی با اشاره به
تفاوت مبانی فکری در تلقیهای مختلف از معنویت و به تبع آن سالمت معنوی گفت :جنین انسان در درون رحم مادر  9ماه رشد
میکند و سپس متولد میشود .حال فرض کنید دنیایی وجود ندارد و دنیا در درون رحم مادر است .اگر جنین بتواند دوام بیاورد و باقی
بماند  9ماه زندگی میکند که برای سالمتی وی در این  9ماه برنامه ریزی میکنیم اما بعدش هیچ .ولی وقتی پزشکان راجع به جنینی
بررسی میکنند که بعد 9ماه میخواهد وارد زندگی شود و بعد تولد چه قابلیتهایی دارد و مادر چه مراقتبهایی باید داشته باشد تا
انسان سالمی متولد شود.
وی افزود :زندگی دنیا نسبت به آخرت نیز دوره جنینی است .انسان آمده تا لوازم زندگی بعد از مرگ را فراهم کند و بعد از مرگ
شروع به زندگی کند .وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِالَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ اگر قرار بود زندگی همین باشد که در حال انجام آن هستیم بعد از  91الی 011
سال تمام شود یک چیز پوچ بی معنا بود و ما میخواهیم برای سالمت انسان فانی برنامه ریزی کنیم که چه شود!
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وی ادامه داد :قرآن میفرماید :وَإِنَّ الدّارَ اآلخِرَةَ لَهِیَ الحَیَوانُ لَو کانوا یَعلَمونَ .زندگی پس از مرگ شروع میشود .ما فکر میکنیم مرگ
پایان حیات است! .چه کسی می تواند تشخیص دهد که معنا و هدف زندگی چیست که بر اساس آن سالمت را برنامه ریزی کنیم.
چطور بدون شناخت انسان به این امر بپردازیم!
حجت االسالم مصباح یزدی بابیان اینکه انسان شناسی پایه تعیین کننده سالمت معنوی است گفت :مگر میشود با مبانی انسان شناختی
مختلف تلقی یکسانی از معنویت و سالمت معنوی انسان داشت .انسان را چطور بشناسیم .تلقی ما از انسان مبتنی بر تلقی از کل هستی
است .جایگاه انسان در هستی چیست؟ هستی عالم ماده است یا کل عالم ماده با همه کهکشان ها مانند ریگی است در بیابان هستی.
وی با اشاره به تفکیک دیدگاه اسالمی و غربی گفت  :اوال دیدگاههای مغرب زمین باهم تفاوتهایی دارند .حتی تفکرات الهی هم در
غرب وجود دارد همه الحادی نیستد .تقابل بین اسالم فقط مربوط به مغرب زمین نیست بلکه در مشرق زمین هم به لحاظ جغرافیایی
دیدگاههای الحادی وجود دارد .منتهی امروزه رویارویی ما بیشتر با مبانی است که در مغرب زمین شروع و شایع شده و ترویج میشود
و علوم انسانی و علوم طبیعی ما متاثر از مبانی فکری غرب است.
وی افزود :دیدگاههای اسالم با دیدگاههای مکاتب مغرب زمین که به سراسر جهان القا شده است تفاوتهایی دارد .و اینها در بحث
معنویت تاثیرگذار است .این تفاوت باعث میشود که رویکرد ما به مسئله معنویت متفاوت شود کسانیکه به خدا و معاد اعتقاد ندارند
امروزه دم از معنویت هم میزنند .حرف آنها چیست چرا بحث ضرورت معنویت برایشان پیش آمده است.
وی اظهار داشت :در ابتدا آنها انسان را انسان مادی میدانستند که سالمت جسمش مهم است و اگر روح را اضافه کردند کارکردهای
فیزیکی برایش قائل شدند فیزیکالیست ها کارکردهای ذهن را به یک سری امور مادی ،فیزیکی و جسمی انسان ارجاع میدهند .به این
لورت که فشارخونش تنظیم شود و نباید استرس و اضطراب داشته باشد و بحث سالمت روانی را مطرح کردند .و گفتند که انسان
یک موجود اجتماعی است و در روابط اجتماعی هم نباید اختالل پیش بیاید و انسان باید سالمت اجتماعی داشته باشد.
حجت االسالم مصباح یزدی با بیان اینکه جامعهای که بر اساس این رهنمودها ساخته شده علیرغم این همه پیشرفت دچار احساس
پوچی به زندگی ،ناامیدی و افزایش خودکشی شده است گفت :به دنبال ایجاد این مشکالت آنها ریشه موضوع را بررسی کردند و
متوجه شدند که انسان یک نیاز دیگر هم دارد که باید تامین شود تا مشکالت حل شود و اسم آن را معنویت گذاشتند و دیدند با توجه
کردن به مذاهب ،احساس آرامش تامین و اضطراب کم میشود چون فکر میکنند با نیروی متعالی ارتباط دارند .آنها به اینصورت به
معنویت روی آوردند .البته معنویتی که یک نیازی است در عرض نیازهای دیگر و برای همین زندگی دنیا و راحت تر زندگی کردن
است.
وی ادامه داد :اما رویکرد دیگر به معنویت این است که درست است که روی آوردن به خدای متعال ،مشکالت را تا حد زیادی برطرف
میکند اما فقط مخصوص این دنیا نیست و معنویت فقط زندگی را سامان نمیدهد .زندگی انسان ابدی است و باید از همان ابتدای تولد
باید برای معنویت برنامه ریزی کرد .برای زندگی ابدی انسان می خواهیم روح را پرورش دهیم این حقیقت انسان است.
حجت االسالم مصباح یزدی با اشاره به اینکه ارتباط معنوی همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد اما هدف نهایی نیست
گفت :سالمت جسم ،هدف نهایی نیست؛ بلکه هدفی واالتر وجود دارد بنا بر مبانی اسالمی ،معنویت خودش یک الل است و هدف از
آفرینش انسان مهم است .جسم ابزاری برای رسیدن به هدف است .گاهی گفته میشود که اگر معنویت را بر اساس مبانی اسالمی
تعریف کنیم زبان مشترک را از دست میدهیم و وقتی مفاهیم اسالمی را در تعریف معنویت بگنجانیم دیگران متوجه نمیشوند .بنابراین
باید تعریف مشترک ارائه دهیم .اوال به این لورت نیست که هیچ یک از شاخصهای معنویت قابل اشتراک نباشد در بحث هدف
زندگی حقیقت هریک از مفاهیم و مصادی آنها باید توضیح داده شود و بار معنایی آن باید تشریح شود اینها را میتوان با زبان مشترک
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توضیح داد .زبان ما در توضیح مبانی مشترک است؛ اما نتیجه متفاوت میشود حقیقت نمیتواند حاوی طرز تلقی غلط باشد؛ بلکه باید
آن را با طرز تلقی درست بیان کنیم.
تبيين واژه سالمت معنوی در مفهوم شناسی
سپس دکتر سجادی نیز در سخنانی با بیان اینکه میزگرد حاضر میخواهد واژه سالمت معنوی اسالمی را در مفهوم شناسی تببین نظری
کند بیان کرد :باید موضوع باز شود که چه اثری این سالمت معنوی اسالمی بر روی ابعاد جسمی ،اجتماعی و روانی دارد تاکید بر اینکه
هدف ما تمدن اسالمی است بنابراین دورنمایی برای رسیدن به این هدف باید ترسیم شود .دو رویکرد داریم یکی دینی و دیگری
تمدنی سوال این است که ما یک واژه داریم که مشخص است اما این واژه را میخواهیم مورد بحث قرار دهیم بدون اینکه الول و
مبانی وارزشهای مدون شده ای را مشخص کرده باشیم و دوم چارچوب تمدن نوین اسالمی را مشخص کرده باشیم یعنی مجهول در
مجهوالت داریم.
وی ادامه داد :با شکافتن موضوع میتوان گفت که این یک موضوع ذهنی ،نامحسوس ،معرفتی ،فلسفی و بسیار سخت و پیچیده و نو
است .تعریف مشخص جامع و مانع از آن نشده و فهم درستی نیز از آن وجود ندارد؛ ادبیات موجود در آن فقیر و مغشوش و تا حدی
التقاطی است .هم پوشانی با اخالق و سالمت روان دارد که شناسایی و تدوین نشده است .هنوز نفهمیدیم که نسبت آن با دین چگونه
است آیا معنویت اسالمی همان دین است؟
دکتر سجادی افزود :امکان سنجش و شاخص اندازه گیری برای دینداری بسیار مشکل است و دومین مشکل این است که واژه ها و
کلمات ثقیل الهضم در لیترچر وجود دارد مانند :علم النفس ،ساحات نفس ،نفس مطمئنه ،نفس اماره ،رابطه روح ونفس ،نفس سالم،
تهذیب و تزکیه نفس ،هوای نفس یا در مورد قلب ،واژه دل ،جان ،باطن ،قلب سلیم ،قلب مریض ،حیات طیبه ،حیات معنوی و حیات
روحانی ،رابطه بین قلب و روح یعنی جایگاه نفس ،بین قلب و روح ،روح عاقله ،تعالی روح و غیره باید برای این واژه ها تعیین تکلیف
و مسیر مشخص شود این یک بعد قضیه است.
عضو پیوسته فرهنگستان با اشاره به اینکه در محیط دانشگاهی ،غالبا از نوشتههای غربی استفاده می شود گفت :بنابراین جمالتی از
مبداء اللی متن را ترجمه کردم و از جمله انگلیسی به مفاهیم برمی گردم که در دانشگاهها استفاده از متون غربی برای سالمت معنوی
دقی باشد.
وی در بیان تعریف غرب به زبان انگلیسی از معنویت گفت :معنویت هدایت میکند و به زندگی مسیر میدهد یعنی یک امر متعالی
مجهول که خودش تعیین میکند از طری عقاید و نوشتههای القایی و یا دستورات داده شده و برخی اعتقادات در اینجا این بعد عام
معنویت است .یک بعد اختصالی سالمت معنوی که توسط خانم پوچوفسکی مطرح شده است که مبدا همه تعاریف است وی
میگوید :سالمت معنوی این است که تالش میکند فرد یا افراد جامعه برای معنای زندگی خود ،فرد یا گروهی که به وی القا میکند
تعیین میکند .در غرب مسیحیت و یهودیت در زیر الئیسم حرکت دارد و هدایت میکنند اما تفکر الئیک است هدف از زندگی در
غرب لذت بردن و رفاه است و بسته القایی در دید آنها نهفته است.
وی ادامه داد :نکته دیگر اینکه معنویت غربی ،یک ملقمه دست ساز بشر است که در هر زمان تغییر میکند؛ اما یک پوشش تجربی
بسیار زیبای القاشونده دارد که این امر در دانشگاهها باید مورد توجه قرار بگیرد و اهداف پنهان غرب دیده شود .امیدواریم بتوانیم نظریه
اسالم را جهانی کنیم..
در پایان پنل اول حضار سواالت خود را مطرح و استادان سخنران به آنها پاسخ دادند.
برگزاري پنل دوم با عنوان مباني سالمت معنوي در اسالم
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دومين پنل این كارگاه با عنوان مبانی سالمت معنوی در اسالم (مبانی فلسفی ،انسان شناختی ،اخالقی و  )...توسط حجت االسالم
علی فضلی برگزار شد .در این پنل آیت اهلل علی اكبر رشاد و حجت االسالم و المسلمين عليراا قا می نيا به ایراد سخنرانی
پرداختند.
در این پنل آیت اله علی اکبر رشاد ،رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در سخنانی گفت :عنوان مبانی سالمت معنوی دامنه
بسیار گستردهای دارد .در ابتدا در خصوص مبانی دین شناختی سالمت معنوی مختصری بیان میکنم و سپس در تکمیل آن به مبنای
انسان شناختی خواهم پرداخت.
وی در بیان ابعاد دین گفت :دین دارای سه بعد و بخش است :حوزه عقاید ،حوزه احکام یعنی شریعت و حوزه اخالق در عصر حاضر
به بعد چهارم دین هم توجه شده است و لاحبان نظر کم و بیش به آن پرداختهاند .و آن بعد علم دینی است .این باور که گزارههای
علمی در متن دین وجود دارد و بر اساس مبانی و منط معتبر دینی میتوان دانشهایی را تولید کرد که از آنها میتوان به علم دینی
تعبیر کرد این هم بعد چهارم و یا ساحت چهارم هندسه معرفتی دین است.
وی ادامه داد :بعد چهارم یکی از ساحات و ابعاد بسیار پر اهمیت و خاص دین است که کم و بیش مغفول مانده و شاید بتوان گفت که
ساحت اختصالی دین است.
آیت اله رشاد با اشاره به بعد هندسی معرفتی دین اسالم گفت :در اسالم بر این باور هستیم که هندسه معرفتی دین پنج ضلعی است .که
ضلع پنجم از اهمیت ویژه برخوردار است .چرا که الوال در هیچ مکتبی جز مکتب دینی ،معنویت مفهوم ندارد و معنا ،معنا نیست.
معنویت غیر دینی معنویت نیست الوال مگر میشود که مبدا و معادی پیش فرض نباشد و از معنویت سخن بگوییم .در نتیجه معنویت
اختصاص به دین دارد.
وی با بیان اینکه هر یک از این پنج ضلع یک نظام زیستی را فراهم میکنند گفت :این منشورواره دارای  5ضلع است .که هریک از
اضالع آن یک نظام را تشکیل میده د .در حقیقت دین که خود یک نظام و دستگاه کالن معرفتی و سلوکی است .اگر دین یک ابر نظام
است .از  5کالم نظام تشکیل میشود که رابطه انسان را سامان میدهد و مدیریت میکند .رابطه انسان با اهلل ،رابطه انسان با خود ،رابطه
انسان با خل خدا و رابطه انسان با دنیا در اینجا این تقسیم و روابط  4گانه را از حدیث منسوب به امام لادق(ع) الهام گرفتهایم.
وی ادامه داد :چهارمین بعد رابطه انسان با دنیا است .غالبا به اشتباه تصور میکنند عالم به معنی همین جهان و دنیا و ارتباط با دیگران
است .ولی دنیا در مقابل آخرت است .حال سوال اینجاست که رابطه ما با توجه به این دیدگاه چگونه باید باشد .این پنج نظام این
چهار رابطه را تنظیم میکند .و چهار نظام ارتباطی نیز در دین پدید میآید.
آیت اله علی اکبر رشاد با اشاره به مبنای دین شناختی سالمت معنوی گفت :بخشی از سالمت معنوی ساحت سوم است .یعنی در نظام
معنوی دین آنچه که دین در حوزه معنویت ارائه میکند .حالل آن سالمت معنوی میشود .پس به لحاظ دین شناختی سالمت معنوی
حالل و برآیند یکی از اضالع  5گانه هندسه معرفتی دین است .بطور اجمالی به مبنای دین شناختی سالمت معنوی اشاره کردم.
وی در بیان بعد و مبنای انسان شناختی سالمت معنوی افزود :اسالم میخواهد انسان جامع منتهی به انسان کامل تربیت کند .غایت
اسالم در حوزه انسانشناسی استکمال نفوذ و تربیت انسان کامل است؛ اما انسان کامل بیآنکه جامع باشد محق نمیشود .به تعبیر دیگر
یک نسبتی بین جامعیت و کمال است در همه چیز در دین شناسی نیز دین ،دین جامع است؛ اما الزاما هر دینی جامع بود کامل نیست
ولی اگر دینی بخواهدکامل باشد باید جامع باشد.
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آیت اله علی اکبر رشاد عنوان کرد :نگاه تک بعدی و تک ساحتی به دین همانقدر غلط و نالواب است که انکار دین ،دین معجون و
منشور و مرکب از اجزا و عنالر است و یک نظام مرکب است .ولی از اجزای همسان و سازگار و نگاه به دین باید نگاه جامع باشد.
ولی جامعیتی که هر بعد آن دارای حدنهایت و کامل است .بنابراین دین اسالم هم دین کامل و هم دین جامع است.
وی در بیان گزارههای دین اسالم گفت 5 :دسته گزاره و آموزه ،دین اسالم را تشکیل دادهاند :حوزه عقاید ،حوزه علم ،حوزه معنویات،
حوزه احکام و حوزه اخالق که باید روابط انسان با خدا ،باخود ،باخل و با دنیا تنظیم شود .دینی دین جامع است که بتواند در هر 5
حوزه و در خصوص هر چهار رابطه سخنی برای گفتن داشته باشد .و دینی کامل است که کاملترین دستور را در  5حوزه برای مواجهه
با چهار رابطه ارائه کند.
آیت اله علی اکبر رشاد اظهار داشت :انسان باید تبلور عینی دین باشد .دین هم میخواهد انسان را به خود تبدیل کند و انسان جلوهگاه
دین باشد .و همه آنچه در دین گفته میشود در یک انسان محق شود؛ اما برخی به دین نگاه تک ساحتی دارند .اسالم همه ابعاد را
شامل میشود .انسان کامل وجامع کسی است که از تمامی حیث نگاه به دین دارد که یکی از آن ،حیث معنویت است .پس بنابراین در
انسان شناسی اسالمی هم به دنبال انسان جامع هستیم که در جامعیتش به کمال برسد.
وی با بیان اینکه یکی از ابعادی که اسالم میخواهد در انسان محق شود حیث معنویت اوست .گفت :دیانت و فطرت دو روی یک
حقیقت هستند اسالم دین فطری است .نکته دوم اینکه برای معنویت مثل مادیت برای سالمت روحانی مثل سالمت جسمانی ما
گرانیگاه داریم .کانون و گرانیگاه سالمت جسمانی قلب است .نقطه عطف و نقطه ثقل حیات و سالمت قلب است .اطبا مرگ مغزی را
مرگ قطعی تلقی میکنند .محور وگرانیگاه سالمت معنوی انسان ،قلب روحانی اوست.
آیت اله علی اکبر رشاد در جمع بندی سخنان خود گفت :بنابراین در انسان شناسی دو نکته را بیان کردیم اول اینکه همانگونه که دین
جامع الطراف است .هندسه معرفتی دین دارای  5ضلع است یک ضلع آن و ضلع مهم آن نظام معرفتی دین است .دین عالوه بر اینکه
علم را قبول دارد بلکه مولد علم نیز هست .اما عالم دیگری نیز وجود دارد که به عالم معنا و عالم ملکوت مربوط میشود همانگونه که
در آموزههای حکمی ،علمی و اخالقی دین تولیههایی دارد تولیههایی در قلمرو نیز معنوی دارد و راهکارهایی در این حوزه ارائه
میدهد.
وی بیان کرد :وجه معنوی ،تابع نظام علی و معلولی مانند وجهه مادی است همانطوری که در طب و در همه مناسبات مادی ما در یک
نظام علی معلولی زیست می کنیم و همه چیز تحت تاثیر این نظام است .عالم معنا هم همینطور است و تحت اشراف نظام علی و
معلولی است .ولی گاهی یک عالم بر عالم دیگر تفوق دارد یعنی یک عالم برتر از عالم دیگر است .و علل آن عالم را میتواند تحت
تاثیر قرار دهد .ولی از نظام علی و معلولی خارج نمیشود .یعنی یک دعا و یک نذر میتواند یک علت مادی راخنثی کند این به این
معنا نیست که نظام علی را بهم زده؛ بلکه از یک نظام علی فراتری استفاده شده در چارچوب نظام علی و معلولی و علت معنوی علت
مادی را خنثی کرد .این هم جزو نظام علی عالم است.
وی در پایان گفت :در خصوص انسان روی این دو نکته تاکید میکنم همانطور که دین جامع است و ابعاد  5گانه دارد .انسان نیز باید
جامع باشد و از جمله از سالمت معنوی برخوردار باشد و کانون سالمت معنوی ،قلب معنوی و قلب روحانی است همانطور که کانون
سالمت جسمانی قلب جسمانی است.
کانون سالمت معنوی رابطه انسان با خدا است
در ادامه این پنل حجت االسالم قائمینیا نیز در سخنانی گفت :از دو نگاه میتوانیم سالمت معنوی را بررسی کنیم .یکی در مقام تعریف
و دیگری در مقام تحق که شاید بیشتر مباحثی که لورت گرفته در مقام تعریف است .گرچه ضروری است؛ اما در مقام تحق و عمل
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چگونه است بهترین نمونه سالمت معنوی را میتوان در کالم اهل بیت(ع) و آثار بزرگان دینی یافت .بنابراین توجه به مقام تحق بسیار
مهم است.
وی بیان کرد :با نگاه به رفتار و منش ائمه اطهار (ع) در برابر مشکالت و مصائب دنیوی و مولفههای سالمت معنوی در اسالم متوجه
میشویم که گرانیگاه و دال مرکزی سالمت معنوی در اسالم رابطه انسان با خداوند است که انسان را به سالمت معنوی میرساند.
حجت االسالم قائمی نیا بازگشت به خدا و خداوند را کانون توجه قرار دادن را اساس اسالم دانست و گفت :اساس اسالم رابطه عینی،
متنی و حقیقی با خداوند برقرار کردن است .إِنَِّی وَجََّهْتُ وَجْهِیَ لِلََّذِی فَطَرَ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ برگرداندن وجهه وجودی انسان که
وجهه ،در واقع حقیقت وچهره اللی انسان است .و همه چیز در این محور معنا پیدا میکند .و منظور برگشتن وجودی به سمت خدا
است.
وی افزود :به تعبیر امام سجاد (ع) که میفرمایند :خدایا مرا از کسانی قرار بده که دائما به سمت تو میورزم .سمت اللی معنویت
اسالمی رابطه با خدا در هر حالتی است این تنها موضوعی است که سالمت معنوی اسالمی را تعریف میکند.
صحيفه سجاديه سند سالمت معنوی اسالمی است
حجت االسالم قائمی نیا دعا و نیایش را موتور محرکه بازگشت به خدا عنوان کرد و گفت .:از این نظر لحیفه سجادیه متنی بینظیر
در تاریخ بشریت است به یک معنا سند سالمت معنوی اسالمی است .که امام سجاد(ع) در متن آن چگونگی این رابطه را تشریح
میکند .بنابراین این متن متناسب با موضوعات امروز باید کدگشایی و رمزگشایی شود .که در متن سختیها حضرت سجاد(ع) به چه
لورت به رابطه بین انسان و خدا اشاره میکند.
وی ادامه داد :باید لحیفه سجادیه و متن قرآن پدیدار شناسی و معنا شناسی موقعیتی شود و متناسب با شرایط امروزی بازخوانی شود.
و مولفههای اللی معنویت اسالمی از کلمات ائمه معصومین(ع) و متن لحیفه سجادیه تعیین شود .
وی با تاکید بر اینکه نباید تالشهای بزرگان دین در زمینه علوم اسالمی فراموش شود گفت :هدف تمامی آثار ارزشمند این بزرگان به
یک معنا بازخوانی معنویت بوده است .اما امروزه به متون اللی اسالمی نیاز بیشتری داریم.
حجت االسالم قائمی نیا در بیان اثر پدیده دعا گفت :دعا چهار لورت دارد یکبار انسان در حالتی خاص دعا میکند و چیزی از خدا
میخواهد دوم حالی انسان پیدا میکند و این حال وی را به سمت دعا سوق میدهد سوم اینکه دعا برایش ملکه میشود و در هر حالتی
دعا میکند اما حالت چهارم مهم است اینکه انسان وجودش دعا میشود نحوه زندگیاش دعا میشود و بدون دعا هویت ندارد .بنابراین
هویت انسان دعا است .دعا سبک زندگی انسان است.
وی اظهار داشت :لحیفه سجادیه لرفا نمی خواهد یک حال را به انسان یاد بدهد بلکه سالمت معنوی تنها در مرتبه اخیر است که
میتواند تحق پیدا کند .ادعیههایی که در روایات و لحیفه سجادیه آمده بسیار راهگشاست .و ارتباط آنها باید با پدیدههای دنیا مقایسه
شود .و ارتباط انسان با خدا در متن زندگی معنا پیدا کند.
ويژگی های علوم شناختي و مباني شناختي معنويت
حجت االسالم قائمی نیا در خصوص علوم شناختی و مبانی شناختی معنویت گفت :علوم شناختی جزو علومی است که در دهههای
اخیر بسیار گسترش پیدا کرده و سندی نیز در کشور ما تنظیم و رشتههایی طراحی شده است .این علوم خصلت میان رشتهای دارند .که
میتوان آنها را از یک جهت به دانشهای ناظر به ذهن تعریف کرد .چون به ذهن انسان و فرآیندهای ذهنی و مغزی توجه دارند .که به
پنج دانش عصب شناسی شناختی ،روانشناسی شناختی ،هوش مصنوعی ،فلسفه ذهن و زبان شناسی شناختی تقسیم میشود .برخی علوم
کامپیوتری و انسان شناسی شناختی را نیز اضافه کردهاند.
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وی ادامه داد :ویژگی مشترک همه این دانشها این است که با یک نوع همکاری مشترک و یک نوع فعالیت میان رشتهای تالش میکنند
ذهن انسان را تحلیل کنند .در مرحله اولیه علوم شناختی ،ذهن انسان را به مثابه یک کامپیوتر مدلسازی میکردند .ذهن انسان اطالعات
و دادههایی را که از جهان خارج دریافت میکند پردازش میکند .این ایده اللی علوم شناختی نسل اولیه بود .علوم شناختی نسل دوم
از مدلهای عصب شناسی الهام گرفته است .که گرانیگاه اللی آنها این است که دستگاه شناختی انسان مثل سیستم عصبی عمل میکند.
وی بیان کرد :بحث بدن مندی که ادعا میکند بدن ،حیثیت شناختی دارد .یعنی در تمام مراتب شناختی حتی در مرتبه تعقل شناختی و
حسی حضور دارد .البته همه این مباحث نیازمند رویکرد انتقادی است .علوم شناختی پیشرفتهای زیادی داشته است .از یک طرف
توانسته مباحث فلسفی و عقلی را با مباحث تجربی گره بزند .بنابراین براحتی میتوان مباحث علوم شناختی را بازخوانی و از آن استفاده
کرد.
حجت االسالم قائمی نیا با بیان اینکه مباحث معنوی و سالمت معنوی در علوم شناختی بسیار گسترده هستند گفت :امروزه تحقیقات
بسیار مفصلی در این زمینه به چشم میخورد .مباحثی از قبیل رابطه مفهوم خدا و مغز  ،عصب شناسی ایمان ،تحلیل پدیدههای دینی از
منظر علوم شناختی ،مناسک دینی و تجارب دینی را از منظر علوم شناختی تحلیل میکنند .در قرن  91دانشمندان تحقیقات بسیاری در
مورد تجارب دینی انجام دادند.
وی با اشاره به تحقیقات انجام شده در زمینه عصب شناسی دینی گفت :بصورت گسترده در مورد عصبشناسی دینی و پدیدههای
دینی تحقیقات زیادی شده است .این تحقیقات در دو دسته قرار دارند .یکی رویکردهایی که در عصب شناسی شناختی وجود دارد و
دیگری رویکرد فروکاهشی است که در بسیاری از حوزههای علوم شناختی میبینیم که رویکردهای تحویل گرا هستند و تالش میکنند
حالت های معنوی را به فعالیتهای عصبی و مغزی تقلیل دهند این درحالی است که نمیتوانیم مفاهیم دینی را به فعالیتهای عصبی
کاهش دهیم .زیرا معنویت خود بحث دیگری است این رویکردهای تحویل گرا باید نقد شود.
وی بیان کرد :دیدگاه دوم دیدگاه تعاملی است که میگوید گرچه حالتهای معنوی و دینی یک کنشهای مغزی به همراه دارد اما
نمیتواند حالتهای معنوی را به حالتهای مغزی برگرداند و این فعالیتها با عصب شناختی ارتباط دارند  .بصورتیکه در بسیاری از
موارد حالتهای دینی و معنوی منجر به تحریکات و تغییرات عصبی میشود .از طرف دیگر این احتمال است که فعالیتهای عصب
شناختی بتواند تاثیراتی در باورهای دینی انسان بگذارد.
وی در پایان گفت :در آخر اینکه معنویت اسالمی یک حوزه مستقل است و دال مرکزی آن رابطه انسان با خدا است و تحقیقات عصب
شناسی را باید به این سمت سوق دهیم .که این رابطه چه تاثیراتی میتواند داشته باشد .و رویکرد کنشی و تعاملی را اساس و مبنای
سالمت معنوی در تحقیقات قرار داد.
مبناي انسان شناختي سالمت معنوي اسالمي از نگاه عرفان اسالمي
در بخش دیگری از این پنل حجت االسالم علی فضلی ،عضو هیئت علمی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی در خصوص
مبنای انسان شناختی سالمت معنوی اسالمی با نگاه عرفان اسالمی گفت :به گزارش موسسه گالوب جهان امروز پر استرستر،
غمانگیزتر ،و دردآورتر از همه دورانهای گذشته است .که این امر نشان دهنده گسترش اضطرابها ،افسردگیها و ناآرامیهای درون و
تشویشهای باطنی است .و نیاز مبرم انسان را به آرامش ،حسن رضایتمندی در زندگی نشان میدهد.
وی افزود :به تعبیری ای ن موارد نشان دهنده نیاز مبرم جهانیان به سالمت معنوی است .امروز در غرب این موضوع مطرح شده که
معنویت و دیانت در سالمت روانی و جسمانی تاثیر دارد و نباید از آن غافل شد.
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حجت االسالم علی فضلی در تعریف سالمت معنوی اسالمی از حیث انسان شناختی گفت :سالمت معنوی اسالمی از حیث انسان
شناختی عبارت است از هماهنگی و یکپارچگی اعتقادی ،اخالقی و رفتاری با سویه اللهی و توحیدی در نظام سازوار زندگی و
شخصیت سازمان گرفته آدمی است این یک تعریفی است که بطور کلی مطرح است.
وی ادامه داد :تعریف دیگر توانایی قلبی در هماهنگ سازی قوای شناختی یعنی قوایی که مربوط به باورها است و قوایی که مرتبط با
کردار انسان است با جهت اللهی و توحیدی که زندگی را معنا دار کند .و حس آرامش و رضایت مندی را در انسان بوجود بیاورد
تعریف دیگر سالمت معنوی از حیث انسان شناختی است .و اساس بحث من روی قوای کرداری شناختی است.
وی در پیشینه انسان شناختی گفت :غربیها در عرله روانشناسی سالمت معنوی و بهداشت معنوی ،روان درمانی معنوی ،نظریات
مختلفی را بر اساس فلسفه و مکتب خودشان طرح کردند .آیا ما میتوانیم در حوزه روان درمانی اسالمی طرحی داشته باشیم؟ فروید ابتدا
انسان را تفسیر میکند و بعد روان شناسی آن را پایه گذاری میکند میگوید :انسان بصورت ناخودآگاه شدیدا تحت تاثیر نیروی غریزی
است یا مازلو می گوید :ماهیت انسان خوب و ارزشمند است و دارای اراده آزاد است .برخالف نظریه فروید واتسون میگوید :انسان
ذاتا نه خوب و نه بد است؛ بلکه یک موجود واکنشگر است که بر اساس استعدادهای بالقوهای که دارد تالش میکند در مقابل
رویکردها و محرکها پاسخ دهد .یا آدلر می گوید :انسان موجودی خودآگاه و اجتماعی است و زندگی خود را با کشش اجتماعی سامان
میدهد دارای آزادی ،انتخاب و مسئولیت است .بر خالف جبرگرایان در حوزه روانشناسی .یا مارکس انسان را از نظر عملی دارای
ماهیت تعاملی میداند ولی از جهت اخالقی خنثی میداند .و نگاه سیستمی به انسان میدهد .همه متفکران و نظریه پردازان در ابتدا
انسان را تعریف کردهاند و بر اساس نوع تفسیرشان از انسان ،نظریات خود را بنیان گذاشتند.
حجت االسالم فضلی بیان کرد :برای تبیین سالمت معنوی اسالمی و روان درمانی عرفانی نیز باید از انسان تعریف خالی ارائه داد و بر
پایه آن ریشۀ اختالالت و روش درمانشان را طرح کرد .از این رو باید دید یک روان شناس و یک روان درمانگر چه تعریفی از انسان
دارد .
وی اظهار داشت :ماهیت انسان بر مبنای انسان شناختی سالمت معنوی بر پایه عرفان اسالمی ،بر دو ساحت استوار است یکی ساحت
الیهها و ظرفیتهای انسان که نیروهای سالمت زا و بیماریزا را که در برابر محرکها فعال میشوند ،تبیین میکند و دیگری ساحت
تعامل باورها و کردارها که سرچشمۀ احوال مثبت و اختالالت منفی انسان در هنگام رویارویی با مشکالت و پایۀ هماهنگ کنندة قوای
انسانی را تبیین میکند.
عضو هیئت علمی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی گفت :قلب دو وادی در خویش دارد ،وادی نفسانی که خاستگاه
قوههای جهل است و دارای دو الیۀ طبع و نفس است و وادی روحانی که خاستگاه قوههای عقل است و دارای دو الیۀ روح و سرَّ
است .وادی روحانی بعد جان و دل است که از وابستگی به بدن رهاست و ملکوتی است .این وادی وادی اشواق یعنی منطقۀ گرایش و
خواهش روح و سرَّ است .مرز دو وادی نفسانی و روحانی عقل و قلب است.
وی افزود :ساحت دوم تأثیر متقابل باورها و کردارها شامل تأثیر باورها بر کردارهای ظاهری و بدنی؛ تأثیر کردارهای قلبی و درونی بر
کردارهای بدنی؛ تأثیر کردارهای بدنی بر کردارهای قلبی و تأثیر کردارهای ظاهری و باطنی بر باورها است.
وی درپایان گفت :زمانی انسان میتواند از بیماری معنوی بگریزد و به سالمت معنوی دست یابد که پس از شناخت وادیهای نفسانی و
روحانی و الیه های شش گانۀ طبع ،نفس ،عقل ،قلب ،روح و سرَّ و قوای عقل و جهل ،بتواند مطالبات هر یک از آن الیه ها و قوهها را
در جهت توحیدی و الهی سامان دهد و هماهنگ ساز د و بر اساس آن به زندگی خویش معنا و هدف بخشد و برای هماهنگ سازی
الیهها ،قوهها و معنادهی به زندگی باید باورها و رفتارهای خویش را بر اساس الول عقلی و تعالیم دینی تنظیم کند
برگزاری پنل سوم با عنوان :سالمت معنوي از منظر قرآن و روايات
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در سومين پنل این كارگاه با عنوان «سالمت معنوی در آینه آیات و روایات اسالمی» آیت اهلل عليراا اعرافی ،مدیر هماهنگی
حوزه های علميه و حجت االسالم و المسلمين محمد علی راایی اصفهانی ،استاد جامعه المصطفی العالميه و دكتر محمد صالح
طيب نيا به ایراد سخنرانی پرداختند.
آیت اهلل علیرضا اعرافی در سخنانی ضمن بیان تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ساالر شهیدان گفت :سالمت معنوی از  5منظر قابل
مطالعه و بررسی است .یکبار ما سالمت معنوی را از منظر انسانی و عام ارزیابی میکنیم که الوال بشر دارای بعد و کشش معنوی است
که در آن بعد هنجار و ناهنجاری داریم و از منظر عام انسانی قابل بررسی است.
وی افزود :در منظر دوم سالمت معنوی بطور عام در ادیان شرقی و غربی به شکل ویژه به مقوله معنویت ،سالمت و مرض معنوی
پرداخته شده است که مشترکاتی در بین آنها وجود دارد .منظر سوم سالمت و مرض معنوی از نگاه ادیان توحیدی یا ابراهیمی است
که عمدتا در مسیحیت ،یهود و اسالم تجسم پیدا کرده است.
آیت اله اعرافی منظر چهارم سالمت و مرض معنوی از نگاه اسالم را مفهوم فرامذهبی دانست و منظر پنجم سالمت و مرض معنوی را از
نگاه مکتب و مذهب اهل بیت و دیدگاه شیعی عنوان کرد و ادامه داد :در این  5منظر میتوان به ارزیابی سالمت معنوی پرداخت.
مدیر حوزههای علمیه کشور در بیان دستهبندی سخنان خود گفت :منظر اول انسانی ،منظر دوم دینی ،منظر سوم ابراهیمی ،منظر چهارم
اسالمی و منظر پنجم شیعی است و ما معتقد هستیم که این  5منظر عمدتا از عام به خاص نامتعین و کلی به متعین و مشخصتر حرکت
می کند.
وی بیان کرد :وقتی ما سالمت معنوی را از منظر عام و کالم بشری میبینیم میتوانیم به شاخصها اشاره کنیم ولی خیلی کلی و نامتعین
است وقتی که این مقوله در منظر و دایره دین قرار میگیرد .تعین بیشتری پیدا میکند بصورتیکه در ادیان ابراهیمی که مبتی بر رسالت و
عالم غیب است تعین بیشتر و ضوابط و شاخصهای دقی تری پیدا میکند .وقتی در دین اسالم مطالعه میکنیم شاخصها و ضوابط
بیشتری در گنجینه اسالم مشاهده میشود.
وی اظهار داشت :از منظر شیعی و اهل بیت ،سالمت معنوی از معیارهای دقی تر و شاخصهای جامع تری برخوردار است .این تحلیل
مقوله معنویت و یک مدل بحث است .دایره مفهوم ،ضابطه ،شاخص و محورهای مرتبط با معنویت در اندیشه شیعی در دایره
متعینتری قرارمیگیرد که در دل چهار دایره دیگر قرار دارد.
آیت اله اعرافی عنوان کرد :البته این به این لورت نیست که کامال بصورت دایره عام قرار گرفته در برخی شاخصها و معیارها شکل
تباینی دارد؛ اما عمدتا به شکل دوایر عام و خاص است که میتواند الگوی بحثهای مطالعاتی و تطبیقی باشد.
وی با اشاره به اینکه در دایره پنجم نظریه سالمت معنوی از دیدگاه اسالم و اهل بیت دارای نظریه و مشخصاتی است گفت :بنابراین
نظریه سالمت معنوی در اسالم از ممیزات و عنالری برخوردار است که مهمترین آنها در فهرست  09عددی وجود دارد.
شاخصهاي بنيادي و اساسي نظريه سالمت معنوي
آیت اله اعرافی در بیان مشخصات نظریه سالمت معنوی اسالم گفت :اول اینکه نظریه سالمت معنوی اسالم ،عقالنی عاطفی است و
انحصار در یک حال احساسی و عاطفی ندارد؛ بلکه معنویت که یک بخش مهم آن عاطفی و اسالمی است در منط اسالم مبتنی بر
فلسفه و عقالنیت است و عواطف با واقعیت های عینی عقالنی و قابل اثبات مبتنی است .دوم نظریه سالمت معنوی اسالمی مبتنی بر
دوگانه احساسی و ماورایی است یعنی هم یک امر درونی وجود دارد که در نهاد انسان مشتعل است و در عین حال این امر درونی
مرتبط به واقعیتهای بیرونی است و به حقای بیرونی اتصال دارد که ماورایی آن در نظریه توحید ،آخرت و معاد است.
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وی افزود :بنابراین این دستگاه درونی با یک هستی شناسی برونی انطباق دارد و کامال در تعامل با همدیگر قرار میگیرد .سوم ضمن
اینکه سالمت معنوی و معنویت یک امر قلبی و درونی است در عین حال دارای آیین و شعائر است که در اسالم وجود دارد و مرزش
را با اندیشههای دیگر ادیان جدا میکند.
مدیر حوزههای علمیه کشور با بیان اینکه شاید تصور شود حس معنوی یک امر درونی در انسان است اما در ادیان ابراهیمی و اسالم در
آیینها و شعائر تجسم پیدا میکند گفت :رابطه امر درونی و آیین ها و شعائر رابطه داد و ستد است .یعنی احساس درونی این شعائر و
آیینها را ایجاد میکند و هم این شعائر و آیینها حس درونی راتقویت میکند که یک رابطه متقابل است.
وی با برشمردن مهمترین شعائر و آیینهای معنوی ادامه داد :عبادات تعریف شده در فقه ،اذکار ،دعاها ،مناجاتها و زیارتها به عنوان
شیوهها و نمادهای بروز آن احساس است.
آیت اله اعرافی مشخصه چهار م نظریه سالمت معنوی را تجلی امر درونی و احساس قلبی هم زمان در رفتارها و سبک زندگی فراتر از
آیینهای حس درونی دانست و گفت :به شکلی این معنویت روح و جان بخش زیادی از اخالق و فقه اسالم است.
وی بیان کرد :مشخصه پنجم اینکه این احساس معنوی به تعبیر فلسفی مقوله به تشکیک و ذو مراتب است و اقلی و اکثری است یعنی
یک دایره عام و تعاریف عام است .به تعبیری در سالمت معنوی و احساس معنوی در همه آدمها مشترک است و همه مسلمانها
میتوانند در آن مشترک باشند در عین حال ذو مراتب است و حس معنوی قابل ارتقا به مراتب قویتر است.
وی با اشاره به اینکه عالمان اخالق از منظر اخالقی مدارجی برای ارتقای معنوی انسان تعریف کردهاند و مدلی ارائه دادهاند گفت:
عرفای ما مدلها و الگوهای دقی تر و ویژهتری ارائه کردهاند که همه اینها نشان میدهد که امر مشترک معنوی مقوله به تشکیک است.
آیت اله اعرا فی در بیان مشخصه ششم نظریه سالمت معنوی گفت :حس معنوی مانند بسیاری از عواطف بشر فکری ،اکتسابی است
یعنی نقش انسان در مدیریت آن برجسته است .معماری و مدیریت انسان در آن نقش دارد.
وی ادامه داد :مشخصه هفتم اینکه حس معنوی دنیوی اخروی است در دایره دینی و معنوی ما یعنی این حس معنوی هم میتواند آثار
دنیایی داشته باشد و هم در منط اسالم آثار ماروایی دارد که از لحظه مرگ شروع میشود.
وی بحث درمانی ارتقایی حس معنوی را مشخصه هشتم عنوان کرد و گفت :سالمت معنوی دو بعد درمانی دارد روایات نشان داده که
سالمت معنوی و روحیه م عنوی باامراض جسمی و روانی مرتبط است ولی منخصر در این نیست و بعد پیشگیری و درمانی دارد هم
زمان و فراتر از آن بعد ارتقایی و تعالی بخشی دارد که در آیات و روایات تاکید روی بعد ارتقایی و تعالی است به عنوان مثال در
خطبههای نهج البالغه بسیار عنوان شده است.
آیت اله اعرافی در بیان ویژگی نهم نظریه سالمت معنوی با اشاره به اینکه حس معنوی و معنویت در نظریه اسالمی از چند ساحت
درونی برخوردار است که هم بر باورها ،اعتقادات ،نگرشها و تفسیرهای انسان اثر میگذارد و هم بر گرایشهای انسان اثر میگذارد
گفت :بنابراین در همان ع الم درون حس معنوی جهت دهنده است و داد و ستد متقابل بر نظام باورها نگرش ها و تفسیرها و نظام
گرایشی و تمایالت انسان دارد.
وی افزود :مشخصه دهم اینکه سالمت معنوی و حس معنوی در نظریه اسالم امری هم زمان فردی اجتماعی هم زمان سیاسی و هم
زمان حماسی که با همه اینها قابل امتزاج است  .عالیترین مظهر درآمیختگی حس معنوی وحماسه ،واقعه عاشورا است.
وی ضابطه مندی حس معنوی را یازدهمین ویژگی نظریه سالمت معنوی عنوان کرد و دربیان ویژگی دوازدهم گفت :نظام وارگی حس
معنوی ،در منظومه زندگی فردی و اجتماعی بشر است .این ویژگیها را ا ز بیست و چند مورد بصورت نکات کلیدی بیان کردم .این
دوازده شاخص اساسی و بنیادی نظریه معنویت در اسالم یا سالمت معنوی در اسالم است.
مهمترين عوامل ايجاد كننده نابسامانيهاي روحي در انسان
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مدیر حوزه های علمیه کشور در بیان محور دیگر سالمت معنوی گفت :محور دیگر که مصداقیتر است این است که این معنویتی که
در اسالم ترویج میشده چگونه دردها و ناهنجاریها و نابسامانیهای روانشناختی انسان را معالجه میکند .اگر بخواهیم الگو نشان دهیم
که چگونه روح معنوی درمان کننده است.
وی مهمترین عوامل ایجاد کننده نابسامانیهای روحی در وجود انسان را اینگونه برشمرد :اول ترس از مرگ ،مرگ ذاتا میتواند انسان را
به هراس بیفکند که در علوم به این مورد پرداخته شده و این پدیده برای بشر ترسآور است.
وی افزود :دوم مرض و ناسالمتی و انواع بیماریها سوم مصیبتها و سختیهای شخص ،چهارم بالهای اجتماعی و طبیعی و پنجم
ناکامیها و شکستهایی که انسان با آنها مواجه میشود و ششم تعارضاتی که انسان با آن مواجه میشود .هفتم ارزیابیهای ناتمام از
خویشتن که منشا آن غرور ،کبر و غیره است .هشتم لذتها و خوشیهای مهار نشدنی ،نهم بیمعنایی و پوچی زندگی است.
ورود به حوزه روانشناسي با نگرش اسالمي
آیت اله اعرافی با اشاره به سبک زندگی معنوی در اسالم با دوازده مشخصه نظریه سالمت معنوی گفت :این نظریه در درون خود
مشخصههایی را تعریف میکند که آسیبهای این  9عامل را یا رفع و یا به حداقل میرساند و شخص را در تراز مناسب روحی قرار
میدهد .تفسیر و تببین حوادث روزگار بر همه این 9عامل تاثیر میگذارد و این چیزی است که در روانشناسی خال وجود دارد و با این
عوامل می توان حوزه روانشناسی را ارتقا داد .باید با تفسیر معنوی اسالم به این موارد پرداخته شود؛ البته در غرب و در کشورما نیز در
این زمینه ت حقیقاتی لورت گرفته است؛ ولی باید نقشه جامع وجود داشته باشد که با دست پر وارد زمینه روانشناسی با یک نگرش
اسالمی شویم.
سالمت معنوي از منظر قرآن و روايات
در ادامه پنل سوم ،حجت االسالم و المسلمین محمد علی رضایی الفهانی نیز در سخنانی گفت :بحث من در مورد سالمت معنوی از
منظر قرآن و روایات است .آیه  94سوره انفال و آیه  99سوره نحل را مورد بررسی قرار میدهم در این زمینه یک مقدمه ای بیان می
کنم .معنویت و مراتب حیات در قرآن کریم موضوع بحث است .خداوند در قرآن کریم به لورت متعدد مراتب حیات را بیان می کند.
گاهی به حیات گیاهی اشاره می کند یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زمین بعد از مردنش زنده میشود در سوره حدید آیه  09به این موضوع
اشاره شده است و آیات متعددی در این زمینه داریم .دوم گاهی به حیات حیوانی اشاره کرده مانند سوره جاسیه آیه  92قُلِ اللََّهُ یُحْیِیکُمْ
ثُمََّ یُمِیتُکُمْ ثُمََّ یَجْمَعُکُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَۀِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَلَکِنََّ أَکْثَرَ النََّاسِ لَا یَعْلَمُونَ احیا خداوند شما را زنده میکند سپس می میراند که کلمه
احیا چندبار تکرار شده یکی احیای جسمانی انسان است.
وی ادامه داد :سوم گاهی خداوند در قرآن کریم به حیات عقالنی اشاره میکند .مانند سوره اعراف آیه  099وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنََّمَ کَثِیرًا مِنَ
الْجِنَِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلَُّ أُولَئِکَ هُمُ
الْغَافِلُونَ .منظور این آیه قلب ظاهری نیست؛ آنها قلب و عقلی دارند که تفکر نمی کنند بنابراین حیات حیوانی دارند.
حجت االسالم رضایی الفهانی با اشاره به امتیازات انسان در مقایسه با سایر موجودات عالم گفت :در حیات عقالنی عالوه بر رشد،
اساس تفکر هست که این از امتیازات انسان در مقایسه با سایر حیوانات است.
وی مرتبه چهارم از حیات در قرآن کریم را حیات معنوی و حیات طیبه دانست و بیان کرد :در قرآن کریم به حیات معنوی و حیات
طیبه اشاره شده است .به عنوان مثال در سوره انفال آیه  04میفرماید :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم
وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ یَحولُ بَینَ المَرءِ وَقَلبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیهِ تُحشَرونَ پاسخ دهید به خدا و پیامبر وقتی که شما را دعوت میکند به چیزی که شما را
احیا میکند .یک مرتبه باالتری را اشاره می کند.
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وی افزود :مورد پنجم حیات اخروی است .سوره عنکبوت آیه  24وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدَُّنْیا إِلََّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنََّ الدََّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ
کانُوا یَعْلَمُونَ .این زندگى دنیا چیزى جز سرگرمى و بازیچه نیست و اگر بدانند ،زندگى حقیقى ،همان سراى آخرت است .در این آیه
قرآن حیات برتری را معرفی میکند که ابدی است.
حجت االسالم رضایی الفهانی ششمین مرتبه از حیات را حیات الهی عنوان کرد و گفت :این باالترین حیات است .خداوند در سوره
فرقان آیه  59میفرماید :وَتَوَکََّلْ عَلَى الْحَیَِّ الََّذِی لَا یَمُوتُ وَسَبَِّحْ بِحَمْدِهِ وَکَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرًا و بر (خداى) زندهاى که هرگز
نمىمیرد توکَّل کن و به ستایش او تسبیحگوى همین بس که او به گناهان بندگانش آگاهى دقی دارد .روشن است که حیات الهی علم و
قدرت محض است.
وی اظهار داشت :قرآن حیات اجتماعی را هم مطرح کرده است که مسئله قصاص است که جرات بر قتل و کشتار کم شود و حیات
افزایش پیدا کند .آیه  94سوره انفال یا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلََّهِ وَ لِلرََّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنََّ اللََّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ
قَلْبِهِ وَ أَنََّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ اى کسانى که ایمان آوردهاید! هرگاه خدا و رسول شما را به چیزى که حیاتبخش شماست دعوت مىکنند،
بپذیرید و بدانید خداوند ،میان انسان و دل او حایل مىشود و به سوى او محشور مىشوید .اینجا در حقیقت ما را به حیات معنوی و
برتر دعوت می کند .این آیه از حیات گیاهی فارغ است و اشاره به انسان دارد و دعوت به حیات جدیدی میکند دوم اینکه این حیات
با زندگی معمولی کفار متفاوت است و قرآن کفار را مرده متحرک مینامد .کسیکه در جهل زندگی کرده و نخواسته و کافر لجوج است
قابل هدایت نیست و الال حیات ندارد قرآن کسی را انظار میکند که حیات داشته باشد .قرآن برخی انسانها را مردگان متحرک فرض
میکند .بنابراین الزمه زندگی برتر پاسخ به دعوت اللهی است مهمترین نکته این آیه دعوت اللهی از طری قرآن و سنت پیامبر است.
وی افزود :در احادیث نیز آمده که حیات ذکر شده ،والیت امیرالمومنین(ع) است که اینجا مصداق را مشخص کرده است کسیکه
حیات معنوی پیدا می کند کسی است که به قرآن عمل می کند و والیت امیر المومنین حضرت علی(ع) نقش محوری در این آیه دارد.
نکته بعدی آیه این است که مقصود از حیات ،جهاد یا ایمان است.
استاد جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه سبک زندگی قرآنی ،حیات برتر معنوی است گفت :بنابراین اگر میخواهیم به دنبال سالمت
معنوی باشیم باید به سراغ آیات قرآن برویم که با اجابت دعوت اللهی تحق پیدا میکند.
وی بیان کرد :خداوند در آیه شریفه  99سوره نحل می فرماید :مَنْ عَمِلَ لَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنََّهُ حَیَاةً طَیَِّبَۀً
وَلَنَجْزِیَنََّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ .هر کس از مرد یا زن که مؤمن باشد و کار شایسته کند ،حتماً به زندگى پاک وپسندیدهاى
زندهاش مىداریم وقطعاً مزدشان را نیکوتر از آنچه انجام دادهاند ،پاداش خواهیم داد .حیات طیبه مالزم حیات معنوی و سالمت معنوی
است اوال واژه تابه به معنی کسی است که لذت میبرد یه وقت لذت از حواسش می برد .بوی خوشی به مشامش می رسد یک وقت
است از مسائل حالل لذت میبرد طیب یعنی چیزی که هم پاک باشد و هم حالل باشد .در روایات آمده که حیات طیبه قناعت و رضا
است خود رضایت مندی بحث بسیار مهمی است .هم انسان از زندگی راضی باشد و هم خدا از او راضی باشد مانند آیه یَآ أَیَّتُهَا النَّفْسُ
الْمُطْمَئِنَّۀُ ( )99ارْجِعِى إِلَى رَبِّکَ رَاضِیَۀً مَّرْضِیَّۀً ( )99فَادْخُلِى فِى عِبَادِى ( )99وَادْخُلِى جَنَّتِى ()91
وی افزود :مرحوم عالمه طباطبایی فرمودند« :حیاتی که خداوند اشاره می کند اسْتَجِیبُوا لِلََّهِ وَ لِلرََّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ از حیات
معمولی باالتر است» .در نتیجه ما یک جنبه اثباتی در حیات طیب داریم که انسان از غذای حالل لذت ببرد یک جنبه سلبی هم داریم
که غذا پاک باشد و نجس نباشد .اما دو نکته دیگر این آیه دارد مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى که فرمود در بحث رشد معنوی فرقی بین زن و مرد
نیست کسیکه حیات معنوی و سالمت معنوی پیدا می کند روح انسان است و می فرماید مَنْ عَمِلَ لالِحاً وَهُوَ مُؤْمِنٌ هم ایمان و هم
عمل لالح در شخص اثر دارد.
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وی با بیان اینکه ایمان ،طیف گسترده ای در حیات معنوی و سالمت معنوی دارد گفت :مراتب و مصادی ایمان طیف گستردهای است.
در قرآن کریم درمورد ابعاد حیات طیبه بسیار پرداخته شده است .مانند کالم طیب ،غذای طیب ،همسر طیب ،جایگاه بهشتی طیب،
کسب و نسل طیب و شهر طیب که همه این موارد در قرآن بیان شده و همه به همدیگر ارتباط دارند.
وی تاکید کرد ،بحث سالمت قلب در روانشناسی مطرح شود.
دکتر رضائی خاطر نشان کرد :قرآن کریم در بحث سالمت معنوی در مورد غذای طاهر نیز نکات مهمی بیان کرده است مثال در مورد
غذا خوردن می فرماید وَلَا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ چیزی را که نام خدا برده نشده است نخورید مثال اگر حیوانی را ذبح می
کنید بسم اهلل باید گفته شود .بنابراین قرآن بحث سالمت معنوی را در بحث غذا نیز مطرح میکند در بحث انفاق هم انفاق با اخالص یا
ریاکاری متفاوت است.
حجت االسالم الفهانی در پایان سخنانش گفت :نکته آخر اینکه معنویت در قرآن ،معنویت توحید محور است که این فرق معنویت
اسالم با فرقههای انحرافی است کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ .عالمه طباطبایی در خصوص این آیه میفرماید« :
الل قرآن توحید است و بعد از آن فرعیات دین می آید که حول توحید شکل میگیرد» .معنویت مورد نظر اسالم توحید و والیت امیر
المومنین (ع) است.
تبيين شاخصههای سالمت معنوی در قرآن و روايات
در ادامه پنل سوم دکتر محمد لالح طیب نیا ،عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع) با موضوع تبیین شاخصههای
سالمت معنوی در قرآن و روایات؛ مطالعه موردی حضرت ابراهیم علیه السالم" به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در تعریف سالمت معنوی گفت :استفاده از شیوههای منطقی تعریف و تالش برای یافتن تعریفی جامع و مانع برای معنویت راه به
جایی نخواهد برد .به نحوی که امروز هیچ توافقی بر سر تعریف «سالمت معنوی» وجود ندارد .از آنجا که معنویت عمری به درازای
عمر بشر دارد و در جوامع گوناگون ،اشکال مختلفی به خود گرفته است ،ارائه تعریفی که تمامی جنبههای معنویت را در بر بگیرد،
کاری بس مشکل و بلکه محال است .بنابراین چارهای نداریم که سالمت معنوی را در قالب یک نظام فکری معین و یا دین مشخص
تعریف کنیم.
دکتر طیب نیا ابعاد سالمت معنوی را سالمت عقالنی ،معرفتی ،سالمت رفتاری و سالمت عاطفی ،اخالقی عنوان کرد و گفت :یکی از
بهترین شیوههای تبیین یک مفهوم یا موضوع ،ارائه مصداق یا به عبارت بهتر «تبیین الگویی» است .در قرآن کریم و روایات معصومین
(ع) از این شیوه به کرات استفاده شده است .قرآن کریم در عین این که عمی ترین مباحث نظری و معرفتی را ارائه میدهد ولی در عین
حال مصادی و الگوهای عملی آن را نیز معرفی میکند تا آن حقای به لورتی ملموستر و عینیتر برای مخاطب قابل فهم شود .برای
مثال داستان حضرت ابراهیم بسیار قابل تحلیل بوده و هزاران درس و الگوی تربیتی از آنها برداشت میشود.
عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع) گفت :از بررسی ده ها آیه مختلف به ویژه آیه  4سوره ممتحنه؛ «قَدْ کانَتْ
لَکُمْ اُسْوَهُ حَسَنَهٌ فی اِبْراهیمَ وَ الذَّینَ َمَعَهُ» قابل استفاده است که از منظر قرآن کریم ،حضرت ابراهیم مصداق کامل «قلب سلیم» و به
عبارت دیگر «الگوی جامع سالمت معنوی» است که باید شاخصه های اعتقادی ،اخالقی و رفتاری او را به لورت دقی شناخت و آنها
را الگو قرار داد و از آن تبعیت نمود .زندگی پر فراز و فرود ابراهیم و اتفاقات شگفتی که در زندگی او رخ داده ،قله های بلندی از یک
انسان رشد یافته که عالی ترین مراتب سالمت معنوی را داراست ،ترسیم میکند.
وی بیان کرد :نکته حائز اهمیت در ارتباط با مفهوم«قلب سلیم» در قرآن کریم این است که استعمال این ترکیب در هر دو باری که در
قرآن لورت گرفته ،در رابطه با حضرت ابراهیم بوده است .یک بار در آیه  94سوره لافات که خداود سبحان ،او را با این ویژگی
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تولیف میکند و یک بار در آیات  99و  99شعراء که حضرت ابراهیم در تولیف قیامت میگوید« :یَوْمَ لَا یَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلََّا
مَنْ أَتَى اللََّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ».
دکتر طیب نیا افزود :حنیف ،واژه ای قرآنی به معنای یکتاپرست و پیرو دین حقیقی و راستین (دین ابراهیم علیه السالم) میباشد .واژه
حنیف ده بار در قرآن به کار رفته است؛ هشت بار آن به لراحت درباره دین حضرت ابراهیم است که حنیفیت بوده و دو بار
دیگر خطاب به پیامبر(ص) و بیان اهمیت حنیف بودن در دین است.
وی گفت :از جمله ویژگی های رفتاری حضرت ابراهیم در قرآن میتوان به لاحب قدرت و اهل عمل بودن ،نیکوکار بودن ،کنشگر
اجتماعی ،فرهنگی بودن و مهربان نسبت به مردم و حتی گمراهان اشاره کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع) ویژگیهای عاطفی ،اخالقی حضرت ابراهیم در قرآن را دوست خدا ،مطیع
خداوند ،بنده مؤمن خدا ،شکرگزار نعمتهای الهی ،بسیار اهل دعا ،بردبار در تعامالت اجتماعی و اهل انابه بر شمرد.
در ادامه این پنل استادان حاضر در میزگرد به بحث و تبادل نظر درباره سخنرانیهای ارائه شده پرداختند.
حوزه سالمت معنوي يك حوزه ميان رشتهاي است
پس از ارائه سخنرانیها دکتر الریجانی گفت :اسالم یک نظام جامع است و مدلهای منظمی برای زندگی انسان دارد ما باید به مصادی
عینیتر ضروریتر در عالم پزشکی نگاه کنیم .ما در فلسفه انسان و نگاه اسالم مباحث بسیار زیادی داریم اما آن چیزی که باید در
سالمت معنوی دنبال کنیم انتخاب برخی از موضوعات حساسی است که انسان در زمان بیماری و زندگی با آنها مواجه میشوند .مثل
لحظه تولد زندگی و مرگ و در مفهوم اسالمی این مفاهیم را جستجو و به عنوان مالک انتخاب کنیم و مدل اسالمی سالمت معنوی
باشد.
وی افزود :ما باید در پرداختن به سالمت معنوی اتخاذ روش کنیم و از بین مباحثی که با انسان مرتبط است مدل انتخاب کنیم .این
بحث بسیار مهم است در خصوص فلسفه سالمت معنوی باید بحث شود نه فلسفه دین در لحبتها این مشکل وجود دارد ما باید
ضمن اینکه به فلسفه سالمت معنوی از نگاه دین بحث کنیم باید تاثیر این نگاه فلسفی را در افعالمان جستجو کنیم در نظام سالمت این
مسئله را چگونه باید اجرا کنیم.
دکتر الریجانی ادامه داد :ما متاسفانه نگاه رتبهای داریم باید واقع گرا باشیم غربیها راجع به شاخص امید به آینده در بحث سالمت
معنوی بسیار بحث کردهاند .باید برخی مقوالت را بپذیریم .ما نمیتوانیم با فردی که دچار بیمار سرطان شده است راجع به فلسفه
حیات بحث کنیم.
عضو پیوسته فرهنگستان با بیان اینکه حوزه سالمت معنوی یک حوزه میان رشتهای است گفت :سالمت معنوی را از لحاظ اسالمی،
پزشکی و معرفتی میتوانیم بحث کنیم .اگر همواره راجع به معارف دینی لحبت کنیم راجع به کلیت دین لحبت کردهایم بنابراین در
مورد سالمت معنوی بحث ما پیش نخواهد رفت .علوم دینی و غیر دینی خیلی جای بحث دارد .ما نباید به مباحث جدید علمی
بصورت نگران کننده نگاه کنیم اینها فرلتهایی برای پیشرفت هستند خالله کالم این است که اگر در حوزه سالمت معنوی به طرف
اجرا میخواهید بروید باید انتخابهایی انجام دهید که قابل قبول در عالم پزشکی باشد.
برگزاری پنل چهارم با عنوان شاخصها و سنجش سالمت معنوی در اسالم
در روز دوم از كارگاه ،پنل چهارم با مواوع شاخصها و سنجش سالمت معنوی در اسالم با سخنرانی آیت اله علی اكبر رشاد،
استاد مجيد معارف و دكتر مهدی مشكی برگزار شد.
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در پنل چهارم آیتاله علی اکبر رشاد در سخنانی گفت :عنوان بحث امروز شاخصهای سالمت معنوی است .قلب هر چیز گرانیگاه و
کانون آن است گرانیگاه و کانون سالمت و سقامت جسمانی قلب ظاهری است گرانیگاه و کانون سالمت و سقامت باطنی و روحانی
هم قلب روحانی و باطنی است .قلب سلیم منشا سالمت معنوی و قلب سقیم منشا سقامت معنوی است .بنابراین قلب باطنی مانند قلب
ظاهری میتواند سلیم و سقیم باشد میتواند دچار بیماری باشد می تواند سالم باشد .سالمت و سقامت مانند قلب ظاهری دارای
عالئمی است در خصوص قلب باطنی و ملکوتی نیز عالئمی وجود دارد که میتوان سالمت و سقامت آن را تشخیص داد.
وی افزود :به تعبیر دیگر ما با دو سنجه مواجه هستیم .سنجهای که الل سقامت و سالمت را نشان میدهد که آیا این قلب سقیم و یا
سلیم است سنجهها و ترازهایی که میزان سالمت و سقم را میتواند نشان دهد یک بار عالئمی برای تشخیص الزم است و یکبار
سنجههایی برای تشخیص میزان سقامت و سالمت در قرآن کریم نیز در برخی آیات مانند :أَمْ حَسِبَ الََّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ
یُخْرِجَ اللََّهُ أَضْغانَهُمْ «»99وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَیْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنََّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللََّهُ یَعْلَمُ أَعْمالَکُمْ « »91خداوند میفرماید
انسانهایی که دچار سقامت قلبی و بیماری قلبی باطنی هستند تصور میکنند که بیماری قلبی آنها قابل تشخیص نیست و بر مال نخواهد
شد.
وی با بیان اینکه عالیمی است که می وان با آن بیماری قلبی را تشخیص داد گفت :خداوند خطاب به پیامبر اعظم(ص) میفرماید می
توانیم به تو نشان دهیم که چه کسی بیمار است و چه کسی بیمار نیست و تو به سیما آنها را خواهی شناخت .یعنی عالئمی است که در
چهره افراد نمودار میشود .در اینجا سیما میتواند به معنای عالئم باشد .با نشانههایی میتوانی آنها را بشناسی که یکی از این نشانهها را
بیان میکند وَ لَتَعْرِفَنََّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللََّهُ یَعْلَمُ أَعْمالَکُمْ اگر دقت کنی حتی میتوانی از لحنشان متوجه شوی که قلبش مریض و یا
سالم است .مثل یک پزشک حاذق که بی آنکه آزمایشی کند و عکسی بگیرد درد را تشخیص میدهد .از طرز حرف زدن و لحن فرد
میتوانی بفهمی که دارای قلب سالم یا سقیم است.
وی بیان کرد :خداوند به اعمال انسان مشرف است و از اعمال انسان میتوان تشخیص داد که در درون او چه میگذرد .یکی از
بحثهایی که در فلسفه دین این روزها مطرح است مسئله درستی آزمایی یا قابلیت آزمون در عقاید است .اینکه آیا باورها و مناسک
دینی آزمون پذیر هستند؟ پوزیتویستها میگویند که یافتههای عقل آزمون پذیر نیستند پس بنابراین معنیدار نیستند گزارههای اخالقی
آزمون پذیر نیستند پس معنی دار نیستند گزارههای دینی آزمون پذیر نیستند پس معنی دار نیستند آنها آزمون پذیری لرفا تجربی را در
ذهن دارند که از جمله طرق آزمون است .تصورشان این است که همه چیز را باید به تجربه آزمود .
وی اظهار داشت :همین ادعا که با تجربه بتوان درست را از نادرست آزمود یک بحث فلسفی است .این یک پیش فرض و مفهوم
فلسفی است یکی از نکاتی که طرح میشود این است که فیلسوفان مسیحی پاسخ دادهاند و میگویند گزارههای دینی آزمون پذیر
هستند؛ اما نه در این دنیا بلکه آخرت معلوم خواهد شد؛ اما ما معتقد هستیم که گزارههای دینی در همین دنیا هم آزمون پذیر است.
الوال فهم و معرفت ما از دین اگر در مقام عمل پاسخ ندهد بیشتر باید احتمال داد که فهم ما درست نیست چون مبنای ما آن است که
دین لائب است و از سوی خدای متعال نازل شده است و خداوند متعال مشرف بر حیات بشر و همه الیههای وجودی بشر است
بنابراین آنچه را که ابالغ فرموده است حتما باید لائب باشد.
آیت اله رشاد با بیان اینکه گزارههای دینی در همین دنیا نیز آزمون پذیر هستند گفت :خداوند در آیه شریف وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ
لِیَوْمِ الْقِیامَۀِ فَال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبََّۀٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفى بِنا حاسِبِینَ « »49می فرماید« :ما در قیامت ترازوهای عدل
را بر پا میکنیم و به احدی ذرهای ستم نمیشود حتی اگر ذره و مثقال کوچکی کوچکتر از خردل باشد» .آن هم در معنویات و در معنا
و نه در مادیات وزن فیزیکی منظور نیست .حتی میتوان عنالر متافیزیکی معنوی و ملکوتی را هم وزن کرد که سنجش میزان سقم و
سالمت است.
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شاخصهاي سالمت و سقامت قلب
وی ادامه داد :شاخصهای سالمت و سقامت را در اشکال مختلف میتوان تقسیم کرد از جمله میتوان شاخصها را به چهار گروهی
که به تظاهرات وجودی انسان مربوط میشود تقسیم کرد .آنچه که در بینش آدمی و جهان بینی انسان بروز میکند به مثابه سنجه و
ابزار سنجش است که آیا این آدم قلبش سلیم است و یا سقیم از عقایدی که دارد میتوان تشخیص داد .دوم شاخصهایی که در منش
آدمی است اخالق و خوی آدمی از چه خصائلی برخوردار است و چه خلقیاتی دارد از آنها میتوان تشخیص داد که قلبش سقیم و یا
سلیم است سوم شاخصهایی که به عالی و سالی آدمی و به گرایشهای آدمی مربوط میشود و چهارم شاخصهایی که در کنش و
رفتار آدمی دیده میشود .خداوند میفرماید ما به عمل شما اشراف و آگاهی داریم عمل شما نشانه درون شما و قلب شما است.
وی با اشاره به اینکه در میزگرد امروز به شاخصهای تشخیصی سالمت و سقامت میپردازیم گفت :آیات قرآن را بر این چهار شاخص
اشاره میکنم .در قرآن کریم آیات فراوانی با این نگاه وجود دارد .یکی از خصولیات قرآن این است که اگر در طلب هر امر و حقیقتی
به سراغ قرآن بروید از اوایل تا اواخر قرآن که مرور کنید ثقل مباحث قرآن راجع به آن امر است .به عنوان مثال اگر قرار است انسان
شناسی را در قرآن جستجو کنیم از اول تا آخر قرآن که مرور میکنید خیال میکنید که قرآن کتاب انسان شناسی است و شواهد در آن
بسیار زیاد است .اگر بخواهید به سراغ موضوع اجتماعی بروید و با این نگاه قرآن را مرور و جستجو کنید تصور میکنید که قرآن
سراسر راجع به این موضوع است و همینطور در موضوعات مختلف این خصلت و سرشت معنامندی و از معجزات قرآن است.
آیت اله رشاد بیان کرد :تفاسیر  011جلدی از قرآن نوشته شده است مرحوم عالمه فرمودند هر دوسال یکبار باید قرآن تفسیر شود چون
معنای جدید پیدا میشود که این تفاسیر در طول هم و در راستای هم هستند و منافی نیستند و بوسیله آنن فهم عمی تری بدست
میآوریم .اگر در قرآن با دید سقاوت و سالمت قلب مراجعه کنیم .شواهد بسیاری پیدا میکنیم به عنوان نمونه آیه شریف وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ
وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُکِرَ الَّذِینَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ ( )45کسانیکه بیمار دل و کافر هستند و
قلبشان سالم نیست نماد سقامت نفس و نفاق قلب هستند و وقتی ذکر خدا میشود حال اشمئزار بهشان دست میدهد حال نفرت به آنها
دست میدهد؛ اما اگر از بت هایشان لحبت کنی شاداب می شوند این نشانه است.
خطبه متقين نهج البالغه يکی از بهترين شاخصهای سالمت نفس
وی افزود :بنظر میرسد از جمله منابعی که به بهترین شکل میتوان به شاخصهای سالمت و سقامت نفس پیبرد و آنها را دسته بندی و
طبقه بندی کرد ،در کالم حضرت امیر(ع) و در نهج البالغه جمع است که البته نهج البالغه گزیدهای از کالم حضرت علی(ع) است و اال
مجموعههای متعددی بصورت موضوعه از کالم ایشان جمع شده است .در بین کلمات حضرت علی علیه السالم در نهج البالغه دو
خطبه بسیار مهم است یکی برای تشخیص عالئم سقامت قلب و دیگری برای تشخیص عالئم سالمت قلب است .خطبه منافقین از
جمله بهترین جمالتی است که در کالم معصومین(ع) برای تشخیص و طبقه بندی عالئم سقامت قلب مناسب است و خطبه متقین از
بهترین متونی است که برای فهم عالئم سالمت قلب و طبقه بندی آن مشخص شده است.
آیت اله رشاد در پایان سخنان خود به خطبه متقین اشاره کرد و گفت :حضرت علی (ع) میفرماید :فَمِنْ عَلَامَۀِ أَحَدِهِمْ أَنَّکَ تَرَى لَهُ قُوَّةً
فِی دِینٍ وَ حَزْماً فِی لِینٍ وَ إِیمَاناً فِی یَقِینٍ وَ حِرْلاً فِی عِلْمٍ وَ عِلْماً فِی حِلْمٍ وَ قَصْداً فِی غِنًى وَ خُشُوعاً فِی عِبَادَةٍ وَ تَجَمُّلًا فِی فَاقَۀٍ وَ
لَبْراً فِی شِدَّةٍ وَ طَلَباً فِی حَلَالٍ وَ نَشَاطاً فِی هُدًى وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ؛ یَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَۀَ وَ هُوَ عَلَى وَجَلٍ؛ یُمْسِی وَ هَمُّهُ الشُّکْرُ وَ
یُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّکْرُ؛ یَبِیتُ حَذِراً وَ یُصْبِحُ فَرِحاً ،حَذِراً لِمَا حُذِّرَ مِنَ الْغَفْلَۀِ وَ فَرِحاً بِمَا أَلَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الرَّحْمَۀِ؛ إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ
نَفْسُهُ فِیمَا تَکْرَهُ لَمْ یُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِیمَا تُحِبُّ؛ قُرَّةُ عَیْنِهِ فِیمَا لَا یَزُولُ وَ زَهَادَتُهُ فِیمَا لَا یَبْقَى؛ یَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ وَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ؛ تَرَاهُ قَرِیباً
أَمَلُهُ ،قَلِیلًا زَلَـلُه ،خَاشِعاً قَلْبُهُ ،قَانِعَۀً نَفْسُهُ ،مَنْزُوراً أَکْلُهُ ،سَهْلًا أَمْرُهُ ،حَرِیزاً دِینُهُ ،مَیِّتَۀً شَهْوَتُهُ ،مَکْظُوماً غَیْظُهُ؛ الْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ
مَأْمُونٌ؛ إِنْ کَانَ فِی الْغَافِلِینَ کُتِبَ فِی الذَّاکِرِینَ ،وَ إِنْ کَانَ فِی الذَّاکِرِینَ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ.
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از نشانه هاى یکیشان این است که مىبینى که در کار دین نیرومند است و در عین دوراندیشى نرم خوى و ایمانش همراه با یقین است
و به علم آزمند و علمش آمیخته به حلم و توانگریش همراه با میانه روى است و عبادتش پیوسته با خشوع .در عین بینوایى محتشم
است و در عین سختى ،لابر .در طلب حالل است و در جستجوى هدایت شادمان .از آزمندى به دور است.
در آن حال ،که به کارهاى شایسته مىپردازد ،دلش بیمناک است .سپاسگویان روز را به شب مىآورد و ذکرگویان شب را به روز
مىرساند .شب را در عین هراس مىگذراند و شادمانه دیده به دیدار لبح مىگشاید .هراسش از غفلتى است که مبادا گریبانگیرش شود
و شادمانیش از فضل و رحمتى است که نصیبش گشته .اگر نفسش در طلب چیزى ناخوشایند سرکشى کند ،پاى مىفشرد تا خواهشش
را برنیاورد .شادمانى دلش ،چیزى است که پایدار است و پرهیزش ،از چیزى که نمىپاید .دانش را به بردبارى آمیخته است و گفتار را با
کردار  .او را بینى که آرزویش کوتاه است و خطایش اندک .دلش خاشع است و نفسش قانع .خوردنش اندک است و کارهایش آسان و
دینش محفوظ و امیالش مرده و خشمش فرو خورده .به خیرش امید است و از شرش ایمنى .اگر در جمع غافالن باشد ،نامش را در
زمره ذاکران نویسند و اگر در میان ذاکران باشد ،در شمار غافالنش نیاورند.
قلب ،گرانيگاه شخصيت معنوي در وجود انسان
سپس استاد مجید معارف ،استاد گروه آموزشی قرآن و حدیث دانشگاه تهران در سخنانی گفت :در ارتباط با سالمت معنوی در قرآن و
روایات بسیار میتوان سخن گفت که امروز به چند سر فصل آن شامل :تعابیر ناظر به بعد معنوی وجود انسان ،بیماریهای معنوی از
منظر آیات و روایات ،بیماریهای معنوی با منشا مسائل فکری و اعتقادی ،بیماریهای معنوی با منشا اخالقی و رفتاری ،تعبیرهای قرآن
در مورد قلب و نفس با دو جهتگیری مثبت و منفی و رابطه سالمت و بیماری معنوی را با برخی از متغیرها در حوزه فکری و
اعتقادی و دیگری در حوزه اخالقی و رفتاری اشاره خواهم کرد.
وی بیان کرد :وقتی در باب شاخصههای سالمت معنوی از بیماری هم حرف میزنیم گاهی حقای را در پرتو ضد آن میتوان شناخت تا
ما تصویر درستی از بیماری نداشته باشیم هم در مرحله ظاهر بدن و هم در مرحله باطن و حوزه درونی نمیتوانیم راجع به سالمتی
خوب لحبت کنیم .در قرآن تعابیری ناظر به بعد معنوی وجود انسان بیان شده و در ورایات نیز وارد شده است.
استاد معارف با بیان اینکه گرانیگاه شخصیت معنوی در وجود انسان ،قلب است گفت :قرآن در مورد قلب بسیار لحبت کرده است در
برخی آیات عنوان نفس بیان شده است که مربوط به هیئت معنوی و غیر مادی بدن است مانند کلمه لدر وَشِفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُورِ.
انسان موجود دو ساحتی است یک ساحت مادی و یک ساحت روحی دارد و آنچه که در مورد سالمت معنوی و امراض معنوی
میخواهیم لحبت کنیم بیشتر در حوزه روحی واقع میشود .واژة «فؤاد» یکی از مهمترین مفاهیم قرآنی است که مرکز درک حقای
است و حتی فطرت وقتی میگوییم انسان موجودی است که بر اساس فطرت ویژهای آفریده شده است لرف نظر از برخی اختالفاتی
که این کلید واژهها با یکدیگر دارد هر کدام به اندازهای ناظر به بعد معنوی وجود انسان خواهد بود که از نظر کثرت کاربرد و حساسیت
طبعا واژه قلب که ناظر به بعد معنوی وجود انسان است .میتواند تشکیل دهد.
وی ادامه داد :تعبیرهای قرآنی و روایی درباره قلب و نفس در دو جهت مثبت و منفی است .وقتی به آیات و روایات مراجعه میکنیم
تعبیرهایی میبینیم که برخی از آنها نشانه سقامت و بیماری قلب است و برخی ناظر به سالمت قلب است با دو جهت گیری مثبت در
حوزه سالمت و یک جهت گیری منفی در حوزه بیماری قلب سلیم إِذْ جَاءَ رَبََّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ .ابراهیم با قلب سالمی به سمت خدا حرکت
میکند قلب مطمئن آرامش یافته یا نفس مطمئن أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ و همچنین آیه یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۀُ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ
رَاضِیَۀً مَرْضِیَّۀً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی .قلب طاهر ،قلب فراخ مانند :وَأَلْبَحَ فُؤَادُ أُمَِّ مُوسَى فَارِغًا یعنی یک سینه باز و گشاده
و طاقت عظیم قلب بینا و شنوا .در روایات آمده است که با چشم قلبت ببین با گوش قلبت بشنو.
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استاد گروه آموزشی قرآن و حدیث دانشگاه تهران افزود :قلب پذیرش گر ،قلب مقبل إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فرمایش امیر
المومنین(ع) است .قلب نورانی ،قلب آرام در پرتو نزول سکینه الهی هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَۀَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَعَ
إِیمَانِهِمْ از طرف دیگر یک رشته تعابیر داریم که خصولیات منفی را به قلب نسبت میدهد به عنوان کانون معنوی وجود انسان اول از
همه قلب مریض که درمورد منافقان بحث شد در ابتدای سوره بقره میفرماید فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللََّهُ مَرَضًا در اینجا حدیثی به
گمانم از پیامبر اسالم است که میفرماید :حسود مریض است گرچه به ظاهر جسم سالمی دارد .قلب مریض ،قلب سخت ،ثُمََّ قَسَتْ
قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ فَهِیَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَُّ قَسْوَةً گاهی اوقات قلب دچار قساوت میشود قلب قلیل که خدای تبارک و تعالی به پیغمبر
میفرماید رحمت ما به تو تعل گرفت که نرم دل بودی ،قلب سیاه که این تعبیر ،تعبیر روایی است امام باقر(ع) میفرماید :وقتی فردی
گناهی میکند یک نقطه سیاه بر دلش میافتد گناه تکرار شود این نقطه سیاه بیشتر میشود تا اینکه سطح قلب را میپوشاند قلب
گناهکار به تعبیر قرآنی و ال تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ قلب مردد فَهُمْ فِی رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ.
وی ادامه داد :قلب کور که تعبیر روایی است .قلب مرده ،قلب اعراض کننده از حقای که نسبت به حقای پذیرشی ندارد وقتی بحث از
خدا میشود مشمئز میشود .اهم بیماریهای معنوی در آیات و روایات را که نگاه میکنیم بیماریهایی با منشا مسائل فکری و اعتقادی
میبینیم مانند :کفر ،شرک ،نفاق ،تردید ،شک و امثال آن و بیماریهایی با منشا اخالق و رفتار میبینیم مانند حسادت ،بدخواهی ،ظلم،
خیانت و غیره.
استاد معارف با اشاره به رابطه سالمت یا بیماری دل با برخی متغیرها در آیات و روایات گفت :خیلی راحت این رابطه را میبینیم مثال
حوزه فکری اعتقادی که کتمان خدا و معاد باشد در حوزه خداباوری میفرماید :لَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَکِن مَّن شَرَحَ بِالْکُفْرِ
لَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ که این ایه درباره عمار یاسر است که علیرغم اعتراف ظاهری به شرک خداوند میفرماید
وی تحت فشار بود و قلبش مطمئن به ایمان است یا در حوزه معاد باوری رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى حضرت ابراهیم قال قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَکِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِی.
وی اظهار داشت :درک فلسفه حیات با این تعبیر چقدر زیباست إِنََّا لِلََّهِ وَإِنََّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ سالمت قلب با یکتا دانستن خدا امام
لادق(ع) در تفسیر ایه إِلََّا مَنْ أَتَى اللََّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ میفرماید دل سالم دلی است که پروردگارش را دیدار میکند در حالیکه احدی جز او
را در خود نداشته باشد و هر دلی که در آن شرک و شک باشد منحت است.
استاد معارف رابطه سالمت و بیماری دل با برخی از متغیرها در حوزه رفتار و اخالق را اینگونه بیان کرد :ذکر اللهی و آرامش قلبی أَلَا
بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ با در نظر گرفتن اینکه نماز اتم ذکر است أَقِمِ الصََّالةَ لِذِکْرِی انس با قران قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَۀٌ مِنْ رَبَِّکُمْ وَ شِفاءٌ
لِما فِی الصَُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَۀٌ لِلْمُؤْمِنِینَ موعظه پذیری که امیرالمومنین خطاب به فرزند گرانقدرشان امام حسن(ع) میفرمایند قلبت را
با موعظه زنده کن .همچنین خدمات اجتماعی پیامبر(ص) به مردی که از سخت دلی خود شکایت کرد فرمود :اگر میخواهی دلت نرم
شود مستمند را اطعام کن و بر سر یتیم دست نوازش بکش .نرم دلی و رقت قلب در پرتو استغفار ،یاد مرگ ،تالوت قرآن ،تفکر و گریه
از خوف خدا در روایات مختلف که برای هر کدام از این عنوان ها ما یک حدیث معتبر داریم .وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلََّهِ رَبَِّ
الْعَالَمِینَ.
رسيدن به سالمت معنوی در گرو تمدن اسالمی
در ادامه این پنل دکتر مهدی مشکی ،عضو گروه سالمت معنوی فرهنگستان نیزگفت :در بحث راهکارها که از بحث های مهم است
برای رسیدن به سالمت معنوی غیر از موضوع رسیدن به تمدن اسالمی کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم .
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وی افزود  :دلیل آن این است که سالمت معنوی یک نظام ارگانیک است و تمدن به معنای نظام ارگانیک است یعنی تمام اجزای یک
تمدن با هم ارتباط دارند همانند اعضای بدن انسان .اگر بخواهیم به بحث سالمت معنوی برسیم انسانها باید ارتباط با خدا به معنای
واقعی پیدا کنند .
این ارتباط باید به این لورت باشد که انسان در تمامی اجزای زندگی و نیازمندیهایش با خدا ارتباط برقرار کند .
دکتر مشکی افزود :در تمدن اسالمی تمامی اجزا و ساختارها انسان را با خداوند ارتباط میدهد اما در تمدن اسالمی این موضوع
برعکس است در غرب سالمت معنوی را منحصرا به دقای پایانی زندگی محدود کردهاند
وی با تاکید بر اهمیت تمدن اسالمی گفت  :اگر بخواهیم دنبال راهکار مناسب باشیم باید تمدن اسالمی و بحثهای خدامحوری
وآخرت گرایی را به لورت فرآوردههایی درآوریم که نیاز انسان را برطرف می کند .ساختارهای غرب در خصوص سالمت معنوی
ساختارهایی سکوالر است.
در پایان پنل چهارم حضار سواالت خود را مطرح و استادان سخنران به آنها پاسخ دادند.
برگزاري پنل پنجم با عنوان :نقش سالمت معنوی در پيشگيری از بيماریها و ارتقای سالمت
پنجمين پنل كارگاه با عنوان نقش سالمت معنوی در پيشگيری از بيماری ها و ارتقای سالمت با سخنرانی دكتر حسن ابوالقاسمی،
دكتر عبداهلل فتحی و دكتر علی فتحی آشتيانی برگزار شد.
در این پنل دکتر ابوالقاسمی در خصوص تاثیر متقابل سالمت معنوی بر سالمت جسمانی گفت :تفاوتی بین سالمت معنوی در خارج از
کشور با سالمت معنوی اسالمی وجود دارد و آن این است که سالمت معنوی اسالمی ،کمال انسان را میخواهد و هدف دار است و
بیشتر بحث معنا در آن هست در حالیکه هدف سالمت معنوی در خارج بیشتر توجه به تاثیرات جسمانی است .البته این به این معنا
نیست که نسبت به تاثیرات جسمانی بی توجه باشیم برای اینکه روح نیز در یک جسم سالم عملکرد دارد بنابراین تاثیر متقابل روح و
جسم یا معنویت و جسم یک تاثیر غیر قابل انکار است که هم در قرآن کریم و هم در روایات و هم در سخنان بزرگان تاکید شده است.
وی با بیان اینکه هدف از این کارگاه توانمند سازی استادان دانشگاهی است گفت :اگر استادی بخواهد توانمند باشد باید به همه این
امور تسلط داشته باشد تا سخنانش گیرا باشد .البته ما پزشکان ،عالم دینی نیستیم کسانی هستیم که از معارف دینی بهره میبریم .ما
اغلب متاسفانه به سالمت جسمانی میپردازیم و گاهی به ابعاد مختلف انسان مانند ابعاد احساسی ،فکری و معنوی کم توجه هستیم.
دکتر ابوالقاسمی با اشاره به موضوع سالمت در احادیث و روایات و گفت :در آیات و روایات سالمت جسمی را به عنوان لحت
بیشتر نام بردهاند امام محمد باقر (ع) میفرمایند سَالمَۀُ الدّینِ وَ لِحََّۀُ البَدَنِ خَیرٌ مِنَ المالِ وَ المالُ زینَۀٌ مِنْ زینَۀِ الدَُّنیا ،حَسَنَۀٌ؛ در حالیکه
مال زینتی از نعمتهای دنیا است و خوب نیز هست ولی سالمتی دین و تندرستی از سالمت جسم و ثروت بهتر است.
وی در خصوص تاثیر سالمت معنوی بر سالمت جسمانی گفت :الالح رفتارهای بهداشتی یکی از راههای تاثیر بر سالمت جسمانی
است یکی دیگر از بحثها حمایت اجتماعی است یعنی انجام اعمال دینی باعث میشود که تعامالت اجتماعی بهتر شوند و بنابراین
زمینه افزایش ارتقای سالمت را فراهم کند مانند تجمعات دینی و حضور در مساجد سوم از طری سایکو  -نورو  -ایمونولوژی است
که امروز جای تردیدی وجود ندارد که همانطور که افسردگی و اضطراب میتواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند احساس رضایت نیز
میتواند این سیستم را تقویت کند .بنابراین این هم یکی از روشهای موثر و مفید در بهبود سالمت جسمی است.
وی ادامه داد :اثر بعدی آن اثر متافیزیکی است که ما به اثر متافیزیکی اعتقاد داریم افرادی دعا میکنند فردی شفا پیدا میکند این هم
بعد چهارمی است که سالمت معنوی بر سالمت جسمی مقدم است و این بعد چهارم با معیارهای مادی قابل شناخت نیست اما به آن
اعتقاد داریم.
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دکتر ابوالقاسمی در بیان سابقه پرداختن به سالمت معنوی در آثار حکمای قدیم گفت :اگر ما به معارف و متقدمین و بزرگان خودمان
بازگردیم تعاریف جالبی پیدا میکنیم .ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخاری ،ملقب به اخوینی بخاری در کتاب هدایۀ المتعلمین فی
الطب ،پزشکی را چه زیبا تعریف میکند .وی می گوید :پزشکی حرفهای بود که تندرستی آدمیان نگاه دارد و چون رفته باشد باز آرد به
عمل یعنی پزشکی وظیفه اللیش پیشگیری و بهداشت است .این تعریفی است که  21سال پیش سازمان بهداشت جهانی به آن رسید
که سالمت بیماری نیست رفاه است .حکیم نظامی در قرن ششم در شعرش می گوید سالمت در اقلیم آسودگی است گزین بگذری
جلمه بیهودگی است.
وی افزود :در معارف دینی نیز حضرت علی (ع) میفرمایند :یکی از بالیا فقر و بیماری بدن است و بدتر از بیماری بدن بیماری قلب
است یکی از عوامل سالمت بدن ،تقوای قلب است .ایشان میفرمایند :اگر میخواهید سالمت تن داشته باشید تقوای قلب نیاز است این
نشان دهنده تاثیر مستقیم سالمت تن بر سالمت معنوی است .و این موضوع اولویت سالمت معنوی بر سالمت جسمانی را نشان
میدهد.
وی ادامه داد :حضرت سجاد(ع) در لحیفه سجادیه میفرمایند :پروردگارا مبادا این تندرستی گذرایی که به من عنایت کردهای تنها بهره
من از رحمت تو باشد تا آنچه دوست میداشتم مایه بدبختیام شود اگر این تندرستی که از آن بهرهمندم و روز شبم را با آن سر میکنم
وبالی پایدار به دنبال دارد آنچه را وا پس انداختهای پیش افکن و آنچه را پیشافکندهای واپس فرست .در این دعا ایشان اشاره می کنند
که انسان میتواند همان جان عزیز و سالمتش را در مواقعی که موضوع معنویت مطرح است ایثار کند .مانند جبهه و ایثارگریهای
جامعه سالمت در این موقع سالمت معنوی بر سالمت جسمی اولویت پیدا میکند.
دکتر ابوالقاسمی اظهار داشت :در متقدمین پزشکی نیز این موارد را میبینیم در سخنان بقراط و افالطون و شیخالرئیس ،موارد بسیار
زیادی است که تاثیر مستقیم معنویت بر سالمت جسمانی را مطرح کردند .همه این بزرگان در اول کتابشان با نام خدا شروع میکنند.
ابوعلی سینا میگوید :طبیب باید دائم بشارت دهنده لحت و سالمتی بیمار باشد چرا که برای عوارض نفسانی تاثیر بسیار دارد .در
اشعار هم به همین لورت است وقتی سالمت معنوی را تعریف میکنیم یعنی قرب اللهی ،بینش ،گرایش و رفتار خود را در جهت
قرب اللهی قرار بده این تعریف سالمت معنوی است عمدتا هم روی این بخش اختالف نظر نیست.
وی بیان کرد :حضرت حافظ میفرماید :پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا .فی بعدها عذاب فی قربها السالمه سالمت را به معنی
نزدیکی به دوست تعریف کرده است.حضرت موالنا می فرماید :حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم ،بسی علتیان را ز غم بازخریدیم،
سبلهای کهن را غم بیسر و بن را ،زرگ هاش و پیهاش به چنگاله کشیدیم ،طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم ،بسی مرده گرفتیم
در او روح دمیدیم.
وی ادامه داد :ببینید چطور اندیشه را با جسم مولوی در هم میآمیزد .دردی از حسرت دیدار تو دارم که طبیت عاجز آمد که مرا چاره
درمان تو نیست یا بیتی از حافظ :ای که طبیب خستهای روی زبان من ببین ،کاین دم و دود سینهام بار دل است بر زبان بسیار زیباست.
اینجا حافظ میگوید طبیب خسته منظور حافظ پزشک است و نه معشوق بیماری حالل از معنویت لذت بخش است.
دکتر ابوالقاسمی کتاب «خالله الحکمه» تالیف محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازی را یکی از بهترین کتابهای اخالق پزشکی در دو
قرن گذشته عنوان کرد و گفت :است .در این کتاب خدا شافی است و پزشک وسیله .وقتی میگوییم اخالق پزشکی در معنا و مفهوم
اسالمی یعنی خدا را شافی و خودمان را وسیله میدانیم.
وی با بیان اینکه در غرب مطالعات متعددی در زمینه سالمت معنوی انجام شده است گفت :در ایران متاسفانه در زمینه اثر سالمت
معنوی بر جسم مطالعه کمی انجام شده است .یکی از بزرگترین افرادی که امروزه در زمینه سالمت معنوی در غرب کار میکند آقای
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کوئین است که میگوید :به نظر من سالمت معنوی همان سالمت مذهبی است پس اجرای دستورات دینی در هر دینی میتواند سالمت
معنوی باشد بنابراین مهم است که بدانیم افرادی مثل ما هستند که با این افراد میتوانیم در تعامل باشیم.
عضو پیوسته فرهنگستان گفت :امروزه در غرب به اثرات روانی و اجتماعی سالمت معنوی بسیار توجه میشود و باورهای مذهبی و
معنوی از یک سو و کار برد معنویت و مذهب از سوی دیگر بطور شایعی در بیماران جسمی و روانی برای مقابله با بیماری و استرس
ناشی از آن مورد استفاده قرار میگیرد .
وی در ادامه به بخشی از نتایج تحقیقات کوئین اشاره کرد و گفت :کوئین در  099مطالعه رابطه معکوسی بین مذهبی بودن و استفاده از
سیگار را نشان داده است و در مورد رابطه ورزش ،تغذیه و رفتارهای جنسی و باورهای مذهبی تحقیقاتی انجام داده است .همینطور در
مطالعه دیگر در دین مسیحیت کسانیکه به کلیسا میرفتند در مقایسه با میزان بستری شدنشان رابطه معکوس برقرار بود یعنی مذهبیها
کمتر بیمار میشوند و میزان مرگ ومیر،خودکشی ،فیبروز ،پرفشاری خون و عروق مغزی ،سرطان ها و فراموشی در این افراد کمتر بوده
است که غربی ها همه این موارد را بررسی کردند.
دکتر ابوالقاسمی با بیان اینکه تحقیقات در زمینه سالمت معنوی در کشور بسیار کم است و این در حالی است که سالمت معنوی
تاثیرات بسیار زیادی در جامعه ما داشته است گفت :مانند دفاع مقدس که جبهه را معنوی کردیم .مورد دیگر اینکه با اینکه حقوقها
پایین است و فقر وجود دارد اما دچار سو تغذیه زیادی در جامعه نیستیم به این دلیل که فرهنگ زیبای نذورات در بین مردم ما رواج
دارد ،سفرههای اطعام در ایام عزاداری امام حسین (ع) و ماه مبارک رمضان و ایام دیگر موجب میشود بسیاری از افرادی که از غذای
کافی برخوردار نیستند در این ایام بواسطه نذری از غذای کافی بهره مند شوند .همچنین ما در اهدای خون ،اولین رتبه در منطقه هستیم
که مردم خون نذر میکنند .در کدام تحقیقی این رفتارهای مردم مطالعه شده است .بنابراین هر جا ما معنوی عمل کردیم آثارش را دیده
ایم.
نقش سالمت معنوی در پيشگيری از بيماريهای روانی
در ادامه این پنل دکتر فتحی آشتیانی در خصوص سالمت معنوی در پیشگیری از بیماریها گفت :در حال حاضر از منظر روانشناسی
در بحث اختالالت روانی در کل دنیا از جمله کشورمان شرایط خیلی خوبی نداریم بر طب برآورد سازمان جهانی بهداشت از هر  4نفر
یک نفر در طول زندگیاش مبتال به اختالالت روانی میشود و به طور میانگین در حدود  09درلد از جمعیت بزرگسال به این
اختالالت مبتال هستند .که در بین این اختالالت روانی افسردگی از جایگاه خالی برخوردار است .و شیوع آن از همه بیشتر است.
وی افزود :در مطالعهای طب برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال  ، 9109بیش از یک سوم پاسخ دهندگان در این مطالعه در 5
کشور امریکا ،کلمبیا ،فرانسه ،نیوزلند و اوکراین مبتال به اختالالت روانی بودند .یک چهارم در شش کشور بلژیک ،آلمان ،لبنان ،مکزیک،
هلند و افریقای جنوبی و یک ششم هم در کشورهای ایتالیا ،ژاپن و اسپانیا مبتال به اختالالت روانی بودند.
دکتر فتحی با اشاره به تحقیقات در زمینه اختالالت روانی در کشور گفت :در کشور ما هم چندین مطالعه توسط دکتر نورباال انجام
شده است .در تحقیقی در جمعیت  05الی  24سال میزان ابتال به اختالالت روانی  92/2درلد جمعیت بوده است .نکته حائز اهمیت
این است که در تمام اختالالت خانم ها بیشتر مبتال میشوند بجز بیماری اسکیزوفرنی که تقریبا برابر هستند و اختالالت مربوط به
وابستگی به الکل و مواد مخدر که در آقایان بیشتر است .تقریبا در تمام موارد خانم ها میزان ابتالئشان به اختالالت روانی بیشتر است.
وی با اشاره به پیش بینی سازمان جهانی بهداشت برای مهار بیماریهای روانی تا سال  9191گفت :اختالل افسردگی اساسی از  4به 9
رسیده و در کشورهای توسعه یافته به رتبه یک خواهد رسید .این نشان دهنده ضرورت توجه به سالمت روان است .سازمان جهانی
بهداشت عنوان کرده که تعداد افراد مبتال به اضطراب و افسردگی از سال  0991که  411و  02میلیون نفر بوده است تا سال  9109به
ششصد میلیون نفر رسیده است .بنابراین مالحظه می کنید که طی  99سال  099میلیون نفر بیشتر شده است.
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وی در خصوص سبب شناسی اختالالت گفت :در بحث سبب شناسی اختالالت ،دیدگاههای مختلفی وجود دارد .فرضیه سایکوژنیک
و فرضیه سوماتوژنیک که به نظر میرسد که از تلفی بین این دو به عنوان علت بیماریها میتوان نام برد .واکنش افراد در مواجه با بیماری
تحت تاثیر سالمت معنوی میتواند متفاوت باشد .افرادی که از سالمت معنوی باالتری برخوردار هستند راحت تر با مسئله کنار می آیند
مانند تجربیات معنوی جنگ تحمیلی.
رويکردهای سبب شناسی اختالالت روانی
دکتر فتحی ادامه داد :در روانشناسی رویکردهای مختلفی در سبب شناسی داریم .اولین آن رویکرد زیست پزشکی است که پیش
فرضهای آن تجربیات اولیه دوران کودکی است .ارتباطات بویژه ارتباط با والدین و ناهشیاری و جبر روانی پیش فرضهای آن است و
درمان آن نیز درمان روان تحلیل گری است .رویکرد دوم رفتاری است که پیش فرضهای آن نقش محیط ،آزمایش گری و خوش بینی
نسبت به محیط که درمان آن شرطی ،اشتراکی و کنشگر است .سوم رویکرد شناختی است که پیش فرض های آن این است که
رویدادهای ذهنی ما روی رفتار ما تاثیر میگذارد .درمانش هم غلبه بر انتظارها و ارزیابی های منفی و انتسابات و باورها است.
وی در خصوص عوامل تاثیر گذار در و تعیین کننده های اللی سالمت معنوی فرد گفت :سبک زندگی ،شرایط زندگی و کار ،شرایط
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ومحیطی تعیین کنندههای اللی سالمت معنوی هستند .عوامل بایوسایکوسوشیال تاثیر بسیار زیادی داشته
و این نگاه تا آخر قرن  91مسئله اساسی در بحث سالمت و بیماری بوده است؛ اما از اواخر قرن  91و اوایل قرن  90متخصصان متوجه
شدند که علیرغم همه تالشهایی که کردند و باوجود اینکه در روانشناسی بیش از  411نوع روش درمانی و تکنیکهای مختلفی برای
درمان بیماری وجود دارد اما جوابگو نبوده و دچار کمبود شده بودند .اینجا بود که به بحث سالمت معنوی رسیدند.
توجه به رويکرد سالمت محوری در قرن بيستم
وی بیان کرد :از اوایل قرن  91یک تغییر رویکرد در روانشناسی رخ داد و آن اینکه رویکرد بیمار محور را تبدیل به رویکرد سالمت
محور کردند .تا قبل از قرن  91نگاه روانشناسی به انسان بیمارگونه بود اما از اوایل قرن  90این رویکرد عوض شد و ویژگیهای مثبت
مورد توجه قرار گرفت خرد ،دانایی ،شجاعت ،نوع دوستی عدالت جویی ،اقتدار ،میانه روی ،تعالی معنوی و توجه به هیجانات مثبت و
آثاری که این هیجانات مثبت می توانند در رشد شخصیتی انسان ایفا کنند مورد توجه قرار گرفت.
عضو گروه سالمت معنوی فرهنگستان اظهار داشت :آنها واژه سرمایه اجتماعی را تعریف کردند که شامل :امیدواری ،خوش بینی ،تاب
آوری و خودکارآمدی است و در قرن  90به این مسائل توجه کردند که همه این عوامل کمک کرد تا بحث سالمت معنوی مورد توجه
قرار بگیرد .و تحقیقات بسیار زیادی در خصوص نقش معنویت و کاهش بیماریها انجام شده است.
وی با بیان اینکه معنویت در اسالم بر اساس سالمت جسم و روان است گفت :سالمت معنوی بدون اعتقاد به دین و مذهب فاقد معنا
است .بنابراین بر پایه دین و مذهب باید به سالمت معنوی توجه کنیم.
دکتر فتحی با اشاره به مولفههای سالمت معنوی گفت :مولفههای سالمت معنوی جنبه شناختی ،عاطفی ،رفتاری و پیامدی است .که
برای هر کدام شاخصهایی وجود دارد .مولفه شناختی و بینشی ایمان به خدا و اعتقاد به خدا است .مولفههای عاطفی مانند مهرورزی و
همدلی ،رضایتمندی و خوش بینی است که در آیات مختلف قرآن به آن اشاره شده است .و در خطبه  919نهج البالغه نیز موضوع
رهایی و آزادگی بیان شده است .وی ادامه داد :مولفههای رفتاری مانند عمل لالح ،استقامت و پایداری ،لبر و بردباری ،خویشتن
داری ،دعا و درخواست از خداوند الگوسازی از پیامبر ،نیکخویی و بلند نظری ،این رفتارها همگی جنبه معرفتی دارد .بنابراین در تربیت
دینی همه این ابعاد باید رشد و پرورش پیدا کند.
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دکتر فتحی احساس امنیت و آرامش درونی در انسان را مهمترین مسئله در روانشناسی عنوان کرد و گفت :با حالل شدن تمامی این
ابعاد احساس امنیت و آرامش درونی در انسان بوجود میآید که مهمترین مسئله در روانشناسی است .که امیدواری ،رضا ،تسلیم و
عزت نفس حالل آن است.
دکتر فتحی خاطر نشان کرد :سالمت معنوی از طری افزایش شناخت و بینش و توجه عاطفی رفتاری و پیامدی میتواند ظرفیت مواجهه
با سرخوردگیها ،درماندگیها ،استرسها ،ناامنیها و ناکامیها ،نامالیمات و بحرانها را افزایش دهد .و هنگام گرفتار شدن به این
عوامل و شرایط بجای درگیر شدن با افکار منفی ،نگرانی ها و اختالالت روانی زمینه اطمینان و آرامش درونی را فراهم کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا محصول این کارگاه ،بصورت درس دو واحدی برای افزایش سالمت معنوی همه گروههای پزشکی
تدوین شود.
شواهد تاثير مذهب در افزايش سطح سالمت
در ادامه پنل دکتر عبداهلل معتمدی ،استاد دانشگاه عالمه در سخنانی گفت :رویکرد من نگاه ادبیات غربی به معنویت است و تاثیر
معنویت و مذهب را بر روی بیماریها بیان خواهم کرد.
وی گفت :در متون انگلیسی دو کلمه  diseaseبه معنای بیماری و  illnessبه معنای ناخوشی آمده است .تفاوتی در این دو کلمه
وجود دارد که این تفاوت در بحث معنویت نمود پیدا میکند .بیماری ناشی از شرایط پزشکی فرد و ناخوشی به معنی یک احساس و
حالتی است که از سطح سالمت پایین فرد ناشی میشود .در نتیجه ممکن است یک فرد بیمار باشد اما هیچ نشانه ی پزشکی از بیماری
نداشته باشد.
دکتر معتمدی در خصوص شواهد تاثیر مذهب در افزایش سطح سالمت گفت :شواهدی در مورد اینکه مذهب و معنویت چگونه
میتواند در افزایش سطح سالمت کمک کند وجود دارد 59 .درلد از افراد با استفاده از امر عبادت با درد و بیماری خود مقابله میکنند.
در سالهای اخیر بیماریهای مزمن با افزایش امید به زندگی بیشتر مورد توجه است.
وی افزود :اگر یک بیمار با داشتن بیماری مزمن ،بیماری خود را نپذیرد .به سمت سوء رفتار مانند مصرف مواد ،عدم تحرک و خشونت
حرکت خواهد کرد.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت :اگر مراقبت کنندگان سالمت عمده توجهشان به مشکالت جسمی باشد و به نوعی از جنبه
های دیگر ناخوشی مثل جنبه روانشناختی ،معنوی و اجتماعی غفلت کنند میتواند آسیب زا باشد .در مورد کفایت ایمنی ،مطالعات
نشان میدهد مذهب و معنویت ارتباط با افزایش سطح کفایت ایمنی ارتباط دارد.
دکتر معتمدی گفت :مطالعات واکسیناسیون نشان داده است کسانی که اعتقادات مذهبی داشته اند تمایل بیشتری به واکسیناسیون داشتند.
در رفتارهای پرخط ر عفونی مانند رفتارهای جنسی قبل از ازدواج و یا خیانت در روابط زناشویی ،در افراد با روحیه مذهبی و معنوی
بسیار کمتر است.
وی افزود :تحقیقات نشان میدهد بین سطح پایین عفونت و مذهبی بودن ارتباط معنا دار وجود دارد .همچنین در مورد تبعیت از درمان
در  9مطالعه که در سال های  9119،9101و  9109انجام شده است مشاهده شده که افراد مذهبیتر بیشتر از دستورات پزشکی تبعیت
میکنند تا بهبودی پیدا کنند .عالوه بر این ها شرکت در برنامههای پیشگیرانه و مداخلهای در رهبران مذهبی نیز بیشتر بوده است.
استاد دانشگاه عالمه با اشاره به تاثیر معنویت در اضطراب گفت :در خصوص تاثیر معنویت در میزان اضطراب نیز  09مطالعه طولی و
مداخله ای انجام شده است که در  9مورد نشان ازاین دارد که افراد مذهبی تر و معنوی تر سطح پایین تری از اضطراب را تجربه
میکنند .همچنین در مورد بیماری افسردگی از  999مقاله که طی سالهای  9111الی  9101منتشر شده 091 ،مقاله نشان میدهد که
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میزان افسردگی در افراد مذهبی کمتر بوده است .همچنین در مورد خودکشی از  040مطالعه انجام شده 02 ،مطالعه نشان از این دارد که
فکر و رفتار خودکشی در افراد با معنویت و مذهبی بسیار کمتر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :اینکه معنویت چگونه میتواند بر بیماریها تاثیر بگذارد همان افزایش تاب آوری در فرد است .به این معنا
که معنویت کمک می کند تا فرد اضطراب و نگرانی کمتری را تجربه کند به این دلیل که تمرکز او بر مسائل دیگر است و بر بیماری
متمرکز نیست .همچنین افراد مذهبی از مشارکت های اجتماع همانند حضور در مساجد بهره میبرند که بسیار موثر است.
برگزای پنل ششم با موضوع تعميم سالمت معنوی در سطوح فردی ،خانوادگی و اجتماعی
در ادامه كارگاه ،ششمين پنل با مواوع تعميم سالمت معنوی در سطوح فردی ،خانوادگی و اجتماعی با سخنرانی حجت االسالم
و المسلمين محمدراا ساالری فر ،مدیر گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دكتر سيدحميد خویی ،عضو گروه سالمت
معنوی برگزار شد.
در ابتدای پنل ششم دکتر مهدی عباس زاده ،دبیر علمی کارگاه و معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی بااشاره به ساختار
و موضوعات پنل های کارگاه گفت :در منظومه سالمت معنوی ،آن چیزی که از طراحی پنلها مد نظر ما بود این بود که به موضوع
سالمت معنوی اسالمی به مثابه یک دانش نگاه کنیم البته منظور از دانش ،یک نظام دانشی است .موضوع سالمت معنوی یک موضوع
نظام مند است که باید از بحث مفهوم شناسی آغاز و الطالحات فنی و تخصصی این دانش تعریف شود .پس از آن باید به مبانی
بپردازیم زیراکه هر دانشی براساس مبانی خالی استوار است.
وی افزود :پس از آن گزارههای علمی بیان میشود و در نهایت هم دستاوردها و یافته ها را خواهیم داشت .ما در طراحی کارگاه
سالمت معنوی چنین نگاهی داریم موضوع سالمت معنوی یک موضوع بین رشتهای است بحث سالمت به پزشکی مربوط است و
بحث معنویت آن به علوم انسانی و علوم اسالمی اختصاص دارد .پنلها هم به ترتیب خالی پشت سر هم قرار گرفته است اینکه برخی
استادان مطرح کردند که بحثهای گذشته تکرار شده است و به مفهوم شناسی بسیار پرداخته شده است؛ جواب این است که در علوم
انسانی مثل علوم تجربی قطعیت و ثبات دیده نمیشود بنابراین موضوع سالمت معنوی که با علوم انسانی مرتبط است نباید این توقع
وجود داشته باشد که یک تعریف واحد از سالمت معنوی ارائه دهیم .باید دانشمندان دیدگاههای خود را مطرح کنند .بنابراین
موضوعات از نظری به کاربردی حرکت کرده و پنل های اول بیشترمباحث نظری بیان شده است .و سیر موضوعات از کلی به جزئی
است.
وی ادامه داد :در تنظیم موضوعات پنلها استادانی که مطالب خود را بصورت چکیده دادهاند میخواهیم در فرلتهای بعدی چکیده
خود را تبدیل به مقاله کنند و از دوستان فرهنگستان نیز خواهش میکنم گزارش مباحث کارگاه را پیاده سازی کنند .امیدواریم محصول
این سخنرانیها را تبدیل به مقاله و به دنبال آن تبدیل به دو واحد درسی کنیم.
دکتر عباس زاده با اشاره به اینکه قصد داریم کارگاه بعدی را مسئله محور تر و جزئی نگر تر برگزار کنیم گفت :موضوع پنل ششم
تعمیم و تسری بخشی سالمت معنوی در سه سطح فردی ،خانوادگی و اجتماعی و یک بحث کامال کاربردی است .اگر بتوانیم در این
پنل سالمت معنوی را در این سه سطح نهادینه کنیم و به راهکارهای مشخصی برسیم توفی بسیار بزرگی خواهد بود.
اركان اصلي معنويت خدامحور اسالمي
در بخش اول این پنل حجت االسالم و المسلمین ساالری فر در تعریف مفهوم معنویت گفت :در بحث تعمیم سالمت معنوی در
سطوح فردی ،خانوادگی و اجتماع بایدنگاه توقیفی به سالمت معنوی داشته باشیم منظور این است که ما در محدوده معنویت و سالمت
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معنوی طبیعتا نظامهای معرفت شناسی و ابزارهای متعددی داریم در حوزه سالمت معنوی میتوانیم از ابزارهای تجربی ،علمی و فلسفی
در نظام معرفت شناسیمان نام ببریم.
وی افزود :در حوزه سالمت معنوی حرف آخر را باید از متون معتبر دینی بگیریم .هرچند عقل بشر و فلسفه به نکاتی برسد ولی باید
بپذیریم که الل کلیدی معنویت ارتباط و قرب به خدا است که امری توقیفی است و باید پایبند به گفته های شریعت اسالم باشیم.
وی با بیان تعیین جایگاه معنویت در روش شناسی گفت :معنویت کامل معنویت بر محور دین است .معنویت امری فرا شناختی ،فرا
زیستی و فرا اجتماعی است .این موارد نقاط کلیدی است که مسئله توقیفی بودن را نشان می دهد .مورد بعدی بررسی نقش نظام های
اجتماعی در معنویت است و اینکه تعامل خرده نظامها در معنویت چه میتواند باشد.
وی ضمن اشاره به نظامهای انسانی گفت :نظام فردی ،خانواده ،خویشان ،محله ،دوستان و گروه اجتماعی تقسیم بندی نظامهای انسانی
است که ما با آن مواجهیم .که در همه جوامع وجوود دارد .بحث اینجاست که جایگاه سالمت معنوی در این نظام ها کجاست .و
سالمت معنوی به این نظامها تعمیم داده شود.
حجت االسالم و المسلمین ساالری فر اظهار داشت :معنویت شامل اعتقاد به واقعیت فوق طبیعی و فراتر از تجربه عادی ،اعتقاد به
آخرت به عالوه التزام به یک نظام اخالقی ،رفتار و مراسم عبادی است که از یک متن مقدس دینی گرفته شده است .این معنویت دینی
است .سالمت معنوی ،وضعیتی سازگارانه و متعالی بخشی است که در سطوح شناختی ،انگیزشی ،عاطفی و رفتاری تجلی می کند.
وی ارکان اللی معنویت خدامحور اسالمی را اینگونه برشمرد :ارتباط با خداوند در قالب باور به خدا و توحید ،توکل ،احساس ناظر
بودن دائمی خدا بر اعمال و رفتار انسان ،عبودیت نسبت به خداوند و دلبستگی به او ،امید و ترس پیوسته نسبت به خدا ،عبادت و طلب
از او در همه ابعاد زندگی ،باور به رسالت انبیای الهی ،باور به زندگی پس از مرگ ،التزام به آموزههای اخالقی و رفتاری اسالم و
الگوگیری از اولیای دین(ع).
وی گفت :سالمت معنوی مانند سایر ابعاد شخصیت متاثر از ابعاد زیستی ،وراثت و محیط و ابعاد روانی و اجتماعی است .الگوی جدید
سالمت ،شامل ابعاد زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی است و نگاه توحیدی ،معنویت را در سه بعد دیگر انسجام میبخشد و به تعبیری
امری مجزا از آنان نمیداند.
حجت االسالم و المسلمین ساالریفر بیان کرد  :تعمیم معنویت در ابعاد اجتماعی و خانوادگی به دو مفهوم است .اول ،شناسایی تاثیر
ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و خانوادگی در معنویت افراد و دوم ،ترسیم نقش معنویت در سایر نظام های انسانی و این که در چه
شرایطی میتوان گفت آن نظام ها معنوی است.
وی بر تاثیر ابعاد اقتصادی در سالمت معنوی افراد تاکید کرد و گفت :تامین نیازهای زیستی و رفاهی مردم به عنوان بستری برای تامین
و ارتقای سالمت معنوی و پیشگیری از فقر و اختالف طبقاتی در سطوح جامعه از جمله این موارد است.
وی با اشاره به مهم ترین پیامد منفى فقر از دیدگاه دین گفت :فقر بستر مناسبى براى بى دینى و ضعف معنویت است .فقر انسان را در
پرتگاه تضعیف شدید معنویت قرار مى دهد ،زیرا اول موجب حسادت به توانگران مى شود که حسد حسنات و خوبىهاى انسان را از
بین مى برد ،دوم فقر باعث مىشود فقیر در برابر ثروتمندان اظهار خوارى کند و به آبرو و دینش لطمه وارد شود و سوم سبب
ناخشنودى به قضا و قدر الهى و نارضایتى از روزى مىشود و فرد را به ضعف اعتقادی به خدا مىکشاند .به همین دلیل فقر از دیدگاه
اسالم نامطلوب است.
وی در پایان سخنان خود گ فت :فقرزدایى از برنامه هاى مسلم اقتصادى در اسالم است و در کالم و دعاهاى امامان معصوم(علیهم
السالم) موارد پناه بردن به خداوند از فقر و درخواست بىنیازى از مردم فراوان آمده است .الوال واجب شدن زکات ،خمس و
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لدقات واجب دیگر براى ین است که فقرا زندگى بهترى پیدا کنند و از مواهب زندگى بهره مند شوند .این نشانه آن است که هدف
دین و مقصود از این مقررات ،رسیدن به مواهب زندگى و بهره مند شدن از آن است.
جامعه سالم معنوی ،جامعهای مبتنی بر صداقت است
در ادامه این پنل دکتر حمید خویی ،عضو گروه سالمت معنوی در سخنانی گفت :اگر بخواهم بحث تعمیم سالمت معنوی در عرله
های فردی و خانوادگی و اجتماعی را با یک رویکرد متدولوژیک مرور کنیم میتوان گفت امروزه یکی از تعاریف نسبتا قابل قبول در
تعریف انسان این است که انسان یک واحد  4بعدی است .و در یک تعریف خاللهتر میتوان گفت :انسان یک وجه مادی دارد و یک
وجه معنوی .فیزیک ،بیولوژی و جسمش بعد مادی وی است و همه ابعاد وجودی فراجسمی وی هویت و بعد معنوی انسان است.
وی افزود :آن چیزی که انسان را از دیگر مخلوقات متمایز میکن د بعد معنوی و وجود معنوی انسان است .در سوره مبارکه مومنون
خداوند در بیان مراحل فیزیکی انسان میفرماید :وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُاللَۀٍ مِنْ طِینٍ « »09ثُمََّ جَعَلْناهُ نُطْفَۀً فِی قَرارٍ مَکِینٍ « »09و
همانا ما انسان را از عصارهاى از گِل آفریدیم .سپس او را به لورت نطفه در جایگاهى استوار قرار دادیم و به بعد معنوی اشاره میکند
و میفرماید :ثُمََّ خَلَقْنَا النَُّطْفَۀَ عَلَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَۀَ مُضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَۀَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمََّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللََّهُ أَحْسَنُ
الْخالِقِینَ «»04
سپس از نطفه ،لخته خونى آفریدیم ،آن گاه لخته خون را پارهگوشتى ساختیم وپاره گوشت را به لورت استخوانهایى در آوردیم ،و
استخوانها را با گوشت پوشاندیم ،سپس آن را آفرینش تازهاى دادیم ،پس شایستهى تکریم و تعظیم است خداوندى که بهترین
آفرینندگان است .
وی ادامه داد :این خلقت دوم انسان و وجهه معنوی و بعد معنوی انسان است و خداوند بر این خلقت دوم بر خویش آفرین گفته است.
همچنین میتوان برای نهادهای اجتماعی ،مثل خانواده و جامعه نیز هویت های مادی و معنوی تعیین کرد.
دکتر خوئی در تعریف شاخصهای سالمت معنوی گفت :با دو شاخص عنوان سالمت را تعریف میکنم که این تعاریف مبتنی بر
آموزههای قرآنی و معارف اهل بیت است .اولین شاخص سالمت تعادل و اعتدال است حتی در بعد مادی و فیزیکی یک محدوده تعادل
برای ضربان قلب داریم در حالتهای خلقی نیز روانشناسان یک طیفی را تعریف می کنند که طیف متعادل انسان است.
وی بیان کرد :در معنویت نیزحفظ حالت اعتدال ،سالمتی است چه در بعد فردی ،خانوادگی و اجتماعی بنابراین جامعه سالم ،جامعه
متعادل است .امیر المومنین (ع) می فرمایند :جاهل را نمی بینی جز در حالت افراط یا در حال تفریط و این تفاوت حالت سالمت و
مرض است و به بیان دیگر عاقل کسی است که از عقلش در جهت عدالت پیشگی و میانه روی استفاده میکند .همچنین ایشان فرموند:
راست روی به معنای محافظه کاری و چپ روی به معنای تندروی هر دو گمراهی است و راه درست راه میانه است.
عضو گروه سالمت معنوی فرهنگستان با بیان اینکه یکی از ارزشمندترین آموزه های اخالقی قرآن ،انفاق است گفت :خداوند در سوره
مبارکه بقره انفاق را همپای نماز آورده است و میفرماید :الََّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصََّلَاةَ وَمِمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ آن کسانی که به
جهان غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کنند.
وی افزود :اما در دو جای قرآن نیز خداوند تاکید کرده که تعادل در انفاق را نیز حفظ کنید .یکی در آیات واپسین سوره مبارکه فرقان
زمانی که خداوند عبادالرحمن را تعریف میکند و میفرماید :وَ الََّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً « .»29آنان
که هرگاه انفاق کنند ،نه از حد گذرند .قرآن می فرماید اسراف در انفاق نیز کار بدی است .وَ الَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَۀً إِلَى عُنُقِکَ وَ الَ
تَبْسُطْهَا کُلَ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن( ،و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حدّ (نیز) دست
خود را مگشای ،تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرومانی! اإلسراء 99
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دکتر خوئی اولین شاخص سالمت معنوی را تعادل و اعتدال عنوان کرد و در بیان دومین شاخص سالمت معنوی گفت :دومین شاخص
سالمتی همسویی با فطرت است خداوند ما را با یک کششهای ذاتی معنوی اولیه آفریده است انسان یک کششهای مادی ذاتی بنا به
غرایز و شهوات دارد که وجهه مشترک با حیوانات است .ویک کششهای معنوی دارد که انسان را در هر سه سطح فردی ،خانوادگی و
اجتماعی از حیوان متمایز می کند .خداوند ما را فطرتا خیرپسند ،شر گریز و ذاتا خداپرست آفریده است.
وی با بیان اینکه ادبیات قرآن ادبیات اثبات وجود خداوند نیست؛ بلکه ادبیات قرآن رفع موانع فکری مبانی توحیدی است گفت :کار
انبیاء نیز همین است .امیرالمومنین(ع) در خطبه اول نهج البالغه می فرمایند :کار پیامبران این بوده که این عقل های دفن شده زیر
خاکستر را فعال کنند و بشر را به فطرت توحیدی بازگردانند .در حقیقت بیماری ،اعراض از فطرت توحیدی انسان است.
دکتر خوئی در بیان کارکردهای دین گفت :کارکرد دین در حیات بشر ،تامین ،حفظ و آسیب شناسی سالمت معنوی انسان است .این
مهمترین کارکرد دین در زندگی انسان است .فروع دین ما نیز حاکی از این موضوع است .حضرت علی (ع) میفرمایند :خداوند رحمت
کند کسی را که عیب های من را به من بگوید .این یعنی همه نسبت به حفظ سالمتی هم مسئول هستیم .کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ
رَعِیتِهِ هر کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادی که به سخن شما گوش میدهند بازخواست خواهید شد .این معنی امر به معروف
است نهی از منکر یعنی اجازه ندهید منکری سالمتی معنوی شما را تهدید کند.
وی با اشاره به تعمیم سالمت معنوی در سطح فردی گفت :در سطح فردی ،زندگی انسان در گرو برقراری لحیح و متعادل چهار انسان
باخودش ،باخدا با مردم و با دنیاست .انسانی که این چهار رابطه را درست برقرار کند؛ درست زندگی میکند.
وی ادامه داد :شریعت چند الل را به ما ارائه کرده اول معرفت نفس است خودت را بشناس این گام اول است امیرالمومنین (ع) فرمود:
عالم کسی است که قدر خودش را می شناسد و در جهل انسان همین بس که قدر خود را نداند .مرحله بعد از شناخت خویش حفظ
عزت نفس است .بنابراین سالمت معنوی درسطح فردی در گرو حفظ عزت نفس و کرامت انسانی است.
وی در بیان بخش مهمی از شعارها و پیام واقعه عاشورا گفت :امام حسین (ع) میفرمایند :مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.
مرگ در زندگی ذلیالنه شماست و زندگی در مرگ عزت مندانه شماست.
دکتر خوئی شناخت استعدادهای ذاتی و به فعلیت رساندن پتانسیلهای فردی درسطح خانوادگی را تعمیم سالمت معنوی در خانواده
عنوان کرد و گفت :خانواده سالم خانوادهای است که روابط آن بر مبنای مودت و رحمت شکل گرفته است .خداوند میفرماید :وَمِنْ
آیَاتِهِ أَنْ خَلَ َ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدََّةً وَرَحْمَۀً إِنََّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکََّرُونَ .و باز یکی از آیات
(لطف) او آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و
مهربانی برقرار فرمود .در این امر نیز برای مردم بافکرت ادلهای (از علم و حکمت ح ) آشکار است .سوره روم  90این یعنی آرامش
معنوی.
وی با اشاره به تعابیر قرآن در مفهوم سالمت معنوی گفت :خداوند میفرماید :مَنْ عَمِلَ لَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنََّهُ
حَیَاةً طَیَِّبَۀً وَلَنَجْزِیَنََّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا به جای آرد ما او را به
زندگانی خوش و با سعادت زنده ابد میگردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که میکردند به آنان عطا میکنیم .سوره نحل .99از
منظر قرآن سالمت معنوی پیش شرط حیات طیبه و حیات طیبه پیش شرط کسب جنت و رضوان است .تمام دغدغه دین این است که
مومن ،سالمت معنوی خودش را حفظ کند.
دکتر خوئی بیان کرد :خانوادهای که بر اساس مودت و رحمت بنا شده است خانوادهای که همه حقوق همدیگر را حفظ میکنند و به
همدیگر را احترام میگذارند از سالمت معنوی برخوردار هستند.
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اقامه حق و بسط عدل ،دو شاخص اصلی سالمت اجتماعی
وی در بیان تعمیم سالمت معنوی در جامعه گفت :مهمترین وجه سالمت معنوی ،سالمت معنوی جامعه است هرچقدر سالمت از
فردیت به سمت اجتماعی حرکت میکند .سهم حاکمیت و دولت بیشتر میشود و در این جا حکومتها نقش اللی را ایفا میکنند؛ چرا
که دو شاخص اللی سالمت اجتماعی یکی اقامه ح است و دیگری بسط عدل و تمام آنچه که به عنوان آموزههای اخالقی اسالمی
میشناسیم بدون تردید همه به این دوعنوان مربوط است.
وی ادامه داد :خداوند در قرآن کریم میفرماید :لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النَّاسُ بِالقِسطِ وَأَنزَلنَا
الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ﴿ ﴾95ما رسوالن خود را با دالیل روشن
فرستادیم ،و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی ح َّ از باطل و قوانین عادالنه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را
نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است ،تا خداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری میکند بیآنکه او را
ببینند؛ خداوند قوّی و شکستناپذیر است!
دکتر خوئی با اشاره به خطبه  59نهج البالغه گفت :حضرت علی(ع) در این خطبه یکی از وظایف حاکم را تامین بسترهای حفظ
سالمت معنوی برای مردم میداند .جامعه ای که مردم در آن به حقوق هم احترام میگذارند و خود را در ادای ح دیگران مکلف
میدانند .که مهمترین این حقوق متقابل در خطبه  902آمده است.
وی گفت :وقتی والی ح مردم را ادا میکند و مردم ح والی را ادا میکنند عدل گسترش مییابد و استعدادهای جامعه شکوفا می
شود؛ اما اگر این ح ادا نشود دغل بازی در دین زیاد میشود و میدان برای شرورها فراهم میشود که در پی آن علت و نفوس یعنی
بیماریهای روانی و معنویی در جامعه شیوع پیدا میکند.
وی در پایان سخنانش تاکید کرد :در تعمیم سالمت معنوی در سطح جامعه همه راهکارها باید مبتنی بر دو الل اقامه ح و بسط عدل
باشد که الزمه این هدف ،اشاعه لدق است .جامعه سالم معنوی ،جامعه ای مبتنی بر لداقت است .لداقت در گفتار ،لداقت درکردار
ولداقت در پندار.
در پایان این پنل حاضران نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
برگزاری پنل هفتم با موضوع سالمت معنوی در کودکان ،نوجوانان و جوانان
در سومين روز كارگاه ،هفتمين پنل با مواوع سالمت معنوی در كودكان ،نوجوانان و جوانان با سخنرانی دكتر سيد عليراا
مرندی ،ر يس فرهنگستان علوم پزشكی ،حجت االسالم و المسلمين ابوالفضل ساجدی و حجت االسالم و المسلمين علی صادقی
سرشت ،اعضای هيئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی (ره) برگزار شد.
در ابتدای پنل هفتم دکتر سید علیرضا مرندی ،رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در سخنانی گفت :فرهنگستان علوم پزشکی در حدود 01
سالی است که به مطلب سالمت معنوی پرداخته است و  051جلسه و نشست برگزار کرده است .از مرحوم دکتر الفهانی ذکر نام
میکنم که ایشان در جلسات میگفتند باید سالمت معنوی اسالمی پیاده کنیم نه سالمت معنوی غربی ،اشکال کار این بود که جای
روحانیت در گروه سالمت معنوی فرهنگستان خالی بود و به این نتیجه رسیدیم که اسم سالمت معنوی را به سالمت معنوی اسالمی
تغییر دهیم و روحانیت را به میدان بیاوریم.
وی افزود :تصمیم دیگرمان این بود که ما مثل غربی ها تنها به آخر زندگی نپردازیم .بلکه باید کاری کنیم که مسلمانان سالمت معنوی را
در همه ابعاد زندگیشان پیاده کنند و تصمیم گرفتیم که از مرحله ابتدایی یعنی از انعقاد نطفه شروع کنیم .در سالهایی که سازمان جهانی
بهداشت من را عضو کمیسیون سالمت جامعه نگر و عوامل اجتماعی سالمت انتخاب کرد متوجه شدم که چقدر آنها به عوامل موثر بر
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سالمت اجتماعی در سالهای ابتدایی کودک و در رشد و تکامل وی تاکید میکنند .در این سه الی چهار سالی که با غیر مسلمانها کار
کردم مطالبی را یاد گرفتم و در سال  0994میالدی در وزارت بهداشت نیز این برنامه را تولیه کردم و پایلوتی در این زمینه برای
پیادهسازی آن در کشور تهیه شد.
وی گفت :در سالهای اخیر با موسسه امام خمینی (ره) همکاری را شروع کردیم که حالل آن کتابی است که در حال چاپ است که
این کتاب منشا اثر خواهد شد .دکتر ساجدی که دانشیار موسسه امام خمینی هستند و دکترلادقی سرشت در تدوین این کتابها به ما
کمک کردند و از ایشان سپاسگزاریم .همچنین از آیت اله رشاد ،دکتر عباس زاده و آیت اله اعرافی تشکر می کنم ما با دبیرخانه
انجمنهای علمی و قطبهای حوزه همکاری می کنیم و آنها هم وقت میگذارند و معتقدند که یکی از درسهای خارج از حوزه طالب
میتواند سالمت معنوی باشد و مرتبه معادل دکتری آنها می تواند تز دکتری سالمت معنوی باشد.
دکتر مرندی با اشاره به بحث سالمت معنوی در کودکان ،نوجوانان و جوانان گفت :ما پزشکان بیشتر روی رشد وتکامل کودکان
سنجش میکنیم و رشد را با قد و وزن و معیارهایی از این قبیل اندازه میگیریم ولی تکامل از رشد بسیار مهمتر است که بیشتر به
فعالیتهای مغزی ارتباط دارد و از تعامل ویژگیهای فرد و عوامل محیطی او ایجاد میشود .این تکامل موجب افزایش مهارتها و
توانمندیهای فکر کردن ،لحبت کردن درک اجتماعی ،عاطفی و خیلی ویژگیهای دیگر می شود.
وی عوامل محیطی جنین در داخل رحم را تغذیه جنین و استرسهای که به او وارد میشود و عوامل بیرونی و خارج رحمی را ارتباط
مادر با جامعه وخانواده عنوان کرد و افزود :محیط خانواده در تکامل جنین بسیار مهم است .عوامل محیطی بعد از تولد که طبیعتا
خانواده مهمترین آنها است که هم در فرزند پروری نقش دارد و هم این که عوامل خارجی اثر سو روی کودک نگذارد .محله ،همسایه،
مهدکودک ،مدرسه ،رسانهها و جامعه و حتی مسائل بینالملل بر روی کودک تاثیر دارد.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی بیان کرد :تکامل از زمان نطفگی شروع میشود و تا اخر عمر ادامه دارد .ولی تا هشت سالگی توسعه
تکامل را در نظر گرفته اند .تکامل منجر به هوش ،شخصیت اجتماعی ،موفقیتها و نشاط و مولد بودن در تمام طول عمر می شود و
این قسمت برای ما مهم است که در مطالعات نشان داده شده است که تکامل زمینه انتقال ارزشهای اخالقی ،فرهنگی و دینی است .که
ما باید از آن استفاده کنیم.
دکتر مرندی با بیان اینکه میلیاردها سلول عصبی در مغز کودک قبل و بعد از تولدش وجود دارد گفت :این سلول های عصبی حتی از
تعداد سلولهای بدن بیشتر است هر کدام از این سلولهای عصبی دنبالههای عصبی دارند این دنبالهها به هم ارتباط پیدا می کنند و یک
شبکه عظیم ابر کامپیوتری در مغز ایجاد میشود این محل اتصاالت و ارتباطات را سیناپس عصبی میگویند 01به توان  09اتصال عصبی
در مغز یک جنین ونوزادی که به دنیا میآید وجود دارد .این ظرفیت عظیم است که ما باید از آن استفاده کنیم .به این کامپیوتر برنامه
داده نشده و براساس برنامهای که به آن میدهید ازش استفاده میکنید.
دوران جنيني ،مهمترين دوره رشد و تحول انسان
وی ادامه داد :این برنامه از تحریکات محیطی در مغز جنین و نوزاد ایجاد میشود نوع تحریکات و شدت تحریکات و تکرار این
تحریکات است که تاثیرگذار است و سیر تکاملی جنین و نوزاد را پایهگذاری میکند همین حواسی که داریم شنیدن ،بوییدن ،المسه و
غیره را هم جنین دارد و در نوزاد هم طبیعتا فعال است دوران جنینی ماندگارترین زمان تاثیرپذیری شخصیتی و مهمترین دوره رشد و
تحول انسان است این درحالی است که به جنین بی اعتنا هستیم.
دکتر مرندی اظهار داشت :کودک شش مرحله دارد از مرحله خواب عمی تا مرحله هوشیاری در مرحلهای که هوشیار است بیشترین
تمرکز و آموزشپذیری و بیشترین تعامل را دارد .زایمان طبیعی خیلی موثر است .متاسفانه سزارین به تکامل کودک آسیب می رساند.
 91دقیقه و یا  21دقیقه ابتدایی تولد بسیار مهم است و ایجاد ارتباط عاطفی بین فرزند و مادر را با سزارین و با بیهوش کردن مادر نابود
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میکنیم و نمیگذاریم این ارتباط به درستی انجام شود .طالقی نگاه مادر و نوزاد در لحظه تولد فوق العاده مهم است .تغذیه با شیر مادر
و بوییدن و چشیدن شیر تا سالیان سال روی فرزند و حتی زمانیکه بالغ شد تاثیر میگذارد و تمامی حواس کودک در اثر تماس مستقیم
با بدن مادر روی سیناپس های عصبی نوزاد تاثیر میگذارد و هر چه این تحریکات بیشتر باشد اثرگذاری مثبت بر روی نوزاد بیشتر
خواهد بود .اگر در محیط خانواده نابسامانی باشد وکودک به حال خود رها شود کودک بزهکار خواهد شد .سریعترین دوره رشد مغز
در سه ماه اخر دوران جنینی و دو سال اول عمر است و  91درلد رشد مغز تا  2سالگی انجام میشود.
رئیس کارگاه سالمت معنوی ،با تاکید بر نقش بی بدیل خانواده در تکامل حسی ،حرکتی ،روانی و اجتماعی کودک گفت :سالمت مادر ،
سواد مادر بخصوص سواد سالمت مادر ،زایمان طبیعی و اولین ارتباط مادر و نوزاد در اتاق زایمان ،تغذیه با شیر مادر ،روابط عاطفی
محکمی را بین مادر و کودک برقرار میکند .بنابراین نقش بی بدیل خانواده در تکامل حسی ،حرکتی ،روانی ،اجتماعی ،شناختی و
گفتاری ،افزایش هوش ،استعداد ،تفکر درک اجتماعی عاطفی ،شخصیت ،نشاط موفقیت ،مولد بودن ،توسعه انسانی ،شکستن حلقه فقر
و در اخر سالمت معنوی که بسیار مهم است که می تواند روی دنیا وآخرت خانواده تاثیر بگذارد.
وی افزود :جنین حتی در درون رحم متوجه لحبت مادر میشود کتاب خواندن بلند بین  2ماهگی تا  5سالگی بسیار موثر است قصه
گفتن و بازی کردن فوق العاده مهم است که با بازی کردن زندگی را به کودک یاد میدهیم بازی در ارتباط با معنویت اثرگذار است از
طرف دیگر کودک نیاز به حمایت و امنیت دارد عش ورزیدن توسط والدین و الگوهای اخالقی و عملی که والدین و محیط به کودک
میدهند .کودک همه را ضبط و ثبت میکند و تا ابد در مغزش میسپرد.
دکتر مرندی با بیان اینکه آموزش مسائل اخالقی ،فرهنگی و معنوی از ماههای اول عمر و حتی دوران جنینی اثر گذار است گفت:
تولیههایی در اعتقادات ما درباره قبل انعقاد نطفه ،هنگام نزدیکی و بارداری بیان شده است .حضرت پیامبر(ص) میفرمایند که فرزندان
خود را در شکم مادرانشان تربیت کنید یعنی دوران جنینی از طری تغذیه جسم به لحاظ ویتامینها و خوردن غذای حالل و تغذیه
روحانی مادر تغذیه کنید .حضرت پیامبر(ص) و امام جعفر لادق(ع) میفرمایند :زن در دوران شیردهی حکم مجاهد فی سبیل اهلل را
دارد .در این دوران اگر فوت شود حکم شهید دارد چون نقش مهمی در مورد جنین و تربیت کودک دارد.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد :پیامبر(ص) تولیه میکنند .فرزندان خود را زیاد ببوسید .که در
بهشت درجاتی برای شما منظور میشود .به هر حال روابط ما با این جنین و کودکی که به نظر میرسد نمی فهمد چقدر برای آینده و
دنیای مادی و معنوی او اثر گذار است .امیدواریم کتابهای سالمت معنوی هرچه زودتر چاپ شوند و امیدواریم دکتر ح دوست نیز در
وزارت بهداشت از این فرلتها استفاده کنند و سالمت معنوی را به ما اساتید و دانشجویان یاد بدهند و در عرله ارائه خدمات که در
سیاستهای کلی سالمت نیز که این موارد را از ما خواسته است ان شاهلل اعمال کنند.
سالمت معنوی بر سالمت جسمی مقدم است
در ادامه این پنل حجت االسالم ابوالفضل ساجدی ،عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در سخنانی گفت:
موضوع سخنرانی من سالمت معنوی درنسل حاضر کودک ،نوجوان وجوان است .ابتدا سالمت را تعریف میکنم .مفهوم سالمت در زبان
فارسی به معنی عافیت ،تندرستی و امنیت و آرامش است .ابن سینا یک نگاه کارکردی و ارگانیستی به سالمت دارد و بیان می کند:
سالمت به وضعیت و حالتی اشاره دارد که آن موضوع کارکرد خودش را به نحو سالم و کامل داشته باشد اگر هر یک از اعضای بند
انسان کارکرد خودشان را داشته باشد می گویند این بدن سالم است .این تعریف ابن سینا از سالمت است که در کتابهای پزشکی هم به
این تعریف در گذشته اشاره میشده است.
دکتر ساجدی در تعریف معنویت گفت :معنویت از ریشه معنا گرفته شده است .معنا در برابر لفظ قرار دارد .لفظ ظاهر است و معنا
باطن؛ لذا معنا به معنی باطن است در برابر ظاهر و به باطن و روح انسان ارتباط دارد در مسیحیت و کلمات التین هم به روح القدوس
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و ابعاد باطنی انسان اشاره شده است .بنابراین معنا ناظر به باطن انسان است .بر این اساس سالمت معنوی به این معنا است که باطن
انسان کارکرد مورد انتظار الزم را از خودش داشته باشد.
دکتر ساجدی با اشاره به کتاب «سالمت معنوی کودکان با نگرش اسالمی»گفت :کارگروهی در طول دوسال گذشته داشتیم که ماحصل
آن تدوین سه جلد کتاب است که فعال دوجلد آن آماده چاپ است در این کتابها مباحث مقدماتی و مبانی آن را مطرح کردیم.
وی با بیان اینکه مفهوم سالمت معنوی در غرب در قرن اخیر مطرح شده است بیان کرد :مفهوم سالمت معنوی در روایات ما مقدم
است در آنچه که در غرب مطرح شده است یعنی مفهوم سالمت معنوی در غرب در قرن اخیر مطرح شده است .اما مفهوم سالمت
معنوی در روایات از گذشته بسیار دور شاهد آن هستیم .سه کلمه سالمت ،عافیت و لحت در روایات بکار رفته است .کلمه سالمت
بطور خاص در روایات ما همه موارد ناظر بر بعد اخالقی ،باطنی و معنوی است و لذا ما در دعاهایمان این را تکرار می کنیم در نماز
لبح میگوییم خدایا سالمت نفس به من عطا کن یا در روایتی از امام موسی بن جعفر (ع) خطاب به هشام می فرمایند :اگر غنای بدون
مال را و راحتی قلب را از حسد میخواهید و سالمت در دین را میخواهید به درگاه خداوند تزرع کنید .دکتر ساجدی ادامه داد :بطور
کلی واژه سالمت در روایات ما نازل به این معنا است و واژه لحت بیشتر برای امور جسمانی بکار رفته است و این نکته گویای این
است که اگر بخواهیم فرهنگ اسالمی را در خانواده و جامعه جا بیندازیم باید به این سمت حرکت کنیم که ابتدا در معنای سالمت،
سالمت معنوی به ذهن تبادر کند در روایات هم دیده می شود که اگر ما سالمت را درجهبندی کنیم .سالمت معنوی مقدم بر سالمت
جسمی است .و اگر کسی به سالمت معنوی و سالمت در دین و اخالق و معنویت احتمام الزم را نداشته باشد از فرهنگ دینی به دور
است.
وی اظهار داشت :سالمت معنوی باید کارکردهای الزم و مورد انتظار روح انسان را داشته باشد .برای تعیین این کارکردها باید به
روحشناسی ،نفسشناسی و انسان شناسی بپردازیم .قطعا باالترین منبعی که میتواند روح را معرفی کند خداوند و ائمه اطهار هستند .روح
مانند جسم در حال تغییر و تحول است این تغییر و تحول باید به سمت باالترین سطح از کارکرد خودش برسد .بر این اساس سالمت
معنوی عبارت است از تغییر و تحوالت ابعاد بینشی ،گرایشی و کنشی انسان و تعامالت او با درون و برون به حدی که باالترین سطح
از تعالی این روح در حال تغییر برایش حالل شود و باالترین حد از تغییر تقرب به سوی خداوند است.
دکتر ساجدی ائمه اطهار(ع) را الگوهای کاملی عنوان کرد که نسخه نظری سالمت معنوی را در جامعه پیاده کردند.
شاخصه های سالمت معنوی
وی افزود  :سالمت معنوی یعنی شرایطی که بینش ،گرایش و کنش انسان به سمت عالیترین درجه یعنی قرب الهی برسد .این تعریف
از سالمت معنوی است .مامیخواهیم به این سالمت دست یابیم راهش چیست؟ شاخصه این تعریف بر اساس روایات و ایات سه
شاخصه بینشی ،گرایشی وکنشی است .شاخصه بینشی این است که برای انسان مسلمان مومن ،خداوند اهم امور زندگی است .از اینرو
پیامبر(ص) میفرمایند :اهلل اکبرهایی که ما در نماز تکرار میکنیم شعار اهلل اکبر به این معنا است که برای انسان مومن خداوند اهم امور
است این یک شاخص در سطح بینشی است .در سطح گرایشی شاخص اینکه خداوند احب امور است که در سوره توبه آیه  94می
فرماید :قُلْ إِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبََّ
إِلَیْکُمْ مِنَ اللََّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبََّصُوا حَتََّى یَأْتِیَ اللََّهُ بِأَمْرِهِ وَاللََّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ(« .ای رسول ما امت را) بگو که اگر
شما پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان خود و اموالی که جمع آوردهاید و مالالتجارهای که از کسادی آن بیمناکید و منازلی
را که به آن دل خوش داشتهاید بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست میدارید منتظر باشید تا خدا امر خود را جاری سازد (و
اسالم را بر کفر غالب و فاتح گرداند و شما دنیاطلبان بدکار از فعل خود پشیمان و زیانکار شوید و خدا فسّاق و بدکاران را هدایت
نخواهد کرد».
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وی ادامه داد :این آ یه شاخص گرایشی است .و شاخص کنشی آن انسانی که خداوند برایش اهم امور است رفتارش در باالترین سطح
مورد رضایت خداوند متعال است .و اجماال شاخص رفتاریاش تبعیت حداکثری از آموزههای اللهی و در میسر خدا حرکت کردن
است  .این موارد شاخصه سالمت معنوی اسالمی است .که اگر چنین کاری تحق پیدا کرد این ظرفیت در حال تغییر انسان به باالترین
سطح ممکن در طول حیاتش خواهد رسید.
دکتر ساجدی با بیان اینکه پزشکان در جامعه رسالت بسیار سنگینی دارند گفت :اگر پزشکان پا به پای احتمام به سالمت جسمی
سالمت معنوی را در والدین درونی و فرهنگسازی کنند چون اولین گام برای سالمت معنوی نسل حاضر تغییر بینش والدین است نقش
والدین بسیار مهم است امروزه در دنیا آموزشهای غیر مستقیم بسیار اثر گذار تر از آموزش مستقیم است .بنابراین اگر پزشکان در سراسر
کشور اهمیت سالمت معنوی را به والدین گوشزد کنند و راهکارها را ارائه دهند قطعا همان گونه که سالمت جسمی برای خانوادهها
بسیار مهم است .سالمت معنوی هم در رتبه باالتری قرار خواهد گرفت.
وی تغییر بینش والدین را گام اول و نیازمند فرهنگسازی عموم دانست و گفت :گام دوم ورود به فاز کودکان است .در سطح بینشی
شناختهای کودک ،نوجوان و جوان در حال شکلگیری است.
وی با اشاره به اینکه نباید جامعه دینی و جامعه غیر دینی اهتمامش به سالمت معنوی یکسان باشد گفت :در روایات متعدد ،سالمت
معنوی بر سالمت جسمی ارجح است .یعنی ترجیح مرتبهای نه ترجیح وجودی در ترجیح وجودی ما باید سالمت جسمی داشته باشیم
تا گامل بر داریم اما سالمت معنوی بر سالمت جسمی تقدم و ترجیح رتبی دارد و باید اشکار و تبیین شود.
دکتر ساجدی بیان کرد :در بحث بینش گام اول این است که بینش دهی کنیم که امروزه در سطح بینش دهی با انواع موانع مواجه
هستیم .فهمی که جوانان ما از دین دارند فهمهای غلط است دین را دین جنگ وخشونت میدانند دین را دین ترس و وحشت میدانند
دین را دین انزوا و ازلت میدانند .دین را دین زندگی و نشاط و محبت و سازنده حیات نمیدانند .این موانع باید برطرف شود .عوامل
مختلفی در بینش دهی و تصور کودک از دین اثر گذار هستند .محبوب یا منفور باید گام هایی را طی کینم تا تحول در بینشدهی ایجاد
کنیم که هم در داخل خانواده و هم در خارج از خانواده باید باشد .که یک بخش مهم آن خود والدین هستند.
عوامل موثر در شکل گيری باور
وی در خصوص عوامل موثر در شکل گیری باور گفت :گام بعدی این است که این بینش و شناخت تبدیل به باور شود .در نظام شکل
گیری باور سه نکته سبب میشود که باوری در ذهن شکل بگیرد .اول تجربه ملموس و عینی از آن پیدا کردن ،دوم تکرار و تلقین سوم
پیوند آن با قلب در امور مادی .باورهای مادی کودک سریع شکل میگیرد .مانند :ارزش پول ،سالمت ،غذا و تفریح .کودک باید از
خواندن نماز لذت ببرد تجربه لذت از نماز به باور کمک میکند تجربه شیرین از دین آن را به باور تبدیل می کند کودک باید شیرینی
دین را بچشد احساس کند دین زندگی پرمحبت و باایثاری ایجاد می کند .تلقین و تکرار شناخت را تبدیل به باور میکند .دکتر ساجدی
نقش مدیریت گفتگوهای خانوادگی را در باورپذیری معنوی کودک بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت :در بخش بینشی باید مدیریت
خانواده به گونه ای باشد که برای کودک اهم امور خدا باشد که در این راه اول باید برای خود پدر و مادر اهم امور خدا باشد .گام بعدی
این است که احب امورش هم خدا باشد .در حال حاضر برخی خانواده ها نسبت به آموزشهای دینی حس منفور دارند که باید از
منفور بودن به خنثی بودن و بعد به محبوب شدن و بعد به احب شدن تبدیل شوند در بخش گرایشی نیز این سیر باید طی شود.
وی بیان کرد :نکته بعدی که به بخش سالمت معنوی کمک میکند لفاتی است که باید در کودک نهادینه شود که در این بین دو
لفت بسیار مهم است یکی لفت بخشندگی است به این لورت که کودک در خانه انسانی شود که به خود و منافع مادی اش کمتر
اهمیت دهد و بخشنده باشد که در دین تقویت این روحیه در خانواده بسیار سفارش شده است و همچنین عادات بسیار مهم هستند
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عاداتی که در بچه ایجاد میشود زمینه ساز سالمت معنوی هستند .اگر این عادات در دوران خاص خودش در کودک ایجاد نشود در
سالهای بعد نمی توان ایجاد کرد و اگر عادات بد ایجاد شدند ما با موانع جدی برای رسیدن به سالمت معنوی روبرو خواهیم شد.
دکتر ساجدی در پایان سخنانش به رسالت عظیم پزشکان اشاره کرد و گفت :در این میان پزشکان رسالت عظیمی را در جامعه میتوانند
ایفا کنند و در مسیر تغییر فضای جامعه بصورت مستقیم و غیر مستقیم و اهتمام ویژه به سالمت معنوی گامهای بلندی بردارند.
احترام والدين به کودک زمينه شكل گيري سالمت معنوي در كودك
در بخش دیگری از این پنل دکتر لادقی سرشت نیز در سخنانی گفت :کودکان ونوجوانان سه دسته نیاز دارند دسته اول نیازهای بدنی
است مانند نیاز به خواب ،تغذیه سالم ،نیاز به دفع و نیاز به تحرک و ورزش کردن این چهار دسته ،نیازهای بدنی ما است که باید تامین
شود .نیازهای بدنی دو ویژگی دارند اول اینکه نیاز بدنی بعد از رفع نیاز خاموش میشود .دومین ویژگی آن تا حد مدت کوتاهی قابل
تاخیر است .مانند روزه گرفتن دسته دوم نیازها نیازهای وجودی است که دائما باید تامین شود .مانند محبت ،احترام ،عدالت ،توجه و
تحسین این نیازها دائما باید تامین شود و اگر تاخیر بیفتد اشکال ایجاد می شود.
وی افزود :یکی از نویسندگان غربی با نام دیل کارنگی 91 ،کتاب در زمینه روانشناسی نوشته که کتابهایش هم بسیار پرفروش است .در
فصلی از کتاب وی تحت عنوان آیین دوستیابی بیان کرده افرادی که در دنیای واقعی احساس مهم بودن به آنها داده نشده این افراد با
رویاپردازی و هذیانگویی به این نیاز خود پاسخ میدهند.
اخالق سيم رسانای سالمت معنوی است
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) معیار پذیری توحیدی و سازش پذیری توحیدی را الزمه دستیابی به
سالمت معنوی دانست و گفت :برای رسیدن به سالمت معنوی نیاز داریم تا معیار پذیریمان توحیدی باشد و بر اساس معیار پذیری
توحیدی سازش پذیری توحیدی در سالمت داشته باشیم .نکته سوم این است که باید اخالق را به کودک منتقل کنیم تا پایه سالمت
معنوی فرزند باال برود .اگر اخالق را میوه در نظر بگیریم و هسته اخالق را محق کنیم شکل گیری سالمت معنوی در کودک ایجاد
خواهد شد.
دکتر لادقی سرشت هسته اخالق را احترام دانست و گفت :اگر در رابطه ای احترام بود اخالق شکل میگیرد واخالق سیم رسانای
سالمت معنوی است .پیامبر(ص) با اخالق مردم را به دین اسالم دعوت کرد .احترام از دو مفهوم درست شده است اول اینکه وقتی
فردی را دوست داریم به وی احترام میگذاریم دوم اینکه بترسیم که نکند حرفی بزنیم طرف مقابل ناراحت شود .بعنوان پدر و مادر
باید احترام کودک را نگه داریم .اگر رابطه پدر و مادر با کودک خوب و اخالقی و بر اساس محبت و ترس براساس معیار اسالمی باشد
رابطه کودک با خدا خوب خواهد بود .م عیارهم باید توحیدی باشد و با کودک با احترام لحبت و رفتار کند .هر چقدر پدر و مادر
اخالقیتر با بچه رفتار کنند زمینه شکل گیری سالمت معنوی در کودک و رشد معنوی وی بیشتر خواهد شد.
سبک زندگی به سمت سبک زندگی غربی در حرکت است
پس از ارائه سخنرانیها دکتر امامی رضوی با بیان اینکه ما در جامعه دچار دوگانگی هستیم گفت :در حال حاضر سبک زندگی به سمت
سبک زندگی غربی در حرکت است .بانوانی که جزو نیروی کار هستند و جایگزین ندارند مانند معلمها ،کارمندان و پرسنل درمانی در
زمان بارداری حداکثر کمکی که به آنها شده  9ماه مرخصی زایمان است بعد از آن مهد کودک در سن  9ماهگی تا سه الی چهار سالگی
که سم است چه باید بکنیم؟ محیط زندگی تغییر کرده ،آپارتمان نشینی رایج شده و افراد از فامیل دور هستند .باید فرهنگسازی کنیم تا
خانواده های بزرگ در کنار هم مانند گذشته زندگی کنند و امتیازاتی بدهیم این یک پیشنهاد است .دوم حمایت از نگهداری کودک در
منزل است مانند دایه که در قدیم مرسوم بود و پیشنهاد سوم اینکه ما مهدکودکهای کوچک در محیط کار را برای مادران فراهم و بحث
دورکاری برای مادران را لحاظ کنیم.
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وی نشان دادن الگوهای عملی را عامل تشوی مردم به موضوعات معنوی دانست و گفت :مسائل نباید فقط بصورت تئوری باشد و در
عمل باید مردم ایثار را ببینند مانند کمکهای مردمی در زمان کرونا.
دکتر چراغی نیز بیان کرد  :اگر میخواهیم در تمدن اسالمی به مدینه فاضله برسیم حتما باید شهروند سازی درجه یک اهلل محور داشته
باشیم.
دکتر ادیبزاده نیز در خصوص کمال در تربیت فرزند گفت :کودکی که متولد می شود لوح سفید نیست؛ بلکه خداوند خوبی ها و بدی
ها را بدستش داده و کودک باید چک لیستش را با دنیا تطبی دهد .خداوند ایمان را محبوب و زینت انسان قرار داده است .کودک ناظر
رفتار والدین است و نباید در تعارض حرف خداوند و والدین قرار بگیرد.
برگزاری پنل هشتم با عنوان استفاده از ظرفيتهای محيطهای بهداشتی ،درمانی در سالمت معنوی
در ادامه این كارگاه ،هشتمين پنل با عنوان استفاده از ظرفيت های محيط های بهداشتی ،درمانی در سالمت معنوی با سخنرانی
دكتر هادی خوش محبت ،عضو گروه سالمت معنوی فرهنگستان علوم پزشكی ،حجت االسالم والمسلمين عباسعلی واشيان،
مدرس جامعه المصطفی(ص) العالميه و دكتر سيد محمدراا كالنتر معتمدی ،دبير فرهنگستان علوم پزشكی برگزار شد.
در ابتدای این پنل دکتر خوش محبت در سخنانی گفت :در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بند اول ،الل سوم آمده است :ایجاد
محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی" یکی از وظایف مهم نظام جمهوری اسالمی است .همچنین در
سیاستهای کلی سالمت ،ابالغی مقام معظم رهبری ،بند « 9-0استفاده از ظرفیت محیطهای ارائه مراقبتهای سالمتبرای رشد معنویت و
اخالق اسالمی در جامعه» آمده است.
از جمله ظرفیتها و امکاناتی که میتوان از آن استفاده کرد ،گستردگی و تنوع مراکز بهداشتی درمانی درکشور ،حضورحداکثری مردم
در شرایط مختلف (گیرندگان خدمت) ،آمادگی پذیرش مفاهیم معنوی توسط مراجعان در شرایط مختلف ،نیروی انسانی شاغل در مراکز
(ارائه دهندگان خدمت) ،فضای فیزیکی مراکز (معماری،پوستر و )..و انتشارات مکتوب ،لوتی تصویری و نرم افزاری میتوان نام برد.
وی افزود :از جمله الزامات استفاده از ظرفیتهای مراکز بهداشتی درمانی در سالمت معنوی میتوان به استفاده از روشهای
هوشمندانه ،هنرمندانه و دقی  ،آموزش و تربیت معنوی-اسالمی نیروهای دخیل در سالمت مردم (تأثیر مهم این فرآیند بر تعهد کاری و
اخالقی کارکنان) و یکپارچگی خدمات سالمت اشاره کرد.
لزوم حرکت جهادی نظام شبکه های سالمت بر اجرای سالمت معنوی
در ادامه پنل حجت االسالم والمسلمین عباسعلی واشیان ،مدرس جامعه المصطفی(ص) العالمیه و دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در
سخنانی گفت :بحث امروز من راجع به استفاده از ظرفیت های محیط های بهداشتی ،درمانی در سالمت معنوی است که بنظر میرسد از
دو منظر باید به آن نگاه کرد یک نگاه دانشی در حوزه ارتباطات دین و سالمت است و بخش دوم استفاده از ظرفیتهای مراکز درمانی
است.
وی بیان کرد :همانگونه که کتابهای آسمانی توسعه پیدا کردند و به قرآن که جامعترین و کاملترین کتاب آسمانی است رسیدیم ما در
حوزه بهداشت و درمان نیز همواره به دنبال بروزرسانی و ارتقا هستیم .برای ارتقای سالمت معنوی مردم نیز به یک سیستم جامع نیاز
داریم که همه ارکان آن باید باهم در تعامل باشند و حرکت تشکیالتی و هماهنگ کنندگی نیاز است شاید بصورت جزیره ای کارهایی
انجام شده باشد؛ اما نیاز به یک شبکه مرتبط با هم داریم که باید از دانشگاههای علوم پزشکی استفاده کنیم و نیاز به کار جمعی است
تشیکالت محوری نیز عنوان آن است که در کالم رهبری روی آن خیلی تاکید شده است.
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وی با اشاره به ظرفیت شبکه سازی نظام سالمت گفت :اگر مجموعه ای از افراد هم فکر بتوانند یک نظام پیشگیری و مراقبت را برای
رسیدن به یک هدف مشخص تشکیالتی طراحی و ارائه کنند؛ نظام سالمت ما در حوزه کودکان ،بزرگساالن و سالمندان در همه این
گروهها ظرفیت دارد و مدیریت آ ن مستلزم یک کار گروهی است که تمام افراد اثرگذار در آن حضور داشته باشند و با کمک هم تولید
محتوا کنند.
حجت االسالم واشیان در پایان خاطر نشان کرد :بنابراین اگر قرار است یک حرکت تشکیالتی در حوزه سالمت اتفاق بیفتند مستلزم این
است که یک کار جهادی با محوریت علم و دانش لورت بگیرد .و هم حرکت تشکیالتی و رفتار سازمانی نیاز است .بخشی از افراد
هستند که ناخودآگاه با بیدار بودن فطرتشان در این مسیرحرکت میکنند .اما بخش دیگر این مهارت و نیاز را ما باید به آنها انتقال دهیم
و در نهایت باید به یک چشم انداز به عنوان اسناد باالدستی با قابلیت اجرا در مجموعه نظام سالمت برسیم.
استفاده از ظرفيتهاي ارائه مراقبت سالمت براي رشد معنويت در جامعه
در بخش دیگری از این پنل دکتر کالنتر معتمدی نیز ضمن بیان تسلیت به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی گفت 2 :سال است
که در مورد تعریف سالمت معنوی بحث می کنیم و به هیج جا نرسیدیم .این در حالی است که ما بهترین الگوها مانند  04معصوم را
برای سالمت معنوی در اسالم داریم .سالمت جسم باید زمینه ساز سالمت معنوی باشد باید از سرمایه عمر به نحو مطلوب استفاده کنیم
و باید کاری کنیم جامعه در جهت ارتقای سالمت معنوی گام بردارد.
وی افزود :یکی از نکات مهم در اولین فاز سالمت معنوی استفاده از ظرفیتهای ارائه مراقبت سالمت برای رشد معنویت و اخالق
اسالمی در جامعه است .این امر بر عهده کیست؟ اگر خودمان را تابع رهبری میدانیم جزو سیاستهاست که به ما ابالغ شده و از طرف
دیگر امر به معروف ونهی از منکر بر همه از جمله ما پزشکان واجب است .اگر ما مسئول سالمت مردم هستیم مهمترین بعد سالمت،
سالمت معنوی است .همه ابعاد سالمت جسمی فرد از بدو تولد تا لحظه مرگ بر عهده پزشک است .بنابراین از این نزدیکی که سیستم
سالمت با ابعاد زندگی مردم دارد باید استفاده کنیم تا به الل سالمت ،یعنی سالمت معنوی برسیم.
دکتر کالنتر معتمدی شبکه بهداشتی درمانی را یکی از افتخارات کشور دانست و بیان کرد :شبکه بهداشتی درمانی از افتخارات نظام
سالمت کشور است .بخصوص در زمینه کرونا دنیا ما را تحسین کردند و االن روستاهای ما با داشتن شبکه بهداشتی درمانی و بهورز به
لحاظ کرونا مشکلی ندارد مشکل ما در شهرها است که هنوز این پوشش را نتوانستیم داشته باشیم.
ضرورت آموزش سالمت معنوی بهورزان
وی ادامه داد :باید بهورز را برای سالمت معنوی آموزش دهیم زیرا که بهورز مهمترین فردی است که با تک تک روستاییان سروکار
دارد اغلب روستاهایی که بهورز دارند مسجد ندارند چرا در هر روستایی مسجد نسازیم و پایگاه بهورز را در آنجا قرار دهیم تا هم
نماز جماعت برگزار شود و هم اقدامات درمانی انجام شود .بنابراین در ابتدا محیط باید اسالمی شود و دوم به بهورز باید آموزش داده
شود .باید آموزش بهورزی را احیا کنیم.
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی با تاکید بر تدوین کوریکولوم آموزشی سالمت معنوی گفت :کسی که به بهورز آموزش میدهد خودش
باید از سالمت معنوی برخوردار باشد .باید کوریکولوم آموزشی با همکاری حوزه ،فرهنگستان علوم پزشکی و وزارت بهداشت تدوین
شود .همانطور که تغذیه متناسب با فرهنگ روستا و واکسناسیون باید باشد سالمت معنوی اسالمی هم آموزش داده شود .
وی ادامه داد :در این راستا اولین قدم توحیدمحوری است .بعد بحث حالل و حرام مطرح میشود و رساله عملیه را به روستاییان
آموزش دهند که همه اسالم در آن است و بعد که روستایی یک مسلمان اجرایی شد با آموزش بهورز به ارتقای سالمت معنوی آن
بپردازیم.
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دکتر کالنتر معتمدی با تاکید بر طراحی و اجرای نقشه بیمارستان اسالمی گفت :بیمارستانهای ما باید با بیمارستان امریکایی فرق کند.
باید همراه بیمار اتاق عبادت داشته باشد باید جراح اتاق نماز داشته باشد .چرا دستورات اسالمی بهداشتی را رعایت نمیکنیم .مهندسان
ما باید نقشه بیمارستان اسالمی را طراحی کنند .جراح باید طوری با همراه لحبت کند که باعث ارتقای سالمت معنوی وی شود.
وی ادامه داد :باید گزینش دانشجو ،استاد و مسئوالن خودمان را طب دستور رهبری الالح کنیم که میگویند :باید ارتقای نظام انتخاب،
ارزشیابی تعلیم و تربیت استادان ،دانشجویان ،مدیران و تحول در محیطهای علمی دانشگاهی متناسب با ارزشهای اسالمی اخالق
پزشکی و آداب حرفهای باشد .باید این ارزشها را مشخص کنیم اگر میخواهیم به سالمت معنوی دست یابیم باید دانشجویان را با
سالمت معنوی بزرگ کنیم .استادان آموزش دهنده سالمت معنوی باشند و مدیرانمان هم اجرا کننده سالمت معنوی باشند.
ضرورت تدوين برنامههاي عملي معنوي بصورت اروژانسي
پس از ارائه سخنرانیهای پنل هشتم دکتر ساجدی نیز در سخنانی گفت :باید اهداف کوتاه مدت ،متوسط و بلند مدت تدوین شود در
بحث نظری کارهای خوبی در حال انجام است .باید جلسات علمی آزادتری برگزار شود و استادان مخالف نیز دعوت شوند و مناظره
و گفتگو شود.
وی افزود :در بحث سالمت معنوی ،جامعه ما در حال مرگ هستند و باید برنامه های عملی معنوی اروژانسی و کاربردی داشته باشیم
و بر مشترکات تکیه شود .اخالق در سطح جامعه ،پزشکان و دانشجویان پزشکی اخالق مدار مورد قبول همه است باید گامهای علمی
استفاده شود .یکی از موانع سالمت معنوی گناه است باید گناهان رایج در پزشکی شناسایی شود و کنترل و مدیریت شود االن کشور ما
یک وضعیت اورژانسی دارد و معنویت در حال کمرنگ شدن است محیط بیمارستان موجب جرقه زدن سالمت معنوی می شود می
توانیم از کرونا به عنوان تهدیدی که تبدیل به فرلت میشود برای ارتقای سالمت معنوی استفاده کنیم .باید نکات کاربردی استخراج و
ارائه شود.
تدوين پيوست سالمت معنوی تا سال 9011
دکتر امامی رضوی نیز گفت :پیشنهاد من این است که تا سال  0411فرلت داریم یک پیوست سالمت معنوی را در اختیار وزارت
بهداشت قرار دهیم تا به شکل مسکن در اختیارشان باشد و به عنوان بسته برای جامعه هدف قرار بگیرد.
وی بیان کرد :برای سال  0404سند جامع سالمت و مراقبت معنوی تدوین شده است در همین سند جامعی که بیشتر از دوسال است که
لاحب نظران در حال تدوین آن ه ستند ما در قم متولی تهیه سند جامع سالمت و مراقبت معنوی بودیم دیتا و نحوه اجرای آن را آماده
کردیم که به استادان فرهنگستان برای ویرایش میدهیم تا به مرحله اجرا برود .اما مژده اینکه االن فضای حوزه یک فضای هوشمندی
است و به شکل یک مدل رفتاری پاسخ داده است .آیت اله اعرافی یک کتابی نوشته اند در حوزه گذشته ،حال و آینده و یک سند چشم
اندازی دیده شده و بعد مباحثی را تدوین کردند که حوزه علوم انسانی نیاز دارد به آن توجه شود و اسم آن را درختواره گذاشتند .یکی
از شاخههای درختواره حوزه سالمت است.
وی با بیان اینکه در این درختواره به پیوست سالمت توجه شده است گفت :در حوزه آموزشهای مهارتی کاربردی که نمونه آن آموزش
دوستان جهادی بود .در این مرکز یک گروه علمی خوب تشکیل شده که متولی سطح مهارتی و عملیاتی سالمت معنوی هستند در
حوزه ،پژوهشگاه و دانشگاه با همدیگر در تعامل هستند و یک مرکز رشد و دانش بنیان به نام نوید نیایش نیز داریم.
سند دانشگاه اسالمی
دکتر مصری نیز بیان کرد :در سند دانشگاه اسالمی آیین نامه های اجرایی خیلی خوبی در پیوست فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی،
بخصوص در بحث علوم انسانی در ارتباط با سالمت و سالمت معنوی نوشته شده که باید پیگیری شود تا در لحنه عمل و اجرا
دربیاید.
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وی افزود :موضوع دیگر کمیته های قرآن پژوهی و طب است که در یک مقطعی در وزارت بهداشت با همکاری معاونت تحقیقات و
فرهنگی وزارتخانه بود دوستان معاونت فرهنگی و دانشجویی هم حضور دارند که بتوانیم این کمیته را فعال کنیم .موضوع ارتباط این
کمیته با موضوع سالمت معنوی بیشتر ناظر بر آیاتی درباره بهداشت روان و سالمت معنوی است که کارگاههایی در دانشگاهها برگزار
شده است که می تواند دنبال شود .موضوع بعدی تدوین طرح درختواره سالمت معنوی است که باید استخراج کنیم و در بسته تحول
آموزش و دوره های کوتاه مدت حرفه ای ،موضوع سالمت معنوی گنجانده شود.
برگزاری پنل نهم تحت عنوان سالمت معنوی و آموزش پزشکی
در سومين روز و آخرین پنل این كارگاه دكتر محمد علی محققی  ،معاون علمی فرهنگستان علوم پزشكی ،دكتر علی اكبر حق
دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و حجت االسالم مصطفی رستمی به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ابتدای این پنل دکتر محققی در سخنانی گفت :اولین و مهمترین مطلب این است که چه نگاهی از منظر معنویت به نظام آموزشی
کشور داریم .مطمعنا ما داشتههای مهمی داریم و در برخی از این داشتهها ممتاز ،الهام بخش و مرجع هستیم این پیشینه تاریخی و
فرهنگی ما است که این نظام آموزشی در طول قرون متمادی مرجع بود و منابع آموزشی در همه دانشکده های طب دنیا بیش از  5قرن
تدریس میشد.
حضور جامعه سالمت در دفاع مقدس ،ترجمان بيبديل از معنويت در نظام سالمت
وی بیان کرد :در شرایط فعلی در دوره معالر ما دستاورها و الگوها و نمونههای بی بدیلی از این نظام آموزش داریم .یکی از آنها
حضور در دفاع مقدس است .حضور تمام عیار و معنوی جامعه سالمت و مخصولا جامعه آموزشی در دفاع مقدس یک ترجمان
بیبدیل از معنویت در نظام سالمت است .لحنههای ایثار و شهادت در خطوط مقدم در هیچ جنگی سراغ نداریم که امدادگر پا به پای
رزمنده حرکت کند یا در جنگهای قبل و بعد جنگ تحمیلی سراغ نداریم که متخصصان جراح ،اعمال جراحی تخصصی انجام دهند و
مجروحانی که به غیر از این حالت جان خودشان را از دست میدانند نجات پیدا کنند .این حضور قطعنا معنوی است .گرچه قدرش را
ندانستیم و آن را ترویج نکردیم.
ايثارگریهای جامعه سالمت در همه گيری کرونا
دکتر محققی ایثارگریهای جامعه سالمت در همه گیری کرونا را ناشی از معنویت دانست و گفت :ایثارگریهای جامعه سالمت در
مبارزه با همه گیری کرونا عیان شده است پس جامعه ما یک جامعه معنوی است و نظام آموزش عالی ما یک نظام آموزش عالی معنوی
است .شاهد دیگر این موضوع ،الگوها و شخصیتهایی هستند که در این نظام آموزشی ظهور کردند .امثال استاد دکتر قریب را در کدام
نظام آموزشی داریم؛ یک شخصیت دانشمند ،متدین ،عالم ،مردمی و یک معلم تمام عیار ،پایه گذاری ها و خدماتی که ایشان انجام داده،
شاگردانی که تربیت کرده و جریانی که در طب برقرار کرده همگی با نگاه اخالقی و معنوی بوده است.
وی ادامه داد :بنابراین نگاه این نباشد که ما با یک نظام ملحد و فالله گرفته از معنویت سر و کار داریم این نظام معنوی است و
ظرفیتهای عظیمی دارد البته مشکالتی هم دارد که موضوع بحث ما است.
معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به ضرورتهای طرح موضوع سالمت معنوی در یک نظام آموزشی گفت :نکته اول این
است که باید یک تجسم و برداشت منطقی واقعبینانه داشته باشیم یک مجموعه آموزشهای ضروری و بسیار وسیعی در یک مدت
کوتاه باید ارائه شود بعضی از آنها انتخاب شده است که الزم و ضروری است و نمیتواند انجام نشود یک بخشی از آن هم اختیاری
است .در تحقیقی دکتر رضوی بررسی کردند چندین برابر برنامه آموزشی که موجود است موضوعات بسیار ضروری وجود دارد که در
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کوریکولوم نیست .به عنوان مثال در کوریکولوم طب عمومی راجع به نسخه نوشتن چیزی وجود ندارد در همین کوریکلوم راجع به
انتقال خون مطلب وجو ندارد.
وی ادامه داد :نیازهای زیادی است برخی از آنها مصوبه است مثل آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس که مصوبه و اختیاری است و زمینه
اجرایی آن هنوز فراهم نشده است .آشنایی با فرهنگ و تمدن اسالم و ایران نیز مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی است که نمیتواند
اجرا شود و برای آن جایی وجود ندارد مثل طب سنتی که مصوبهای دارد اما ظرفیت اجرایی برای آن دیده نشده است اگر نگاهمان را
معطوف به ظرفیتها و واقعیتها کنیم می بینیم که ظرفیتهای زیادی در برنامه های موجود وجود دارد اگر بنا باشد یک درس فیزیولوژی
را در عناوین ،محتوا و در منابع درسی آن بازنگری کنیم با منابع ،شخصیتها و ظرفیتهایی که داریم میتوانیم فیزیولوژی انسان را
بصورت معنوی تشریح کنیم.
دکتر محققی درس تشریح را درس توحیدی عنوان کرد و افزود :میتوان این درس را با این نگاه بازنگری کرد بنابراین تمام آموزههای
طب ،سالمت ،بهداشت و پیشگیری می توانند پیامهای معنوی و محتوای معنوی داشته باشند .ساده ترین راه این است که با دو واحد
درسی معنویت را ترویج کنیم این پایین ترین حد است و عالیترین حد آن این است که در تمام مراحل آموزش ،معنویت حضور داشته
باشد .باید ضرورتها را شناسایی و اولویتبندی کنیم ،ظرفیتها را بشناسیم؛ موضوعات را احصا کنیم و برای آنها منابع آموزشی مبتنی
بر شواهد لحیح و معتبر ایجاد و شیوه شناسی انجام دهیم بصورتیکه با چه شیوهای به شکل نافذ و معتبر و با کدام شیوه درسی ارائه
دهیم.
دکتر محققی با تاکید بر ضرورت مخاطب شناسی گفت :نیاز آموزشی یک دانشجوی علوم پایه پزشکی ،یک بهورز و یک دانشجوی
فوق تخصص متفاوت است مخاطب را باید بشناسیم .همه کنشگران سالمت به معنویت و آموزش های معنوی نیاز دارند .باید فرلتها
شناسایی شود یکی از این فرلتها آموزش مداوم جامعه پزشکی است که از باالترین آموزشهایی است که مغفول مانده از طرف دیگر
آموزش عمومی مردم نیز بسیار مهم است .نظام آموزشی باید جامع نگاه کند و آموزش ها را بصورت جامع منتقل کند .جامع نگری یک
مفهومش سالمت معنوی اسالمی است.
معرفی الگوهای نمونه يکی از نافذترين شيوه های آموزش سالمت معنوی
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی معرفی الگوها را یکی از نافذترین شیوههای تعلیم آموزش سالمت معنوی دانست و خاطر نشان
کرد :ما در همه زمینه ها الگوهای بی بدیلی داریم در میدانهای جنگ شهید رهنمونها داریم در دفاع از سالمت مردم شهدا داریم اینها
را باید قدر بدانیم و در آموزش معرفی کنیم .معلمهای بزرگ ،دانشجویان ،پرستاران ،بهیاران و بهورزان معنوی و نمونه داریم .امدادگران
دفاع مقدس بسیار به آنها جفا شده است بیشترین شهدای دفاع مقدس امدادگران بودند اینها را باید بشناسانیم.
دکتر محققی استاد دانشگاه را نقطه کلیدی آموزش سالمت معنوی دانست و گفت :استاد است که میتواند تحول ایجاد کند در
مطالعهای منتشر شده که دانشجویان در دوره تحصیل از الگوی استادشان بیشتر تقلید میکنند تا هر الگوی دیگری که در جامعه وجود
دارد.
وی بیان کرد :مورد دیگر بررسی شیوههای آموزشی دیگران و تولید محتوا است .این بحث در اسفند  95در قم مطرح شد محصول آن
مذاکره در مجله ای است که در دست دارید که همه ارکان آن در این مقاله وجود دارد .در سال  99نیز به عنوان الگوها اشاره شده که
در مجله شماره  2مجله فرهنگ و ارتقای سالمت درج شده است .برنامه ما این است که دو مستند به عنوان محصول کارگاه تولید کنیم
و در کارگاه بعدی جلد سوم مجله فرهنگ و ارتقای سالمت را در باب سالمت معنوی با بهرهگیری از مطالب بسیار باارزش این
همایش ایجاد کنیم.
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تدوين درسنامه سالمت معنوی
وی اظهار داشت :کار بزرگتر تدوین کتابی با رویکرد تولید درسنامه با ظرفیتهای فرهنگستان و با کمک حوزه و دانشگاهیان است .و
اخرین کالم اینکه اگر بخواهد تحولی در جهت تکیم مبانی معنویت اسالمی در دانشگاهها اتفاق بیفتد .راهش این است که دانشگاهها
وارد میدان شوند.
ضرورت نهادينه كردن سالمت معنوي در دانشگاههاي علوم پزشكي
در ادامه این پنل دکتر ح دوست :نیز در سخنانی گفت :ما در برخی مسائل سیستماتیک و متدولوژیک حرکت نکردیم .و روی برخی
مفاهیم کلیدی به تواف نرسیدیم .باید واقعبینانه به جامعهمان نگاه کنیم .ما از یک دانش آموخته علوم پزشکی چه توقعی داریم؟ بحث
سالمت معنوی است .میخواهیم سالمت معنوی را در دانشگاههای علوم پزشکی نهادینه کنیم با چه هدف و رویکردی اینکار را
میخواهیم انجام دهیم؟ آیا میخواهیم فردی را تربیت کنیم که سالمت معنوی باال داشته باشد؟ آیا هدف این است یا کسانی را می
خواهیم تربیت کنیم که وقتی وارد جامعه میشوند همانگونه که دردها و آالم جامعه را پوشش میدهند آالم و دردهای معنوی مردم را
نیز جواب دهند .و فقط به دنبال درمان جسمی نباشند و درمانگر معنوی هم باشند .یا میخواهیم بگوییم کسانی را می خواهیم تربیت
کنیم که متولی سالمت معنوی جامعه هستند.
وی بیان کرد :همانگونه که جامعه پزشکی متولی سالمت جسم است باید به سالمت معنوی جامعه هم بپردازد .و متولی این امر باشد.
این جواب کلیدی ،بسیاری از مسائل را روشن میکند .اگر می خواهیم دانش اموخته ای داشته باشیم که خودش در سطح باالتری از
سالمت معنوی باشد .با چه مسائلی مواجه هستیم آیا دانشجو در بدو ورود به دانشگاه به لحاظ سالمت معنوی سنجیده میشود؟
همانطور که مستحضر هستید هر معیاری که برای سنجش قرار دهیم جامعه نیز به همان سمت و سو میرود .و اگر سالمت معنوی یکی
از مالکهای پذیرش باشد فرد نیز خود را ارتقا خواهد داد.
دکتر ح دوست ادامه داد :آ یا قبل از اینکه دانشجویان وارد دانشگاههای ما شوند و در زمان تحصیل سالمت معنوی آنها در جامعه بها
داده میشود؟ آیا دانشگاهها می توانند جزایر منفکی از جامعه باشند اگر در بیرون جامعه کار درست انجام نمیشود این دلیل بر آن
نیست که ما کوتاه بیاییم و استانداردهای خودمان را پایین بیاوریم اما باید بدانیم اینها بر هم تاثیر دارند مسئولیت نظام آموزشی در قبال
سالمت معنوی دانشجویان چیست؟ .در حیطه شناختی ما چه میکنیم و تئوریهایی که بیان میکنیم چیست؟ در حیطه مهارتی و عاطفی
احساسی چیست؟ در کوریکلومهای آموزشی ما چه داریم؟ در معاشرتها چگونه میخواهیم این موارد را وارد کنیم.
دکتر ح دوست با بیان اینکه در زمینه سالمت معنوی بحث اقناعی با دانشجویان نمی کنیم گفت :این موضوع با لحبت کردن و
نصیحت کردن به نتیجه نخواهد رسید .چندین مطالعه انجام شده که بسیاری از آنها منتشر نشده است دانشجویان از دورس معارف
بیشترین نارضایتی را دارند این درحالی است که انتظار داریم درس معارف به ارتقای سالمت معنوی کمک کند .البته هیچ درسی در
علوم پزشکی فارق از سالمت معنوی نیست .مگر می شود فیزیولوژری آناتومی و داخلی جراحی را بیان کرد و در آن از معنویت اسم
نبرد.
دروس علوم پزشکی درس الهيات و شناخت حقيقت و معناست
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه همه دروس علوم پزشکی درس الهیات و شناخت حقیقت و معنا است گفت :اما
مشخصا در درس معارف دانشجو تیتر وار درس را حفظ می کند و به عم جانش نفوذ نمیکند البته نقاط قوت زیادی دارد اما ما نیاز به
بازنگری در محتوای این درسها داریم و باید شیوه تدریس آنها را الالح کنیم .چرا ما باید درسهای معارف را در علوم پایه محدود
کنیم .این موارد را باید واکاوی کنیم .در خیلی موارد وارد کردن درس جدید به دلیل اشباع بودن سم است.
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وی اضافه کرد :مسئله بعدی اینکه در خصوص مبانی سالمت معنوی اتفاق نظر نداریم و سالمت معنوی غرب با ما بسیار متفاوت
است .ما هم تواف نظر نداریم اول باید فتح باب کنیم و در مبانی به تواف برسیم مشکل بعدی این است که مربی کم داریم و الگویی که
دانشجو مقلد آن شود کم و ناشناخته است .باید در لحنه عمل اقدام کنیم .ما در معلم سازی و الگوسازی ضعیف عمل کردیم .رسالت
دوم اینکه اگر میخواهیم درمانگر و پزشکی را تربیت کنیم که خودش سالمت معنوی دارد و مریض هم سالمت معنوی داشته باشد و
به سالمت معنوی بیمار توجه کند وظیفه طبیب و پرستار ما این هست اینجاست که بحث تداخل وظایف پیش می اید ما دچار آشفتگی
تئوری و نظری هستیم .پررنگ بودن مفاهیم غربی در سالمت معنوی و در باورهای جامعه مردم که متاسفانه ادبیاتشان آمیخته به ادبیات
غربی شده است.
وی با بیان این سوال که آیا از پزشک انتظار متولی گری سالمت معنوی و موعظه گری داریم گفت :آیا پزشک و گروه پزشکی ما باید
موعظه گر باشند؟ در گذشته ما کلمه زیبایی بنام شفاخانه داشتیم که آن را تبدیل به بیمارستان کردیم .این فقط تغییر واژه نیست پشت
آن خیلی اتفاقات دیگر هم افتاده و فضای مقدس بیمارستان عوض شده است .تمام زیبایی شب قدر برای چیست برای این است که
اتصال به معنویت باال میرود و فرد بتواند راه هفتاده ساله را یک شبه بپیماید در بیمارستان نیز بسیاری از بیماران به خداوند متوسل
میشوند و به معنویت اتصال پیدا میکنند.
دکتر ح دوست اظهار داشت :به نظر میرسد هدف نظام آموزش علوم پزشکی کشور در ارتقای سالمت معنوی باید خیلی دقی تر
روشن شود و مشخص کنیم کدام یک از آن سه الل اول را میخواهیم مشخص کنیم اگر سعی کنیم دانش آموخته معنوی تربیت کنیم
هدف دوم و سوم هم حالل میشود .در حیطه شناختی باید عمی تر مفاهیم را مطالعه کنیم و همینطور الگوسازی را مورد توجه قرار
دهیم.
وی در پایان سخنانش گفت :درکالم معصوم است که میفرماید :اگر تمام رزایل اخالقی را در لندوقی بگذاریم و در آن را قفل کنیم
کلید این قفل دروغ است .بنابراین احترام متقابل ،مکارم اخالق ،راست گویی و پاسخگویی را در جامعه و دانشگاهها باید نهادینه کنیم.
ميراث ارزشمند علمي ،فرهنگي و تمدني ايران
سپس حجت االسالم مصطفی رستمی نیز در سخنانی گفت :یک آسیب جدی که در حوزه نظام آموزش عالی ما وجود دارد .و چه بسا
در نظام آموزش و پرورش ما وجود داشته است موضوع تقلیدی بودن فرآیند آموزش و پرورش و آموزش عالی و متاثر بودن آن از
تحوالت نظام لیبرال دموکراتیک غربی است .اگر موضوعی در فضاهای علمی و عمومی دانشگاههای مطرح و برتر دنیا به عنوان یک
موضوع ضروری مورد توجه قرار بگیرد ما هم به طبع به این سمت میرویم و اگر توجه نشده باشد قانع کردن بدنه علمی کشور و
آموزش عالی ما بسیار سخت است و چه بسا دائما در حال نزاع ها و چالشها و عمل های متفاوت و دوربرگردان هایی که در هر
مدیریتی ممکن است اتفاق بیفتد قرار بگیریم.
وی ادامه داد :به عنوان مثال تعریفهایی که از دانشگاه میشود؛ دانشگاه نسل اول ،دوم ،سوم و چهارم االن ادبیات دانشگاهه نسل
چهارم در فضای مدیریت آموزش عالی غربی رون گرفته که به طبع آن وارد فضای آموزش عالی ما نیز میشود .اما آیا دانشگاه
اجتماعی ،دانشگاه کارآفرین و دانشگاه پژوهش و آموزش محور همه آن چیزی است که میتواند از دانشگاه مورد توجه قرار بگیرد و
همه آن فعالیت و کاری است که در فضای دانشگاهی امکان تامین آن هست و یا نه مسیرهای دیگری نیز وجود دارد.
حجت االسالم رستمی با بیان میراث ارزشمند علمی ،فرهنگی و تمدنی ایران بیان کرد :تمدنی که خودمان داریم و غرب فاقد آن است
پس چرا باید منتظر باشیم تا تحولی در آن نظام بوجود بیاید و بعد ما به آن توجه کنیم سالمت معنوی یکی از این موارد است .یعنی
ادبیات سالمت معنوی در غرب متولد میشود آن هم بعد از فرار از دین و گرایش به سکوالریسم و خالء هایی که بی دینی برایشان
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اتفاق اقتاد و برای جبران گنندگی خالء ها آنها را به سالمت معنوی کشاند؛ اما این سالمت معنوی مبتنی بر دین نیست و سالمت
معنوی سکوالر است.
وی اظهار داشت :بحث توجه به ابعاد غیر فیزیولوژی سالمت موضوع جدی است .در بحث مدیریت همه گیری کرونا موضوع کمرنگ
بودن ابعاد غیر پزشکی در معنای غیر فیزیولوژری آن و در مدیریت مسائل عمومی جامعه خیلی جدی است .در جلساتی که با استادان
مشاور ،روانشناس ،اقتصادان و مدیریت رسانه و جریان افکار عمومی داشتیم این بود که آنها بیان می کردند در همه گیری ویروس
کرونا ،لرفا به امر پزشکی بدون توجه به سایر ابعاد مهم تاثیر گذار پرداخته شده است .ترکیب اعضای ستاد ملی ،نوع تولیهها و
سیاستهایی که در این حوزه اتفاق می افتد و تصمیمات متفاوتی که گرفته میشود نشان میدهد که ما در موضوعاتی مثل افکار
عمومی ،باورها و فرهنگ عمومی را در بخش هایی از مدیریت این بیماری نادیده میگیریم .تصمیماتی که در خصوص تجمعات
مذهبی گرفته می شود تفاوتی که در سفرها قائل میشوند .نقش پیوست انسانی فکری ،روانی و فرهنگی در تصمیمات مشخص نیست.
وی با بیان اینکه در اپیدمی کرونا از نبود یک پیوست کامل و جامع رنج میبریم گفت :بحث سالمت معنوی مدتهاست مورد توجه قرار
گرفته اما در عمل چقدر شاهد توجه به سالمت معنوی بودهایم .برای تحق سالمت معنوی در آموزش عالی کم کاری اتفاق افتاده است
و کارهایی که لورت گرفته نیز موردی و بخشهایی از آن هم ناشی از سالمت متولیان است .و نه سیاست و جریان.
آسيبها و راهکارهای آموزش سالمت معنوی
وی در خصوص آسیبها و راهکارهای آموزش سالمت معنوی گفت :محتوای آموزش پزشکی ما در بسیاری از متون پزشکی بصورت
عام و حتی در متون مرتبط با سالمت معنوی دارای محتوای سکوالر است یعنی با توجه به اینکه خاستگاه سالمت معنوی در حوزه
علوم پزشکی خارج از حوزه مجامع دینی تعریف شده است این اثر سکوالر بودن در متون ترجمه شده وجود دارد .در حوزه آموزش
سالمت معنوی در دانشگاهها ما متخصصان سالمت معنوی در بدنه دانشگاه نداریم .طرح و برنامه جامعی برای آموزش سالمت معنوی
وجود ندارد .سیاستگذاریهای تشویقی مناسب در این حوزه به اندازه کافی طراحی نشده است .بخشی از محتواهای مطرح شده در
حوزه سالمت معنوی در آموزش عالی غیر کاربردی هستند و ضعف در ارتباط بین حوزه و دانشگاه دارند.
وی ادامه داد :حوزه به عنوان کانونی که مرکز ایجاد محتوای دینی است ارتباط مشخصی با حوزه آموزش عالی بویژه آموزش پزشکی
ندارد .فضای عمومی پزشکی و آموزش پزشکی ما با زمینههای تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی خودمان در گذشته بیگانه است .یعنی علوم
پزشکی و جریان فضاهای پزشکی و آموزش پزشکی ما در حقیقت ،فضاهای برگرفته از تمدن مدرن و الالح شده و ارتقا یافته بر
اساس تحوالتی است که در تمدن غربی ایجاد شده است.
حجت االسالم رستمی بیان کرد :در حوزه تولید ایده ،گفتمان ها و حوزه سالمت معنوی دچار فقدان ایده بصورت جدی هستیم و از
ضعف مدیریت رسانهای و ناتوانی در جریان سازی بدنه عمومی کشور و بدنه فضاهای آموزش پزشکی مان رنج می بریم .الل
ضرورت سالمت معنوی مسئله جا افتادهای نیست .و علیرغم تولید محتواها و گفتگوهای فراوانی که در این جریان سالمت معنوی در
فرهنگستان اتفاق می افتد آن چیزی که به بدنه عمومی دانشگاهیان منتقل می شود به این قوت نیست.
وی با بیان اینکه شاخصهای روشنی برای ارزیابی کمی و کیفی ارتقای سالمت معنوی در فضاهای عمومی وجود ندارد گفت :دانش
عمومی در حوزه سالمت معنوی کم است؛ پژوهشهایی که در حال انجام است ضرورتا کامل نیست .و موضوعات کامل را در بر
نمیگیرد و از طرف دیگر نتایج پژوهشها نیز مشخص نیست که چقدر به بدنه دستگاه مورد نظر پزشکی کشور منتقل میشود .در بحث
قوانین هم قطعا ضعف و نقص وجود دارد.
وی اظهار داشت :باورها و مهارتهای استادان ما در حوزه سالمت معنوی به اندازه کافی نیست .اهمیت دروس معارف در بحث سالمت
معنوی بسیار مهم است دروس معارف در دانشگاهها نیاز به تحول دارد .و شروع هم شده است هم در بحث سرفصلها ،محتوا و متون
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و هم در حوزه مهارتهای استادان ،در این بخش یکی از تحوالتی که در حال انجام است و بخشهایی هم در گذشته انجام شده است
تخصصی کردن متون دروس معارف مبتنی بر نیاز دانشجویان و متناسب با حوزه تخصصی که در آن تربیت میشوند است .متون معارف
متناسب با دانشجویان حوزه پزشکی با حوزه فنی مهندسی و علوم پایه و علوم انسانی و رشته به رشته در دستور کار است در بخش
هایی تولید شده اما ناقص است و در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه توانمندی استادان و ارتقای دانش آنها نیاز به کار داریم گفت :اگر دروس معارف خالی از دین ما باشد
دروس بسیار کم اثری خواهند بود .باید بپذیریم دروس مورد وفاق معارف در مجموعه دروس تخصصی اتفاق نیفتاده و کارهای
جزیرهای دروس معارف چندان اثر بخش نخواهد بود؛ اما الزامات ما در بحث آموزش مهارتهای مرتبط با رشد معنوی دانشگاهیان و هم
تولید نظریههای روانشناسی بخصوص در حوزه بهداشت و سالمت معنوی است.
الگو سازي از مشاهير ارزشمند پزشكي
وی در بیان ضرورت الگو سازی از مشاهیر ارزشمند پزشکی گفت :ما چهرههای بسیار فاخری در میراث تمدنی و هم در دوران معالر
خودمان داریم ضمن اینکه در تخصص خودشان شاخص هستند در حوزه معنوی هم چهرههای قابل معرفی الگوساز هستند که در این
بخش باید کار کنیم.
حجت االسالم رستمی الالح دروس ،تربیت نیروی متخصص برای تدریس سالمت معنوی ،پویایی استادان معارف ،تشکیل حلقههای
گفتگو در درون مراکز آموزشی ،دانشگاهی و انتقال این گفتگوها به بدنه استادان درگیر با تربیت دانشجو در مجموعههای دانشگاهی،
استفاده از روشهای نوین و اثر بخش در مواجه با مخاطب در انتقال مفاهیم و انتقال نتایج پژوهش ها به بدنه دانشگاه را از دیگر
راهکارهای آموزش سالمت معنوی عنوان کرد.
وی در پایان پیشنهاد کرد در هر بیمارستانی یک مرکز معنوی در کنار مددکاری و سایر فعالیتهای ضروری درمانی ایجاد شود تا
تاثیرات رفتارهای معنوی در بهبود و کنترل بیماریها در بحث نماز ،مناجات ،عیادت و دعا را آموزش دهند.
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