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چکیده:
بیــان مســئله :وضعیــت موجــود ســامت در عرصــه هــای مختلــف جســمی ،روانــی و اجتماعــی در حــال حاضــر نتواســته
اســت بــه طــور کامــل و جامــع بــه نیازهــای تمامــی ابعــاد انســان پاســخ دهــد چراکــه در ابعــاد وجــودی انســان ،شــاکله
هایــی وجــود دارد کــه بشــر بــا علــم تجربــی محــض بــه آن پــی نبــرده اســت امــا مــی دانــد کــه هســت و اثرگــذار اســت.
در همیــن راســتا تدویــن ســند ســامتی کــه جامــع تمامــی نیازهــای انســان در تمامــی ابعــاد باشــد ،مســتلزم پرداختــن
بــه تمامــی شــاخص هــای ســامت و از جملــه ســامت معنــوی اســت.
روش تحقیــق :بنیادیــن و بــه صــورت توصیفــی  -تحلیلــی بــا مطالعــات نظــری و کتابخانــه ای اســنادی در متــون دینــی
مــی باشــد .همچنیــن مصاحبــه بــا افــراد صاحــب نظــر و بــا تجربــه در ایــن زمینــه و بــا روش دلفــی (نخبگــی) ،شــاخص
هــا ،اســتخراج شــده اســت .ایــن تحقیــق در راســتای تولیــد نظــام جامــع ســامت از منظــر قــرآن و احادیــث و طراحــی
نظــام جامــع ســامت و مراقبــت معنــوی توســط محقــق اســت.
یافتــه هــا :نشــان مــی دهــد کــه گــزاره هــای وحیانــی و دینــی ،ضمــن بیــان شــاخص هــای تجویــزی در ســامت معنــوی،
بــه شــاخص هــای تحذیــری نیــز مــی پردازنــد.
نتایــج :شــاخص هــای بدســت آمــده بــر اســاس متــون وحیانــی و دینــی ،مــی توانــد ضمــن مشــخص نمــودن نیمــرخ
وضعیــت موجــود ســامت معنــوی در جامعــه ،بــر اســاس راهبردهــای فرضــی و راه کارهــای قابــل پیــش بینــی در ســه
ســطح ایجــادی ،حفظــی و ارتقایــی ،ســامت معنــوی جامعــه را باعــث شــوند.
مقدمه:
بــا نگاهــي اجمالــي بــه نظــام هــاي موجــود در جهــان در حوزه
ســامت مــي تــوان دريافــت کــه تمامــی نظــام هــای موجــود
ســامت بــه دنبــال گــزاره هــاي مــورد نيــاز خــود در حــوزه
ســامت معنــوی هســتند .اســتفاده از نظامــی جامــع و کامــل
همچــون نظــام وحیانــی ســامت ضمــن پرداختــن بــه تمامــي
ابعــاد انســان ،نیازهــای ویــژه انســان را در ایــن حــوزه پاســخگو
اســت  .1لــذا بعــد از پرداخــت بــه مفهــوم شناســی ســامت
معنــوی و مشــخص شــدن مبانــی ،قواعــد و اصــول ســامت
معنــوی ،در گامــی فرایندمــدار نوبــت بــه اســتخراج شــاخص
هایــی مــی شــود کــه بــه توســط آن وضعیــت موجــود رصــد،

وضعیــت مطلــوب طراحــی شــده و بر اســاس آن فاصلــه وضعیت
موجــود از وضعیــت مطلــوب تخمیــن و راهبردهایــی مشــخص
و بــر اســاس راهکارهایــی بــه مرحلــه عملیاتــی برســد .ناگفتــه
پیداســت بــا وجــودی کــه بــا زحمــات فــراوان ایــن شــاخص
هــا تهیــه شــده اســت ،چــون تــا بحــال بــه شــکل فراگیــری در
جامعــه مــا بــه مرحلــه ســنجش گذاشــته نشــده اســت ،هرچنــد
ســاری و جــاری در جامعــه اســامی اســت ،بهتــر اســت عنــوان
کنیــم کــه ایــن عناویــن معیــار اســت کــه بــا انــدازه گیــری،
ســطح بنــدی و قضــاوت بــه شــاخص تبدیــل مــی شــوند.
ایــن مقالــه قصــد دارد بــا اهدافــی رویکــردی و عملیاتــی ،بــا
ذکــر برخــی از مصادیــق ســامت و مراقبــت معنــوی ،راهگشــای
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برقــراری و ارتقــاء ســامت معنــوی در جامعــه باشــد.
 .1مفهوم شناسی شاخص معنوی:

بــر ایــن اســاس ،شــاخص از ویژگــی هــای اصلــی و برجســته
ای اســت کــه در تشــخیص هــر مؤلفــه بــه کار مــی رود آنچنــان
کــه اوالً وجــودش نشــان دهنــده چیــزی باشــد؛ ثانی ـاً کیفیــت
و میزانــش هــم نشــان دهنــده وضعیــت آن چیــز باشــد .حــال
هــر مضافــی بــه شــاخص افــزوده شــود ،معــرف گســتره فعالیــت
فراینــدی در همــان موضــوع اســت کــه در ایــن بحــث معنویــت
مصــداق دارد .پــس شــاخص هــای ســامت معنــوی منظــور
اســت .تبییــن هــر یــک از شــاخص هــا نیــاز بــه نشــانگرهایی
ـرف» تعبیــر مــی شــود.
دارد کــه از آن بــه «معـ ّ
آنچــه اهمیــت دارد دانســتن ایــن موضــوع اســت کــه از
حیــث موضــوع شناســی مؤلفــه هــای معنــوی ،بــا وجــودی
کــه از حیــث مبانــی و اصــول ،آثــار ارزنــده ای تولیــد شــده
اســت ،امــا تولیــد شــاخص هایــی کــه غالبـاً کیفــی و بــه ظاهــر
غیرقابــل انــدازه گیــری هســتند ،کاری بــزرگ و بــا چشــم انــداز
روشــنی اســت .بــه ایــن دلیــل بعــد از روشــن شــدن مؤلفــه های
ســامت معنــوی و اســتخراج معیارهــای آن ،شــاخص هایــی بــا
ـاص خــود اســتخراج مــی گــردد کــه بــا نگاهــی
ـرف هــای خـ ِ
معـ ّ
راهبــردی مــی توانــد راهبردهــای فرضــی و راه کارهــا را بدنبــال
داشــته باشــد .شــاخص هــای منظــور شــده بــرای تعییــن
نیمــرخ وضعیــت موجــود ،مقدمــه ای بــرای تولید ســند ســامت
در حــوزه ســامت معنــوی اســت تــا ضمــن توجــه بــه وضعیــت
موجــود ،وضعیــت مطلــوب را طراحــی نمایــد کــه خــود گام
هایــی دارد.
 .2مبانی و اصول تولید شاخص های معنوی:
مبانــی و اصــول مذکــور مســتند بــه مباحثــی موضــوع شناســانه

از مبانــی مذکــور ،اصولــی همچون اصل اطاعــت و فرمانبرداری،
اصــل والیــت مــداری ،اصــل تولــی و تبــری ،اصــل جامــع نگری،
اصــل هــم گرایــی ،اصــل عدالــت محــوری ،اصــل تــاش و
کوشــش ،اصــل مســاوات ،اصــل مــدارا ،اصــل نفــی ســبیل و
اصــل تکلیــف گرایــی اســتخراج مــی گــردد کــه هــر یــک در
5
جــای خــود ،توضیحاتــی تفصیلــی مــی طلبــد.
 .3شاخص های سالمت معنوی:
در شــاخص هــای معنــوی چنــد ارتبــاط در نظــر گرفتــه مــی
شــود :ارتبــاط انســان بــا خــدا ،ارتبــاط انســان بــا خــود و ارتباط
انســان بــا دیگــران .هرچنــد در نگاهــی توســعه ای و متعالــی تــر
ارتبــاط انســان بــا طبیعــت و فراطبیعــت نیــز دیــده مــی شــود.
الــف .شــاخص هــای ســامت معنــوی در ارتباط انســان
با خــدا:
از مؤلفــه هــای اصلــی ،اثرگــذار و مهــم ،در ارتبــاط انســان بــا
خــدا یــا خالقــش ،عبــادت و بندگــی اســت .از جملــه شــاخص-
تریــن اطاعــت هــا در ایــن مؤلفــه ،شــاخص نمــاز اســت کــه بــا
ـرف هایــی همچــون برپاداشــتن آن بــا نشــاط و شــادابی نــه
معـ ّ
کســالت و تنبلــی (نســاء142 :؛ توبــه ،)54 :اهتمــام بــه نمــاز
اول وقــت و آگاهــی بــه فضیلــت آن و پرهیــز از ســهل انــگاری
(معــارج34 :؛ مؤمنــون9 :؛ماعــون1 :و  ،)4-6توجــه بــه معانــی،
معــارف و اســرار نمــاز (نســاء ،)43 :خشــوع و حضــور قلــب
در نماز(مؤمنــون ،)1-2 :مداومــت بــر نماز(معــارج22:و ،)23
ســبقت بــرای حضــور در نمــاز جماعت(بقــره )43 :و پرهیــز از
6
محرمــات (عنکبــوت )45 :کــه اثــر نمــاز واقعــی اســت.
مؤلفــه دیگــر در ســامت معنــوی ،دعاســت .از جملــه شــاخص
معــرف هایــی همچــون آداب
هــای آن ،رعایــت آداب دعــا بــا
ّ
ضــروری دعاســت کــه از جملــه ایــن آداب ،ذکــر و نــام و یــاد
خــدا در شــروع ،تمجیــد و ســتایش الهــی ،درود و صلــوات
فرســتادن بــر نبــی مکــرم اســام«صلی اهلل علیــه و آلــه»،

 . 2عمید ،حسن ،فرهنگ عمید ،تهران ،مجید ،1389 ،ج ،2ص1273؛ دهخدا ،علی اکبر ،لغت¬نامه دهخدا ،ج ،8ص 12311؛ ابن¬منظور ،محمدبن مکرم ،لسان العرب ،ج ،7ص .45
 . 3مشیری ،مهشید ،فرهنگ زبان فارسی ،سروش ،1371 ،ص .626
 . 4آراسته¬خو ،محمد ،نقد و نگرش بر فرهنگ اصطالحات علمی – اجتماعی ،تهران ،چاپخش ،1381 ،ص .48
 . 5واشیان ،عباس¬علی ،اصول اسالمی حاکم بر بهداشت و درمان ،قم ،پژوهشگاه امام صادق«علیه¬السالم».1396 ،
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شــاخص از ریشــه «شَ ـ َ
ص» معانــی گوناگونــی دارد ،از جملــه
ـخ َ
مرتفــع؛ یــا کســی کــه میــان مــردم برگزیــده و ممتــاز باشــد،
یــا نمــودار و عالمتــی کــه در آفتــاب بــرای تعییــن و تشــخیص
ظهــر نصــب کننــد2؛ امــا آنچــه مــی تــوان بــه عنــوان معنــای
محــوری ایــن واژه ارائــه داد ،ایــن اســت کــه شــاخص ،ابــزاری
یــا ارزشــی اســت کــه مــی تــوان بــرای تشــخیص یــک مقولــه
ـرف و معیــن کننــده ی آن مقولــه ای
بــه کار بــرد و در واقــع معـ ّ
اســت  3کــه قابلیــت انــدازه گیــری را نیــز دارد .ایــن واژه معــادل
« »Indexبــوده و در علــم آمــار نیــز کاربــرد فــراوان دارد.4

در گــزاره هایــی همچــون معرفــت شناســی (بقــره55 :؛ نحــل:
78؛ انفــال29 :؛ زمــر 22 :و بقــره ،)282 :هســتی شناســی
(هــود 56 :و فاطــر )41 :بــا مباحثــی همچــون مبــدا شناســی
و معــاد شناســی و انســان شناســی حتــی بــه شــکل تطبیقــی
ـان دوره ماقبــل
بــا بررســی مقایســه ای دوره هــای مختلــف انسـ ِ
مــدرن ،انســان دوره جدیــد (مدرنیتــه) و انســان دوره پســت
مــدرن و انســان از دیــدگاه قــرآن (یــس61:؛ حجــرات 13 :و
نازعــات 40 :و  )41و عتــرت و اندیشــمندان مســلمان اســت.

اُنــس بــا کتابــی آســمانی همچــون قــرآن کریــم ،مؤلفــه
دیگــری در ســامت معنــوی اســت .در ایــن مؤلفــه ،شــاخص
ـرف هایــی ماننــد رعایــت آداب
هایــی همچــون قرائــت بــا معـ ّ
آن بــا مســواک نمــودن ،طهــارت داشــتن ،رو بــه قبلــه بــودن،
روخوانــی قــرآن بــا رعایــت قواعــد آن ،شــروع و ختــم قــرآن
بــا دعــا ،پنــاه بــردن بــه خــدا ،اســتمداد و یــاری جســتن از
خــدا ،قرائــت حداقــل  50آیــه در شــبانه روز ،قرائــت بــا صــدای
زیبــا در صــورت امــکان و تشــویق معلمــان و قاریــان قــرآن و
ـرف هایــی همچــون آشــنایی اجمالــی بــا
شــاخص تدبّــر بــا معـ ّ
زبــان عربــی ،تــاوت بــا تأمــل و تفکــر و توجــه بــه معانــی آن،
تــاش در حفــظ آن ،کســب آمادگــی روحــی بــرای آموختــن
معــارف قــرآن ،اختصــاص دادن وقــت مناســب و زمینــه ســازی
8
شــرکت و تشــکیل در جلســات قرآنــی مشــخص مــی شــود
در نــگاه وحیانــی و ارتبــاط انســان بــا واســطه های فیــض الهی
کــه منشــأ تأمیــن ســامت روحــی و روانــی انســان هســتند،
مؤلفــه ارتبــاط بــا حضــرات معصومین«علیهــم الســام» مطــرح
مــی گــردد .از جملــه شــاخص هــای ایــن مؤلفــه «معصــوم-
حجـ ِ
ـت خــدا
ـرف هایــی همچــون ایمــان بــه ّ
شناســی» بــا معـ ّ
بــودن معصــوم ،معرفــت بــه شــئونات معصــوم بــا مرجعیــت
ِ
علمــی و دینــی و والیــت و رهبــری و زعامــت و والیــت معنــوی
تصرفــی بــه اذن الهــی دارد ،بــا معــرف شــناخت
کــه جنبــه ّ
مراتــب معصــوم و ویژگــی هــای او همچــون عصمــت ،منصــوب
9
بــودن از ســوی خــدا و لــزوم برتــری معصــوم اســت.
در مؤلفــه ارتبــاط بــا حضــرات معصومین«علیهــم الســام»،
شــاخصی تحــت عنــوان محبــت یــا ارتبــاط عاطفــی وجــود

Downloaded from ijhp.ir at 22:39 +0430 on Tuesday June 8th 2021

خوانــدن دو رکعــت نمــاز ،اقــرار بــه گنــاه و تقصیــر در محضــر
ـن داشــتن نســبت بــه اســتجابت دعــا ،اصــرار
خــدا ،حســن ظـ ّ
و پافشــاری در دعــا ،حضــور قلــب و پنهــان داشــتن از غیــر
خداســت .شــخاص دیگــر آن ،رعایــت اســتجاب دعــا بــا معــرف
هایــی همچــون معرفــت و شــناخت خــدا ،عمــل بــه اقتضــای
معــرف بــه خــدا ،کســب روزی حــال ،حضــور قبــل و ر ّقــت
قلــب هنــگام دعــا ،قطــع امیــد از غیــر خــدا ،دعــای گروهــی
و واســطه قــراردادن اهــل بیــت «علیهــم الســام» اســت .در
شــاخص پرهیــز از موانــع اجابــت دعــا نیــز معــرف هایــی
همچــون گنــاه ،تقاضــای محــال یــا غیرجایــز ،بــدون مصلحــت،
فراهــم نبــودن شــرایط و زمــان اجابــت و ســتم کــردن را مــی
7
تــوان نــام بــرد.

معــرف هــای ایــن شــاخص مــی تواننــد شــامل
دارد کــه
ّ
مــواردی همچــون عشــق بــه معصــوم ،دوســتی بــا دوســتان
او و دشــمنی بــا دشــمنان او (تولــی و تبــری) ،همگامــی بــا
معصــوم در شــادی هــا و غــم هــا ،نــام گــذاری بــا اســامی و
القــاب معصومین«علیهــم الســام» ،درود و ســام فرســتادن بــر
آنهــا ،صدقــه و هدیــه دادن بــرای آنهــا و بــرای ســامتی امــام
زمان«عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف» اســت .10
ـاخص کمک خواســتن
در همیــن مؤلفــه از ســامت معنــوی ،شـ ِ
معرف-هایــی
از آنهــا بــه عنــوان واســطه هــای فیــض الهــی بــا ّ
همچــون توســل ،شــفاعت و نــذر مــد نظــر قــرار مــی گیــرد و
در شــاخص زیــارت ،معــرف هایــی همچــون زیــارت حضــوری و
11
زیــارت از راه دور را مــاک قــرار مــی دهنــد.
ب .شــاخص هــای ســامت معنــوی در ارتبــاط انســان
بــا خــود:
در شــاخص هــای ســامت معنــوی در حــوزه ارتبــاطِ انســان
بــا خــود نیــز بــا جایــگاه ویــژه ای کــه معــارف وحیانــی بــرای
آن لحــاظ نمــوده انــد ،مؤلفــه هایــی مطــرح اســت .نمونــه آن
مؤلفــه روح اســت کــه بــا وجــود اینکــه انســان از دو بُعــد روح
و جســم تشــکیل شــده اســت ،امــا اصالــت در وجــود انســان
بــا روح اســت چــرا کــه نقــش اســاس و اصولــی در ســعادت
دنیــوی و اخــروی انســان بــازی مــی کنــد .هرچنــد ممکــن
اســت کــه شــاخص هــای ایــن مؤلفــه در برخــی از آثــار اخالقــی
بــر شــمرده شــده باشــد ،امــا تأثیــر آن بــر ســامت انســان بــر
کســی پوشــیده نیســت.
ـرف هایــی همچون
در مؤلفــه روح ،شــاخص خودشناســی بــا معـ ّ
تفکــر و اعتمــاد بــه نفــس بــدون عجب و خودپســندی؛ شــاخص
ـرف هایــی همچــون الگوگیــری از رهبــران و
خودســازی بــا معـ ّ
اولیــای الهــی ،احســاس تنفــر نســبت بــه رذایــل و گناهــان،
توجــه بــه مراحــل خودســازی (مشــارطه ،مراقبــه ،محاســبه،
معاتبــه و معاقبــه) ،آخــرت گرایــی و رهایــی از وابســتگی هــای
دنیایــی ،بهــره گیــری از عبــادات بــرای رشــد و تعالــی روحــی
و معنــوی و مجالســت بــا نیــکان و اجتنــاب از هــم نشــینی بــا
12
بــدان منظــور نظــر قــرار مــی گیــرد.
شایســته اســت در ارتبــاط انســان بــا خــود ،یــادآور شــویم کــه
ســامت معنــوی تنهــا بــه عنــوان یــک بُعــد از ابعــاد ســامت
دیــده نمــی شــود ،بلکــه بــا اثــر و تأثیــر متقابلــی کــه بیــن
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ایــن تأثیرگــذاری جامــع بــه انــدازه ای اســت کــه حتــی رشــد
علمــی و دانشــی و میــزان فهــم انســان را مــی توانــد تحــت-
الشــعاع خــود قــرار داده و بــا گــزاره هــای وحیانــی و دینــی،
شــاخص هایــی همچــون یادگیــری و آموختــن ،تدریــس و
یاددهــی ،اولویــت هــای یادگیــری علــوم مــورد نیــاز و ضــروری
خالقیــت را تحــت الشــعاع خــود ســاخته و از
و تعقّــل و
ّ
فیوضــات خــود ســامت انســان را در حــوزه دانشــی ،بینشــی
14
و رفتارســازی بهــره منــد ســازد.
انســان در گــذران روزگار و مراحــل عمــر خــود ،خــواه ناخــواه
بــا بحــران هــا و وقایعــی مواجــه مــی شــود کــه نیــاز بــه پیــش-
بینــی یــا برخــورد حکیمانــه و عاقالنــه دارد کــه خــود ســامت
معنــوی و بــه تبــع آن ســامت کل انســان را تأمیــن می-نمایــد.
از جملــه شــاخص هایــی کــه در مؤلفــه رویارویــی بــا مشــکالت
و موانــع مــی تــوان بــر شــمرد ،شــاخص کمــک گرفتــن از صبــر
معرفــی همچــون جــزع و بــی تابــی ننمــودن و
اســت کــه بــا ّ
شــاخص کمــک گرفتــن از نــام و یــاد خــدا و اطاعــت الهــی بــا
تــوکل و اســتعانت از او قابــل کنتــرل و مدیریــت اســت.
از ســایر مؤلفــه هــای ارتبــاط انســان بــا خــودش مــی تــوان
بــه کســب روزی اشــاره نمــود کــه بــرای نمونــه بــا شــاخص
حالل-بــودن و معــر ف هایــی همچــون آگاهــی از شــغل هــا و
درآمدهــای حــال و پرهیــز از شــغل هــا و درآمدهــای حــرام
و تــاش بــرای تأمیــن نیــاز واقعــی انســان از راه مشــروع و
حــال ،بــا شــاخص شــبهه نــاک نبــودن درآمــد بدســت آمــده
کــه معرف-هایــی همچــون پرهیــز از هدیــه هــا و درآمدهــای
مشــکوک و خــودداری از مصــرف وام در غیــر از مــورد خــود،
قابــل طراحــی اســت.15
انســانی کــه در مؤلفــه مصــرف امــوال فــردی و شــخصی خــود،

در انتخــاب و اســتفاده از وســیله نقلیــه مناســب ،مســکن
مناســب ،تفریــح ســالم و امثــال آن نیــز گــزاره هــای ســامت
معنــوی حضــور چشــم نــوازی دارد .بــرای نمونــه خانــه ای
مناســب اســت کــه در ســاخت آن حــدود شــرعی از نظــر
مزاحمــت نداشــتن بــرای دیگــران و آرامــش بخشــی ،جایــگاه
عبــادت ،جدابــودن محــل اســتراحت فرزنــدان از پــدر و مــادر
و حتــی فرزنــدان از هــم و رعایــت حقــوق همســایگان در نظــر
ـرف خــاص خــود را
گرفتــه شــود کــه هــر یــک شــاخص و معـ ّ
121
دارد کــه در جــای خــود قابــل بحــث و جریــان ســازی اســت.
ج .شــاخص هــای ســامت معنــوی در ارتبــاط انســان
بــا دیگــران:
ســامت معنــوی در ارتبــاط انســان بــا دیگــران نیــز حائــز
شــاخص هایــی اســت کــه مــی تــوان در ایــن مختصــر بــه
برخــی از آنهــا اشــاره نمــود .بــرای نمونــه در ارتبــاط انســان
بــا دیگــران در ارتباطــات کالمــی ،مؤلفــه ای بــا عنــوان آداب
ســخن گفتــن مطــرح اســت کــه در آن شــاخص ســخن گفتــن
ـرف هایــی همچــون آغــاز ســخن بــا ســام ،خــوش
نیکــو بــا معـ ّ
رویــی در گفتــار ،آهســتگی و مالیمــت در کالم و رعایــت عفــت
ـد نظــر مــی توانــد قــرار گیــرد و در شــاخص
در ســخن گفتــن مـ ّ
معــرف هایــی همچــون عمــل بــه گفتــار،
راســت گــو بــودن،
ّ
کــم گویــی ،بــه موقــع ســخن گفتــن و حــق گویــی مــاک قــرار
گیــرد .در شــاخص تحذیــریِ پرهیــز از ســخن گنــاه آلــود نیــز
ـرف هایــی همچــون پرهیــز از ناســزاگویی و ســخنان بیهــوده،
معـ ّ
پرهیــز ازگناهــان زبــان را بــرای بررســی وضعیــت موجــود
17
مــاک قــرار داد.
شــاخص هــای ســامت معنــوی در خانــواده نیــز دیــده شــده
اســت کــه بــرای نمونــه در مؤلفــه والدیــن ،شــاخص اطاعــت و
ـرف هایــی همچــون اطاعــت و فرمانبــری ،احتــرام
احتــرام بــا معـ ّ
و اکــرام و تواضــع و فروتنــی در مقابــل والدیــن دیــده شــده
اســت .در شــاخص احســان و حــق شناســی نیــز معــرف هایــی

 .13ر.ک :.جوادی¬آملی ،عبدهللا ،مفاتیح¬الحیات ،قم ،اسراء.1391 ،
 . 14ر.ک :.امام خمینی(ره) ،سیدروح¬هللا ،صحیفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی(ره) ،1378 ،ج16؛ مطهری ،مرتضی ،ده گفتار ،تهران ،صدرا.1382 ،
 . 15ر.ک :.امام خمینی ،سیدروح¬هللا ،تحریرالوسیله ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی(ره) ،1388 ،ج .1
 . 16ر.ک :.نهج البالغه ،خطبه 209؛ مطهری¬ ،مرتضی ،نظری به نظام اقتصادی اسالم ،تهران ،صدرا ،صص  55و .56
 .17جوادی آملی ،عبدهللا ،ادب فنای مقربان ،همان ،ج ،2ص 149؛ تقی¬زاده ،محمد« ،تأملی در شناخت مبانی مسکن اسالمی ایرانی» ،کتاب ماه هنر ،ش  ،170آبان  ،1391صص  40و .41
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روح و جســم برقــرار اســت و در الیــه هــای مختلــف ســامت
جســمی ،روحــی ،روانــی و اجتماعــی انســان مــی گــذارد ،بایــد
گفــت کــه اگــر ســامت جســمی نیــز بــا رویکــرد ســامت
معنــوی همــراه شــود ،ســامتش بیشــتر تضمیــن مــی گــردد.
بــرای نمونــه در صورتــی کــه شــاخص هایــی همچــون نظافــت
و بهداشــت فــردی و عمومــی ،زینــت و آراســتگی ظاهــری و
باطنــی ،تغذیــه ،تفریــح و شــادابی و نشــاط مزیّــن بــه ایــن
ســامت شــود ،رســیدن بــه ســامت مطلــوب حتــی در جســم
یــا بــدن نیــز در ســاحت فــردی و ســپس ســاحت اجتماعــی،
13
ایجــاد ،حفــظ و ارتقــاء مــی یابــد.

بــه شــاخصی همچــون اعتــدال در مصــرف و حتــی فراتــر از آن،
قناعــت در مصــرف بــا معــرف هایــی همچــون پرهیز از اســراف و
تبذیــر و پرهیــز از تجمــل گرایــی و شــاخصی همچــون مصــرف
حــال بــا معــرف هایــی نظیــر رعایــت اعتــدال در مصــرف
حــال ،پرداخــت حقــوق واجــب مالــی ،انفــاق ونوع-دوســتی
توجــه دارد ،بــه طــور قطــع در جهــت تأمیــن ســامت معنــوی
16
خــود گام بــر مــی دارد.

همچــون قدرشناســی و شــکرگذاری ،نــگاه محبــت آمیــز بــه
والدیــن ،دعــای بــرای آنهــا و یــاد خیــر از آنهــا و در صــورت
فــوت ،زیــارت مــزار آنهــا و عمــل بــه واجبــات دینــی و مالــی
آنهــا و در شــاخص دســتگیری مالــی و عاطفــی از آنهــا دلجویــی
18
کنیــم.

ارتبــاط صحیــح و ســالم بیــن زن و شــوهر ،از مؤلفــه هــای
بســیار تأثیرگــذار بــر ســامت طرفیــن و از جملــه در ســامت
معنــوی آنهاســت .در ایــن مؤلفــه نیــز شــاخص هایــی مطــرح
اســت .بــرای نمونــه در شــاخص رعایــت حقــوق همســر بــا
معــرف هایــی همچــون شــناخت و رعایــت حقــوق او و رعایــت
معرف-هایــی
آداب اســامی در زناشــویی و شــاخص اخــاق بــا ّ
همچــون احتــرام بــه یکدیگــر ،پایبنــدی بــه ارزش هایــی
همچــون عفــاف ،پرهیــز از معاشــرت هــای نابجــا و بی-حســاب
و دوری از مواضــع تهمــت و اتّهــام ،بــا چشــم پوشــی از خطاهــا
و در شــاخص همــکاری بــا همســر در امــورات منــزل میــزان
یــاری رســاندن آنهــا بــه هــم در انجــام امــورات زندگــی مبنــا
20
قــرار مــی گیــرد.
از ســوی دیگــر ،فرزنــدان نیــز در ارتبــاط بــا والدین و خودشــان
بــا هــم ،نیــاز بــه ســامت معنــوی دارنــد کــه بــا شــاخص-
هایــی قابــل ســنجش اســت .بــرای مثــال ،شــاخص رعایــت
آداب دینــی و اســامی بــا معــرف هایــی همچــون برگزیــدن
نــام نیکــو ،تــاش در تأمیــن غــذای حــال بــرای آنهــا توســط
والدیــن ،رعایــت مســاورات و عدالــت در بیــن فرزنــدان و فراهم-
آوردن مقدمــات ازدواج بــرای آنهــا مطــرح مــی گــردد .حــال
آنکــه در شــاخص حقــوق تربیتــی ،آموزشــی و اخالقــی آنهــا،
ـرف هایــی همچــون آمــوزش معــارف قــرآن و عتــرت ،مباحث
معـ ّ
اعتقــادی ،احــکام شــرعی ،اخــاق و آداب ،آمــوزش دانــش هــا،
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در امــر ازدواج نیــز بــا توجــه بــه اینکــه نقــش کلیــدی و مؤثری
در آینــده ســامت انســان دارد ،دقــت در همســرگزینی را مــی
طلبــد کــه از موضوعــات بســیار مهــم در ســامت معنــوی
ـرف هایــی
اســت .بــرای مثــال در شــاخص «کفــو بــودن» ،معـ ّ
همچــون توجــه بــه اصالــت خانوادگــی از حیــث ایمــان ،اخــاق،
معرفــت و آگاهــی ،عفــاف و حجــاب ،داشــتن ســامت فکــری و
جســمی و تجمــل گــرا نبــودن مطــرح مــی گــردد .همچنیــن بــا
ـرف هایــی همچــون مهریــه کــم و در
شــاخص آســان گیــری معـ ّ
مقابــل جهیزیــه مختصــر و ضــروری مــی توانــد معیــار ســنجش
19
قــرار گیــرد.

تخصــص هــا و مهــارت هــای مــورد نیــاز آنهــا در زندگــی بــه
انــدازه وســع والدیــن ،مشــارکت دادن و مشــورت گرفتــن از
فرزنــدان در تصمیــم گیــری هــا و ایجــاد روحیــه والیــت مــداری
و اطاعــت پذیــری از والدیــن و تــاش در ارتقــاء معنویــت و
شــناخت آنهــا قابــل تعییــن اســت .در شــاخص رعایــت حقــوق
عاطفــی نیــز معــرف هایــی همچــون مهــرورزی بــا فرزنــدان،
اولویــت نیکــی بــه دختــران ،اختصــاص وقــت ویــژه بــه فرزنــدان
و زمینــه ســازی بــرای نشــاط و شــادابی آنهــا دیــده شــده اســت.
126

فراتــر از دایــره روابــط خانوادگــی و تأثیــر آنهــا بــر یکدیگــر
از حیــث ســامت معنــوی ،بخشــی از حــوزه ســامت معنــوی
بــه ارتبــاط بــا خویشــاوندان بــر مــی گــردد .در ایــن مؤلفــه،
ـرف
شــاخص هایــی مثــل احتــرام مطــرح مــی شــود کــه بــا معـ ّ
هایــی همچــون نیکــی بــه آنهــا ،ادب و احتــرام و تواضــع و
ـودن آنهــا ،صداقــت و راســتی
فروتنــی نســبت بــه آنهــا ،رازدار بـ ِ
در رفتــار بــا آنهــا ،عفــو و گذشــت و خیرخواهــی آنهــا قابــل
ســنجش اســت.
ـرف هایــی
در شــاخص صلــه رحــم و ارتبــاط بــا آنهــا نیــز ،معـ ّ
همچــون حســن خلــق و خــوش اخالقــی ،خــوش رویــی،
شــرکت در خوشــی و غــم آنهــا و از نــگاه تحذیــری ،پرهیــز از
قطــع ارتبــاط بــا خوبــان آنهــا و قطــع ارتبــاط بــا بــدان آنهــا
بــا مشــاهده گمراهــی هایــی کــه قابــل برگشــت نیســت ،قابــل
طــرح اســت .در شــاخص انفــاق نیــز ضمــن توجــه بــه معــرف
هایــی همچــون کمــک بــه حـ ّ
ـل مشــکالت آنهــا ،حمایــت هــای
21
الزم را مــاک قــرار مــی دهنــد.
یکــی از مؤلفــه هــای ارتبــاط انســان بــا دیگــران ،ارتبــاط بــا
قشــر جــوان اســت .قاعدتـاً بایــد شــاخص هایــی را فــرض نمــود.
بــرای نمونــه در شــاخص توانمندســازی اعتقــادی جوانــان بــرای
ـرف هایــی همچــون توجــه بــه
رســیدن بــه ســامت معنــوی معـ ّ
امــر خودســازی جوانــان و توجــه بــه دانــش انــدوزی جوانــان
مطــرح مــی شــود و در شــاخص توجــه و هدایــت نیازهــای
معــرف هایــی همچــون شــناخت ســلیقه هــا
خــاص جوانــان،
ّ
و عالقــه هــا ،توجــه بــه روحیــه جوانــی ،تشــویق بــه ازدواج و
تشــویق بــه ورزش دیــده مــی شــود .در شــاخص جــوان گرایــی
معــرف هایــی همچــون تقویــت خودبــاوری و واگــذاری
نیــز
ّ
مســئولیت بــه جوانــان و مشــورت گرفتــن از آنــان را مــی تــوان
نــام بــرد .همچنیــن در شــاخص ارتبــاط صمیمانــه و ســازنده بــا

 . 18علی بن الحسین امام زین¬العابدین«علیه¬السالم» ،صحیفه سجادیه ،قم ،نشر الهادی ،1376 ،دعای  ،24ص .116
 . 19حاج علی اکبری ،محمدجواد ،مطلع عشق(گزیده¬ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج¬های جوان) ،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،1390 ،ص  120و ( 128-130 ،124-126 ،121با اندکی تلخیص).
 . 20ر.ک :.رشــیدپور ،مجیــد ،تعــادل و اســتحکام خانــواده ،تهــران ،اطالعــات ،1375 ،ص 102؛ همــان ،روان¬شناســی ازدواج در اســام ،تهــران ،انجمــن اولیــاء و مربیــان ،1365 ،ص 91؛ حســینیان ،احمــد ،بهداشــت روانــی ازدواج و همســرداری ،تهــران،
مفیــد ،1380 ،1380 ،ص .201
 .21ر.ک :.نهــج البالغــه ،حکمــت 399؛ ابن¬بابویــه ،محمدبن¬علی(شــیخ صــدوق) ،مــن الیحضــره الفقیه(رســاله حقــوق امــام سجاد«علیه¬الســام») ،تصحیــح علــی اکبــر غفــاری ،قــم ،دفتــر انتشــارات اســامی 1413 ،ق ،.ج ،2ص  622و ج  ،3ص 493؛ محمــدی
ری شــهری ،محمــد ،میزان¬الحکمــه ،تهــران ،یاســر ،ج  ،10ص 720؛ بروجــردی ،حســین ،منابــع فقــه شــیعه(ترجمه جامــع احادیــث شــیعه) ،ترجمــه جمعــی از فضــای حــوزه ،قــم ،فرهنــگ ســبز ،1386 ،ج  ،26ص .86
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 در ایــن مؤلفــه شــاخص هایــی.ســالمندان تأمیــن مــی شــود
نظیــر احتــرام بــا معــرف هایــی همچــون اولویــت در ســخن
 پذیــرش، مهربانــی و خوشــروی بــا ســالمند،گفتــن بــا ســالمند
 بهــره منــدی از تجربیــات،و تحمــل ســالمند بــا رفتــار کریمانــه
و توانمنــدی هــای او و پرهیــز از واگــذاری کار دشــوار دیــده
 در شــاخص احســان بــه ســالمندان نیــز معــرف.شــده اســت
 دعــا و،هایــی همچــون حمایــت و پشــتیبانی مالــی و عاطفــی
24
.هدیــه دادن بــه آنهــا مطــرح مــی گــردد

 صداقــت، نیــت، خلــوص، معــرف هایــی نظیــر خیرخواهــی،آنــان
 ســعه صــدر در برخــورد، احتــرام متقابــل،در گفتــار و رفتــار
،بــا رفتــار جوانــان تبلیــغ و هدایــت بــه شــکل غیرمســتقیم
اســتفاده همزمــان از اهــرم تشــویق در کنــار توبیــخ و پرهیــز
ـد نظــر
ّ از نظــارت هــای بازپــرس گونــه و انتقادهــای ویرانگــر مـ
22
.قــرار مــی گیــرد
در مؤلفــه ارتبــاط بــا نیازمنــدان کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا
ســامت معنــوی و بــه تناســب آن بــا ســامت اجتماعــی انســان
 شــاخص هایــی همچــون انفاق و همنشــینی و،در ارتبــاط اســت
23
.دلجویــی مطــرح مــی شــود کــه هــر کــدام معــرف هایــی دارد
بخشــی از ســامت معنــوی مــا انســان هــا در ارتبــاط بــا

Abstract:
Background and objective:
It can be argued that due to insufficiencies which are naturally heir to experimental sciences, all
contemporary advancements in different health-related fields such as medicine, psychology,
and social sciences have generally failed to address all complex and intricate needs of humanbeings in a multifaceted manner. Therefore, development of a comprehensive document
encompassing all human needs in different aspects demands consideration of all health
criteria, including spiritual health indicators.
Methods:
The current study can be considered a fundamental research which has been carried out by
means of descriptive-analytical methods through review of the existing body of literature as
well as religious scriptures and texts. Moreover, an interview with experts and experienced
scholars in the field was carried out using Delphi method and potential indicators were
extracted. The primary objective of this research is development of a comprehensive health
system document from an Islamic perspective and teachings of Quran and Hadith which also
includesspiritual surveilance indicators.
Results:
Findings of the current study demonstrate that besides recommendations and prescriptions,
divine words and religious verses alsouse deterrent strategies and indicators.
Conclusions:
It can be concluded that besides depicting the present situation of spiritual health, the indicators
and criteria defined by religious and divine scriptures can propose conceptual and strategic
guidelines in three dimensions of formation, preservation, and promotion of spiritual health
of the society.
Keywords:
Heath, Spiritual Health, Indicator
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