نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال سوم ،شماره دوم ،تابستان  ،89صفحات  461تا 471

تبيين چگونگي تأثير سالمت معنوي بر ساير ابعاد سالمت
نويسندگان:
*2

حسن ابوالقاسمي ،1مينو اسدزندي

زمينه و هدف :براي کلنگري و جامعهنگري خدمات سالمت ،توجه به ابعاد سالمت در تمام سطوح پيشگيري ضروري است .این مطالعه باا داد "
تبيين چگونگي تأثير سالمت معنوي بر سایر ابعاد سالمت (جسمانيرواني)» انجام شد.
روش كار :در پژودش تکاملي ،براي ارتقا دانش موجود با فرایند سيستماتيک ،علمي ،قابل توجيه ،متمرکز بر سؤال "چگونگي تأثير سالمت معنوي بر
سالمت جسمي رواني اجتماعي" شوادد علمي و دیني سالداي  1991تا  2118ميالدي با توجه به درم مبتني بر شوادد اساتررا شادند .تفاساير
شيعي ،خطبه دمام نهجالبالغه ،احادیث :جنود عقل و جهل ،عنوان بصري ،عشق الهي ،و یافتهداي حاصل از شوادد بااليني در مراکاز اراهاه خادمات
سالمت ،با روش تحليل محتواي واکر اوانت تحليل شدند.
يافتهها :سالمت معنوي برخورداري از قلب سليم ،منتج از حقيقت بندگي است - .با عدم احساس مالکيت بنده و انفاا  - ،دوري از منفعاتطلباي،
تسليم ،توکل ،تفویض امور به خدا و تحمل سرتيدا  -اشتغال به اوامر و نوادي خدا ،اجتناب از خودبيني و اصالح سبک زندگي ،دم واجد تأثير مافو
طبيعي است ،و دم با ایجاد شبکه حمایت اجتماعي در بعد اجتماعي ،مدیریت استرسدا و معنا دادن به حوادث زندگي در بعد رواني و ایجاد رفتارداي
سالم بهداشتي در بعد جسمي ،بر سالمت مؤثر است .بندگي سبب  -زدد ،قناعت (سالمت اجتماعي)  -ردایي از اضطراب و افسردگي (سالمت رواني)،
 دلدادگي به خدا و انقطاع الياهلل (سالمت معنوي) ميشود .سکينه قلب ،سالمت جسمي را ارتقا ميددد.نتيجهگيری :تقویت بنيه معنوي افراد سبب ارتقاي سالمت جسمي رواني اجتماعي ایشان ،رسيدن به باالترین کيفيت زندگي (حيات طيبه) ميشود،
باید در خدمات سالمت ایران در دستور کار قرار گيرد.
كليد واژهها :سالمت معنوي ،سالمتي ،سالمت اجتماعي ،بهداشت روان ،بيماران

مقدمه

دیدگاه بيماري محوري را در علوم پزشکي اشاعه داد (.)3

مطالعه اتيولوژي بيماريدا در فردنگداي باستان ،نشانگر پيوند باين

سير تحول اندیشه بشري در ددهداي پس از رنسانس ،پيوناد مجادد

مذدب و سالمت دمراه با باور به تأثير عوامل غير محسوس (ماوراء الطبيعه

معنویت و سالمت را به ارمغان آورد .اگر چه در علم پزشاکي ،ابتادا لاویي

و متافيزیک) در بروز بيماريداسات .دیادگاه مسايحيت قارون وساطایي

پاسااتور در نظریااه ميکروبااي ،تمااام بيماااريدااا را ناشااي از تااأثير

بيماري را ناشي از عذاب الهاي ،عقوبات کاردااي ناشایسات مايدانسات.

ميکروارگانيسمداي پاتوژن در بدن معرفي کرد .چند دده بعاد ،در 1991

یونانيان باستان ،از بين رفتن تعادل درتماام ابعااد زنادگي را عامال باروز

ميالدي دانس سليه (پدر علم اساترس) با معرفي بيماريداي پسايکوسوماتيک،

بيماري معرفي ميکردند .چين باستان ،عدم تقاارن یاا انساداد در مساير

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

جریان انرژي بين جهان و انسان را عامال اتيولوژییاک بيمااري باه شامار
ميآوردند و ایرانيان باستان معتقد باه جاادوي مرالفاان و شاور چشامي

 .1استاد ،مرکز تحقيقات بيماريداي خوني ارثي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،گروه
کودکان ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي بقيهاهلل (عاج) ،گاروه ساالمت معناوي
فردنگستان علوم پزشکي کشور ،تهران ،ایران.

بودند( .)1اما در گونه باور به تأثير عوامل غيرمحسوس در زندگي و سالمت

 * .2دکتراي مدیریت تحقيقات علوم پزشکي ،استادیار ،محقق مرکز تحقيقات طب ،قرآن و

با نهضت دینزدایي (سکوالریسم) عصر رنسانس ،به عنوان خرافه و جاادو،

حدیث ،گروه دوشبري ،دانشکده پرستاري ،علاوم پزشاکي بقياهاهلل (عاج( .عضاو گاروه

کنار گذاشته شد ( .)2رنه دکارت ریاضيدان و فيلسو قرن دفده ميالدي،
در دیدگاه فلسفي تجریادنگر ،انساان را داراي دو بعاد وجاودي( جسام و
ذدن) معرفي کرد .کل وجود انسان را حاصل جمع جباري اجازا دانسات،
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سالمت معنوي فردنگستان علوم پزشکي کشور ،تهران ،ایران.
نشاني نویسنده مسئول :تهران ،ميدان ونک ،شيخ بهایي جنوبي ،کوچه نصرتي ،دانشاگاه
علوم پزشکي بقيهاهلل اعظم (عج( شماره دمراه19123799190 :
E-mail: zandi498@yahoo.com
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چكيده

تبيين چگونگي تأثير سالمت معنوي بر ...

استرسدا و اختالل درتوانایي سازگاري بدن و حفظ دموستاز دانست( .)0و

کسب کردهاند و با پيوند به "قدرت برتر" اميادوار مايمانناد( .)19اصاوالً

در  1999ميالدي ،آدر وکودن در پسيکونرو  -اندوکرینو  -ایمنولاوژي باا

افراد معنوي ،به واسطه ارتباط با خدا ،وقاایع را کمتار اساترسزا ارزیاابي

پي بردن به تأثير حالتداي رواني بر کارکرد سيتم عصبي  -غدد درونریز

ميکنند ،آن را فرصتي براي رشد معنوي خود یا باه عناوان یاک تجرباه

 -قدرت ایمني بدن بر ضرورت کلنگري و بيمار محاوري در طاب تأکياد

معنوي (آزمایش الهي) تفسير مينمایند ( .)19امروزه اندیشمندان زیاادي

کردند( .)9تحوالت علم روانپزشکي دم از مکتب اول تا سوم روان درمااني

معتقدند که معنویت براي انساندا دویت ميسازد ،به چرایاي اباتالي باه

وین (از فروید تا فرانکل) که ابتدا انسان را موجاودي لاذتطلاب ،ساپس

بيماري پاسخ ميددد و ميتواند در خدمات سالمت براي بيمااران ،افاراد

فرعوني قدرتطلب (در دیدگاه آدلر) معرفي کرده باود ،در نهایات توسا

بدحال و محتضر کمک مؤثري باشاد" .معنویات سابب مايشاود تاا ماا

فرانکل ،انسان را موجودي در جستجوي معناي زندگي معرفي کرد (.)9

انساندا که در این دنيا خود را غریب ،سرگردان احساس کرده باه دنباال

در سياستگذاريداي اجتماعي دم ،یک دده پيش ،تمامي دولتداي

آن دستيم معنایي از اتفا داي این جهان به خود عرضه کنيم ،باا اتصاال

اروپایي ،بيانيه کپنهاگ را در مورد رشاداجتماعي امضاا کردناد و متعهاد

خود به مبدأ بتوانيم خود را از غربت و تنهایي نجاات داده ،و بادانيم:کجاا

شدند به نيازداي معنوي مردمشان بپردازند و سياستدایشان را به سمت

دستيم ،از کجا آمدهایم و به کجا ميرویم؟ منزلگاه واقعي ماا کجاسات؟

بينش سياسي ،اقتصادي ،اخالقي و معناوي باراي رشاد اجتمااعي ساو

دليل وقوع اتفاقات زندگيمان چيست ؟"( .(17

ددند .اخيراً نيز ،بر بعد معنوي سالمت در منشاور باانکوك ،تأکياد شاد.

امروزه در درمان و مراقبت کلنگر ،انساان موجاودي زیساتي رواناي

سازمان جهاني بهداشت دم بر توجاه باه عقایاد و اعتقاادات بيمااران در

اجتماعي معنوي ،نيازمند توجه به تمام ابعاد وجودي و سالمت واجد ابعاد

التيامبرشي تأکيد کرد ( .)7برخي از سازماندایي که ارزیابي مراکز مراقبت

جسمي  -رواني  -اجتماعي و معنوي معرفي ميشود ( .)18نادیده گرفتن

از سالمتي براي اعطاي اعتبارناماه را برعهاده دارناد ،معتقدناد ،نيازدااي

بعد معنوي وجود انسان که با ساالمتي ،احساس خوب باودن و بهباودي

معنوي بيماران در مراکز مراقبت سالمتي بایاد ماورد توجاه قارار گيارد.

ارتباط دارد ،به منزله نادیده گرفتن برشي حياتي از وجاود انساان تلقاي

انجمن روانپزشکي آمریکا دم توصيه ميکند که پزشکان ،گرایش مذدبي و

ميشود که کل زندگي فرد را مردوش ميکند( .)21 ،19سالمت معناوي

معنوي بيماران را جویا شوند ،چراکه مراقبت از بيمار ،بسيار فراتر از درمان

یگانه نيرویي قلمداد مي شود که ارتباط دمادناگ و یکپارچاهاي را باين

بيماري است و در برگيرناده نيازدااي مرتلا بيماار اسات ( .)8مجماع

تمام ابعاد سالمت فرادم ميکند (.)21

بينالمللي پرستاران ،با تأکيد بر کلنگري و بيمار محوري در اراهه مراقبت

ضاارورت جامعااهنگااري درمااان و مراقباات باار دمااادنگي دسااتورات

پرستاري ،معتقد است که پرستاران بایاد نقاش فعاالي در رفاع نيازدااي

بهداشتي -درماني با باورداي مردم جامعه تأکيد ميکناد .باه ایان جهات

معنوي بيماران داشته باشاند و باراي ارتقااء محيطاي کاه در آن حقاو

توصيه شده مفهوم سالمت معنوي در جوامع مرتل  ،با توجه به فردنگ و

انساني ،ارزشدا ،عادات و اعتقادات معنوي فارد ،خاانواده و جامعاه ماورد

باورداي ایشان تبيين شود .به این دليل علم روز سالمت معناوي را داراي

احترام قرار گيرد ،تالش کنند و مراقبت را براساس نيازداي جسمي ،رواني،

دو بعد سالمت مذدبي و سالمت وجودي معرفي ميکند .سالمت مذدبي

اجتماعي و معنوي بيماران انجام ددند (.)9

بر کيفيت و چگونگي درك فرد از سالمتي در زندگي معنوي ،دنگامي که

امروزه با توجه به نقش عوامل ژنتيک و عوامل ایجادکنناده اساترس،

با قدرتي باالتر( خدا) ارتباط دارند ،متمرکاز اسات .ساالمت وجاودي بار

تأثير حاالت رواني بر عملکرد سيساتم عصابي  -غادد درونریاز  -دفااع

سازگاري افراد باا ماردم ،خاود و محاي داللات کارده و از نگرانايدااي

ایمني بدن ،عادات غيربهداشتي و سبک ناسالم زندگي (رفتارداي پرخطار

اجتماعي و رواني افراد بحث ميکناد( .)23 ،22معتقاد اسات کاه بادون

و ديجانااات مراارب) در بااروز بيماااري( ،)11تااأثير باورداااي فلساافي

سالمت معنوي ،دیگر ابعاد سالمتي در دستيابي به حداکثر عملکرد ماورد

(جهانبيني) بر شکلگيري فردنگ و سبک زنادگي افاراد جامعاه ،ماورد

نظر ،ناتوان خوادند بود ( )20و اختالل در سالمت معنوي (دیسترسداي

توجه است ( .)11شوادد علمي متعدد دم تأثير معنویت و باوردااي افاراد

معنوي) ،عامل آشفتگيداي رواني ،اضطراب ،افساردگي و از دسات دادن

را بر ساالمت ،حفاظ و ارتقااي عازت نفاس ،ایجااد حاس ددفمنادي و

معناي زندگي و مرل دستيابي به سطوح باالي کيفيت زنادگي محساوب

معناداري زندگي ،آسودگي رواني ،اميادواري ،افازایش تاوان ساازگاري و

ميشود( .)29 ،29دمراه با پيشرفت سریع علوم مرتل و کش اثربرشي

تطابق ( ،)12ایجاد احساس آرامش ،قدرت مواجهه با بحران بيماري تأیيد

گسترده دین و معنویت در ابعاد مرتل زندگي انسان ،بهخصاو

نقاش

ميکند ( .)13به نحوي که بيماران واجد تمایالت معنوي ،با وجود بحاران

اساسي آن در سالمت رواناي و بهباود عملکرددااي اجتمااعي و ساالمت

بيماري ،قادر به یافتن معنا و دد در زندگي خود دساتند ،در ساازگاري

جسمي( ،)27روند رو به رشدي در خصو

تمرکز بر نيازداي معنوي افراد

با درد و رنج بيماري و بيرون آمدن از بحران موفقتر عمل ميکنند (. )10

در سطح بينالملل مشادده ميشود .بساياري از ساازماندااي بهداشاتي
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 81درصد بيماريدا را (بيماريدااي پسايکو ساوماتيک) ناشاي از تاأثير

بيماران مزمني دم که به آگادي معنوي ميرسند ،حس صبر و شاکيبایي

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

صراحتاً شروع به تأکيد بيشتر بر ارزش وجودي انسان با تمرکاز بار ابعااد

کتاب المعجم ،آیات مرتب با کليد واژه داي ( روح ،قلب ،قلب سليم،

معنوي وي کردهاند .)28(.سازمان جهااني بهداشات دام سابک زنادگي

قلب مریض ،صحت ،عافيت ،مرض ،حيات طيبه ،صافات متقاين) و
و معتبر از نظر رجال و درایاه از

 .1بعد معنوي و اعتقاد به قدرت برتر خداوند در جهت حفظ سالمت روان،

کتب اربعه روایي شايعه ،شناساایي و فايش بارداري شادند .ساپس

 .2احساس مسئوليت در قبال حفظ و ارتقاي سالمتي خود و جامعه،

چگونگي تأثير سالمت معنوي بر ساایر ابعااد ساالمت تبياين شاد.

 .3حفظ رواب بين فردي در جهت ارتقاي بعد اجتماعي سالمت،

روایات مورد مراجعه در این تحقيق شامل :خطبه دمام نهج البالغاه

 .0مدیریت استرس در جهت پيشگيري از بيماريداي جسمي و رواني

در بيان فضای ل متقين ،حدیث جنود عقال وجهال از حضارت اماام

 .9انجام فعاليت فيزیکي مناسب و

صاد که به بيان ویژگي داي حضرت پيامبر و ادل بيت ایشان و نيز

 .9رعایت رژیم غذایي سالم( )29و بر تاأثير معنویات در حفاظ ساالمت

ویژگي دااي جناود شايطان ماي پاردازد .آ یااتي از ساوره ناور (39

روان تأکيد کرده است.

تا ،)91حدیث عنوان بصاري از اماام صااد علياه الساالم کاه روش

از سوي دیگر محققان بر این باورند که :عدم اطمينان از وقایع زندگي و

علم آموزي و معرفت اندوزي را با حقيقت بندگ ي و رسيدن باه مقاام

بحران بيماري ،نيازدا و عکسالعملداي معنوي ایجاد ميکنند و فرصتدایي

تنویر بيان مي کنند ،حادیث قدساي عشاق الهاي در بياان مراحال

را براي مراقبت معنوي فرادم ميکنند( )31چرا که اساساً ،مراقبت معنوي به

سلوك معنوي ،بودند .مطالعه در عرصه و بررسي شوادد بااليني در

عنوان یک مؤلفه اساسي مراقبت جامع ،شامل درك اعتقادات معنوي بيمار و

مراکز اراهه خدمات سالمت بر غناي یافته دا افزود.

شناخت نيازداي معنوي اوست( )31و اعضاي تيم سالمت باید دانش خود را
در مورد معنویت و تأثير اعتقادات معنوي بر سبک زندگي ،پاسخ به بيماري،
انتراب مراقبت و درمان ،افزایش ددند و معنویات را در خادمات بهداشاتي
ادغام کنند .اما سؤال اساسي این مطالعه این است:
دردیدگاه فلسفي اسالم ،سالمت معنوي (اعتقاد به خادا) چگوناه بار

يافتهها
حقيقت بندگي روش دستيابي به سالمت معنوي (قلب سليم) است و
حقيقت بندگي در سه چيز است:
 .1بنده خدا براي خودش درباره انچه که خادا باه وي ساپرده ماالکيتي

سالمت جسمي رواني اجتماعي در سطوح مرتلا پيشاگيري تأثيرگاذار

نبيند تا مالش را در جایي که خدا فرماان داده باه کاار بنادد .انفاا

است و از ابتال به بيماريداي جسمي رواني و اجتماعي جلوگيري ميکند؟

کردن ،خيرخوادي و تعاون سبب سالمت اجتماعي ميشود

دد این مطالعه "تبيين چگونگي تأثير سالمت معنوي بر سالمت جسمي
رواني اجتماعي افراد"است.

 .2بنده خدا براي خودش مصلحتاندیشي و تدبير (منفعتطلبي) نکند و
در دمه حال تسليم حضرت حق باشد و کار خود را به خدا واگذار کند
تا تحمل سرتيدا بر وي آساان شاود .تواناایي تحمال سارتيداا و

روش

سازگاري با مشکالت زندگي از جمله بيماريداي جسامي را بياباد و

دراین پژودش تکاملي ،براي ارتقا و تکامل دانش موجود با استفاده از

سالمت رواني او حفظ شود.

فرایند سيستماتيک ،علمي و قابل توجيه ،متمرکز بر سؤال "چگونگي تأثير

 .3اشتغاالتش به چيزي منحصر شود که خدا بر آن فرمان داده یا از

سالمت معنوي بار ساالمت جسامي رواناي اجتمااعي" از روش تحليال

آن نهي کرده تا به حقيقت عبودیت که دلدادگي به او وجادایي و

محتواي واکر اوانت استفاده شد .متون منتشر شده در سالداي  1991تاا

انقطااع از غيار اوساات برساد ،از خودپساندي ردااا شاده ،جلااب

 2118ميالدي با معيارداي (فارسي یاا انگليساي باودن مقااالت ،امکاان

رضایت بندگان برایش مطرح نباشد"( .)32به سالمت رواني رسيده

دسترسي به متن کامل مقاله ،مبتني بودن بر درم بر شوادد و برخورداري

و با اجراي فرامين الهي در انجاام واجباات (روزه داري ،طهاارت،

از روش تحقيق صحيح ،مرتب با موضوع تحقيق) با کليد واژهداي سالمت

نماز و )...و ترك محرمات ( عدم شرب خمر ،اجتناب از مواد مردر

معنوي ،سالمت رواني ،سالمت اجتماعي ،شاخصهدااي ساالمت معناوي،

وسيگار و )...به سالمت جسمي نایل شاود .صااحبان قلاب ساليم

ویژگيداي انسان سالم ،حيات طيبه ،انساان کامال ،نيازدااي معناوي ،از

خود را از حجب ظلماني ( گناه و آلودگي در مرتباه اول و اخاال

Request PubMed, Google scholar,

ناپسند و رذیله در مرتباه دوم و حاب و بغاض دااي غيرالهاي در

پایگاهداي اطالعاتي داخلي و خارجي (

 )Elsevier, SID, Cochrane, Magi ranاساتررا شادند .باا توجاه باه روش

مراتي باالتر) ردانيده و شایسته دریافت انوار الهاي ماي شاوند باا

مطالعه این مطالعه معيار خروجي نداشت زیرا تنهاا مقااالت داراي معياار

کسب مکارم اخال  ،در مقام تولي و تبري باه تماام وجاود خاود

ورود انتراب شدند.

رنگ الهي زده ،تنها براي کسب رضایت خدا ميکوشند.

شوادد دیني به طور دمزمان مورد استفاده قرار گرفتند .از جمله
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ارتقاءددنده سالمت را شامل شش بعد دانسته:

کتب تفاسير شيعي ،روایات مرتب

تبيين چگونگي تأثير سالمت معنوي بر ...

در دیدگاه فلسفي ادیان ابراديمي و اسالم عزیز ،انسان داراى جسام و

باالتر (خدا) ارتباط دارند ،اذعان دارند(.)23 ،22

روح ملکوتي از عالم غيب است (آیات  73-71سوره حجر) .شاناخت ایان

نکته مهم دیگر این که  :چشمانادازي کاه قارآن باراي ساالمت معناوي

بعد متافيزیکي ،تنها با استفاده از روش شناختشناسي وحياني ميسر است

(برخورداري از قلب سليم) تبيين و طرحریزي کرده ،دستيابي به حياات طيباه

(سوره اسراء .)89 /دانش شناخت روح در اختيار ادل ذکر (حضرت پيامبر

است که در پرتو ایمان وعمل صالح بهدست ميآید (سوره مبارکه النحال ،آیاه

اکرم صلاهلل عليه و ادل بيت ایشان) است (سوره نحل .)33( )03/در بيان

.)97حيات طيبه باالترین کيفيت زندگي انسانداا و شاامل تماام مؤلفاهدااي

قرآن کریم سالمت معنوي به معنااي ساالمت روح (قلاب) برخاورداي از

مورد نياز فرد یا جامعه باراي بهزیساتي و آراماش در زنادگي دنياا و ساعادت

"قلب سليم" است ( .)30عالمه طباطبایي در جلد نهم الميزان ميفرمایند:

اخروي است ( .)38درحاليکه سازمان بهداشت جهاني ،سالمت معنوي را تنها

"در حقيقت قلب دمان جان آدمى است که با قوا و عواط باطنيهاى کاه

به عنوان ابزاري براي دستيابي به ساالمت روان (در زنادگي دنياایي افاراد) در

مجهز است به کارداى حياتى خود مىپردازد .انسان خداى تعالى را با قلب

نظر ميگيرد ( .)29اندیشمنداني چون پارك چگونگي تأثيرگاذاري دیان را باه

خود که وسيله ادراك و سبب اصلى علم و معرفت او اسات ،ماىشناساد"

عنوان یک سيستم معنا برشي ،در مقابله با مصايبتداا مايدانناد کاه در آن

( .)39آیتاهلل دستغيب دم درباره تعری روح در کتاب قلب ساليم خاود

معناي دیني ميتواند بر روند مقابله ،در پي از دست دادندا تأثير بگاذارد ()39

ميفرمایند" :روح لطيفه ربانيه و جودر روحانيه ،شناسا ،دانا ،توانا ،مادرك

پاراگامنت دم معتقد است که معنویات و دیان از طریاق سابکدااي مقابلاه

محي اطرا و محل عواط و احساسااتي چاون غام و شاادي ،تارس و

مذدبي ،ایجاد احساس تعهد ،احساس حمایت ،توساعه مشاارکت اجتمااعي و

اضطراب ،آرامش و امنيت و ...مورد تکلي الهي است کاه ثاواب و عقااب

ارتقاي انگيزه براي تنظيم و اصالح ارتباطات عمل ميکنناد ( )01و باه عناوان

براي اوست .عالوه بر شاناخت و آگاادي یاافتن از عاالم ناساوت طبيعات

ابزاري براي مقابله مذدبي با مشکالت و دیسترسدااي زنادگي کاار بارد دارد

ميتواند با سایر عوالم (ملکوت و جبروت و الدوت) مرتب شود و به انسان

( .)9دارولد کوهينگ دم مينویسد" :مطالعات اخيار جنباه دیگاري از دیان را

قدرت تفکر و شناخت (تعقل) عطا کند .امام صاد فرمودند :قلاب ساليم

شناسایي کرده است که ممکن است به عنوان یاک منباع رواناي و اجتمااعي

قلبى است که خدا را مالقات کند ،درحاالىکاه دايک کاس جاز او در آن

براي مقابله با استرس باشد .اعتقادات و اعمال دیني مايتواناد نمایاانگر مناابع

نباشد( .)20حضرت پيامبر اکرم صلاهلل عليه و آله فرمودناد :قلاب ساليم

قدرتمند آسایش ،اميد و معني باشاد .در دار زماان کاه تحقيقاات مانظم در

"دین بال شک والهوي والعمل بال سمعه و ریاا "سات ( .)39ایان براش،

سااالمت روان منتشاار شااده اساات ،اعاام از مطالعااه موضااوعات در پزشااکي،

مهمترین تفاوت مادوي دیدگاه اسالم با علم روز است .اندیشامنداني کاه

روانپزشکي از قوميتداي مرتل (مانناد قفقاازي ،آمریکاایيدااي آفریقاایي

تنها به روشداي علم روز تکيه دارند به علت عدم استفاده از شوادد دیني

تبار ،اسپانيایي و بومي آمریکا) در گروهداي سني مرتلا (جاوان ،ميانساال و

(روش شناختشناسي وحياني) ،از شناخت بعد معنوي انساان و نيازدااي

سالرورده) و در مکاندااي مرتلا (مانناد ایااالت متحاده و کاناادا ،اروپاا و

آن غافلند( )37و نميتوانند درباره بعد ملکوتي وجود انسان (عاالم غياب)

کشورداي شر ) نشان داده اعتقاادات ماذدبي باا مقابلاه بهتار باا اساترس و

اظهارنظري نمایند .اگر چه در تعری بعد ساالمت ماذدبي بار کيفيات و

کادش افسردگي ،خودکشي ،اضطراب و سوء مصر مواد مرتب است"(.)01
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بحث

چگونگي درك فرد از سالمتي در زندگي معنوي ،دنگامي کاه باا قادرتي

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

سالمت را امانت الهي دانسته و حضرت امير سالماهلل عليه آن را بزرگتارین

افراد مذدبي بيشتر از زندگي خاود راضاي دساتند ،زیارا باه طاور مرتاب در

نعمتدا معرفي ميکنند ،این یافته با دیدگاه بينالمللاي دمراواني دارد کاه

مجاااالس ماااذدبي شااارکت کااارده و شااابکهدااااي اجتمااااعي حماااایتي

سالمت را یکي از حقو عمده انساني دانسته که انساانداا بایاد باه مناابع

ميساازند( .)92،91چنانچاه ارتبااط معنااادار و معکوساي دام باين عادالت

اساسي تأمين آن دسترسي داشته باشند و دولتدا موظ به بررساي تاأثير

اجتماعي و درماندگي آموخته و افسردگي حاصل از آن ،وجود دارد ،چرا وقتاي

فعاليتداي خود بار سالمت و رفاه فرد و جامعه ميباشند( .)02موضوع مهم

افراد بدانند که قراردادداي جامعاه بااا آندااا منصاافانه برخاورد مايکنناد،

خود مراقبتي معنوي کاه توصايه قارآن کاریم اسات ( )00 ،03باه عناوان

تالشداي بيشتري براي تحقق اددا و انتظارات از خود خوادناد داشات ،در

مهامتارین شاکل مراقبات از خاااود و عملااي کااه شاارا ،از باورداااا و

نتيجاه احسااس درمانادگي کمتر خوادد شاد( . )93تحقيقااتي روي بيمااران

آموزهداي معنوي خود به عنوان یک منبع کنترل اساتفاده کرده و از سالمت

غيارافسارده ،نشانگر سرعت بهبودي و مرگومير کمتر ،به علت عدم احسااس

خود محافظت مينمایاد ( )09دم در دستورات اسالميتأکيد شده"( ،انسان

ناتواني ،خشم و اضطراب است( .)99-90درآکوب معتقاد اسات عادم تواناایي

باید مراقب خاود باشد که چه ميکند" ( ".)09چنانچه آحاد جامعه ،جهاات

باراي بازگشات باه کاار و زندگي عادي پس از بيماري ،ناشاي از تجرباهدااي

معنوي خودشان را تقویت کنند ،در جهات طبيعي دم قوي ميشوند) ()07

اجتماعي است( .)97شيعيان باور به عدل الهي را جزء ضروري دین ميدانناد و

و دم در سطح بينالمللي مورد تأکيد است .مطالعات لوین و الرسون تأثيرات

خداوند را صاحب مقام عدل .خداوند دم حضرت اميار ساالماهلل علياه را (کاه

 71درصدي و مثبت معنویت و باورداي دیني(دعا ،حمایت اجتماعي ،رابطاه

شهيد عدالت دستند) به عنوان ميزان اعمال معرفي ميفرماید.

با خادا ،مشاارکت در مراسام ماذدبي) را بار کاادش بيمااريدااي قلباي،

حضرت امام صاد اولين شرط بندگي را عدم احسااس مالکيات (باه

فشارخون ،چربي خون ،سکته قلبي ،سيروز کبدي ،آمفيزم ،نارساایي کلياه،

عنوان یک تفکر) و انجام انفا (به عنوان عملکرد حاصله) دانساتهاناد کاه

دردداي مزمن و جراحيداي مرتب با استرس و افزایش طول عمر وعاادات

ضامن سالمت اجتماعي است .اساالم دام در آیاات مرتلا اقاماه نمااز

بهداشتي سالم نشان داده است( .)09،08البته قراهتداي اشاتباه از دیان در

(ارتباط فرد با خدا) را در کنار دادن زکات (ارتباط فرد با مردم) مورد تأکيد

مواردي سبب تأثيرات منفي معنویت ناساالم و پيامادداي جادي آن باراي

قرار داده است .امروزه دم در سطح بينالمللي چگونگي عملکرد انساان در

سالمت جسمي بوده اسات نظيار :کاودكآزاري و بايتاوجهي باه کاودك،

رواب اجتماعي و چگونگي تفکر وي از اجتماع به عناوان معياار ارزیااابي

درگياري ب اين گروداي و خشااونت ،و ادراك غل ا از کنتاارل ،ب ايتااوجهي

ساالمت اجتماعي فارد مادنظر اسات( .)98در واقاع ساالمت اجتمااعي،

پزشکي( )91که به این دليل اسالم عزیز ،افراد را باه تفقاه در دیان ،توصايه

توانایي انجام مؤثر و کارآمد نقشداي اجتماعي ( )99ارزیاابي و شاناخت

اکيد فرموده و از تأویل و تفسير به راي آیات قرآن بر حذر داشته است.

فرد از چگونگي عملکردش در اجتماع ،کيفيت رواب با افراد دیگر ،نزدیکان
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از جمله مشترکات طب ودین ادميت موضاوع ساالمت ،اسات .اساالم

تحقيقات نشانگر ارتباط مثبت بين دیناداري و رضاایت از زنادگي اسات.

تبيين چگونگي تأثير سالمت معنوي بر ...

نارضایتي فرد از زندگي و محي اجتماعي وي باوده و بياانگر پاساخدااي

راهحلداي مطلوبتري را براي مشاکالتش انترااب کناد( .)72مفهاوم

دروني (احساس و تفکر و رفتار) اوست ،که باید مورد توجه قرار گيرد (.)93

سالمت رواناي از نظر سازمان بهداشات جهااني عبارتسات از حاالتي از

چرا که ارزیابي از نحوه عملکرد فرد در اجتماع و نوع نگرش او نسابت باه

سالمتي که درآن فرد ،توانایيدااي خاود را مايشناساد ،باا فشاارداي

افراد دیگر جامعه ،بدون شک شيوه برخورد وي با مسایل مربوط به خاود،

طبيعي زندگي مقابله ميکند ،براي جامعه مثمار ثمار اسات ،قاادر باه

کارایي وي در جامعه و نوع نگرش او را نسبت به سایر افاراد و گاروهدااي

تصميمگيري و مشارکت جمعي است( .)73درحالحاضر ،ساالمت روان

اجتماعي تحت تأثير قرار ميددد( .)99 ،90ایان اسات کاه اساالم عزیاز

چيزي فراتار از نباود اخاتاللدااي رواناي است ،برخورداري از حاالتي

پيامبرش را رحمتللعالمين ميخواند تا شدت محبت ایشاان را باه تماام

رواني ،رفتاري ،اجتماعي است که شااامل :خاوب باودن ذدناي ،ادراك

بندگان و مرلوقات نشان دداد .برخاورداري از ساالمت اجتمااعي سابب

خودکارآمدي ،استقالل و خودمرتااري ،کفایت و شایستگي ،وابساتگي

ميشود تا افراد بتوانند فعاليتدا و نقشدااي اجتمااعي خاود را د ر حاد

ميان نسلي و خودشکوفایي توانمنديداي بالقوه فکري و ديجاني اسات

متعار انجام ددند و باا جامعاه و دنجاردااي اجتمااعي ارتبااط برقارار

که سبب احساس اثربرشي و سعادتمندي در فرد ميشود ( .)70انجمن

کنند( )99و با موفقيت بيشتري با مشکالت ناشي از ایفاي نقشداي اصلي

سالمت رواني کانادا ،سالمت رواني را در سه قسمت تعری ميکند:

اجتماعي ،سازگاري یابند( )98،97و از کيفيات زنادگي بااالتر و عملکارد

 .1نگرشهای مربوط به خود :شامل تسل بر ديجانداي خود ،آگادي

بهتري د ر زندگي برخوردار شوند ( .)99این موارد با بياان معصاوم (باراي

از ضع داي خاود و رضاایت از خوشيداي ساده.

خود مالکيت ندیدن که سبب تسهيل امر انفا است) دمادنگي دارد چارا

 .2نگرشهای مربوط به ديگران :شامل عالقه به دوستيداي طاوالني

که انفا ضمن پر کردن خالءداي جامعه سبب تقویت ارتباط فرد با مردم

مدت و صميمي ،احساس تعلق به یک گروه ،احسااس مسائوليت در

شده ،بعد سالمت اجتماعي را تقویت مايکناد .اماا اساالم عزیاز تعریا

مقابل محاي انسااني و ماادي.

سالمت اجتماعي به عنوان سازگاري فرد با دنجارداي اجتمااعي خاود را

 .3نگرشهای مربوط به زندگي :شامل پذیرش مسئوليتدا ،اناااگيزه

بدون شرط نميپذیرد و عنصر امر به معرو و نهي از منکار را باه عناوان

توساعه امکاناات و عالیاق خود ،توانایي اخذ تصميمداي شرصااي و

یک واجب شرعي مطرح ميکند تا از افراد مصلح اجتماعي بسازد.

انگيزه خوب کارکردن در زندگي (.)79

دومين توصيه حضرت آن است که بنده براي خود مصلحتاندیشي

درحاليکه اختالل رفتاري  -رواني عبارت اسات از حاالت قابل توجه

و تدبير (منفعتطلبي) نکند و در دمه حال تسليم خدا باشد و کار خود

باليني که با تغيير در تفکر ،خلق ،ديجاان یاا رفتاار مشارا شاده و باا

را به خدا واگذار کند ،تا توفيق صبر و بردباري یافته و تحمل سرتيداا

ناراحتي و تشویش شرصي و یا اختالل کارکرد زندگي دمراه است .ایاان

برایش آسان شود .باور به وجود خداوند حي توانا که در لحظه در حاال

تغييرات در گستره دنجار جامعاه قارار نمايگيرناد و باه صاورت واضاح

خلقت تازهاي است (کل یوم دو في شان) و دسات قادرتش باا قاوانين

غيرعااادي و بيمارگونه و مداوم یا عودکننده دستند( .(79به این دليل باید

عالم خلقت بسته نشده (یداهلل مبسوطتان) و شفاددنده است ،باا ایجااد

به تأثير متقابل سالمت اجتماعي و رواني توجاه کارد و آنداا را در کناار

اميدواري ،خوشبيني ،مثبتاندیشي ،بر سالمتي مؤثر است .به این معنا

سالمت جسمي که خود متأثر از دین (سالمت معنوي) و فردنگ جوامع و

که حسنظن به خدا سبب ميشود تا بناده در بادترین شارای در پاي

سبک زندگي افراد ،در قالب یک کل دمادنگ و یکپارچه ،مورد دقت قرار

خيري پنهاني باشد و با نگرش مثبت به سرتيدا نگاه کناد و باا صابر

داد .چرا که دین ،مليت و تفااوتدااي فردنگاي در سابک زنادگي تاأثير

مشااکالت را پشاات ساار بگااذارد .پاراگامناات ،داام معتقااد اساات کااه

دارد( .)77سبک زندگي دیني ميتواند به عنوان مکانيسمي عمل کند کاه

استراتژيداي مرتل مقابلاه ماذدبي مايتوانناد از وقاایع ناخوشاایند

از طریق تعهد شرعي فرد را به سامت انجاام رفتاردااي بهتار مارتب باا

زندگي ،توضايحي خاوشبيناناه بياان کنناد( .)9معنویات ماذدبي باا

سالمتي ،مانند اجتناب از سيگار ،الکل و مواد مردر و رفتاردااي پرخطار

بهزیستي ،رضایت زناشویي دمراه بوده و ارتبااط منفاي باا خودکشاي،

جنسي سو ددد( .)78دراینحال تماام اشاتغاالت فارد متوجاه اجاراي

مصر مواد مردر و الکل ،بزدکاري ،رفتار مجرماناه دارد ( .)71اماروزه

دستورات خداست که سومين توصيه معصوم اسات .خداوناد مايفرمایاد

در سطح بينالمللي ،افراد بهنجار از نظر رواني کساني معرفي ميشاوند

دستورات اسالم حياتبرش دستند (سوره انفال آیه )20و به کسااني کاه

که با خود و محي اطرا سازگاري دارناد و باا قاوانين اجتمااع خاود

در راه تحصيل رضاي حق حرکت کنند ،سه نعمت عظيم عطا ميفرماید:

دمادنگي پيدا ميکنند ( .) 71سالمت رواني به معناي ایان اسات کاه

ددایت به جادهداي سالمت ،ددایت باه صاراط مساتقيم و خارو از

فرد بتواند فعاليتداي روزمره خود را باه خاوبي انجاام دداد ،باا افاراد

ظلمات به سوي نور( .)32حقيقت بندگي سبب ميشود تا افاراد در طاول

خانواده و محي خود ارتباط مناسب برقرار کناد ،باا ایجااد روشدااي

عمر خود تنها در پي اجراي دستورات الهي باشند .سبک زندگي خود را با
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و گروهداي اجتماعي را منعکس مايکناد ( ،)92-91نشاانگر رضاایت یاا

صحيح از لحاظ رواني و عاطفي بتواند با محي خود ساازگاري باشاد و

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

پنجگانه ،ضمن تطهير جسم خود با رعایت آداب وضو ،باه تطهيار روح در

به دین مىباشد .چنين فردى ادعا مىکند که مهمترین ارزش در زنادگى او،

نماز بپردازند .از در گونه فحشا و منکري اجتناب کنند .آداب اسالمي را در

پرستش و عبودیت خداوند از مجراى دینش مىباشد .اما حقيقات امار ایان

خوردن ،خوابيدن و سرن گفتن رعایت کنند .چنانچه بهلول فرمود" :بدان

است که سایر ارزشداى غيردینى ( قدرت وسلطه ،ثروت و دارایي ،شهرت و

اصل در خوردن طعام آن است که لقمه حالل باید و اگار حارام را صاد از

محبوبيت و  )...براي او مهمترند .این چنين فردي از دین به عنوان یک ابازار

این گونه آداب به جا بياوري فایده ندارد و سبب تاریکي دل شود .در سرن

استفاده مىکند تا به اددا غيرخدایى ا یعنى اددافى که با ساایر ارزشداا

گفتن باید دل پاك باشد و نيت درسات باشاد و آن گفاتن باراي رضااي

مرتب دستند ا برسد .شرصى که داراى یک تعهد مذدبى ظاادرى اسات،

خداي باشد و اگر براي غرضي یا مطلب دنيا باشد یا بيهوده و درزه بود ،در

دین را به کار مىگيرد تا از طریق آن منافعى را کسب نماید ،اعمال و گفتار و

عبارت که بگویي آن وبال تو باشد .پس سکوت و خاموشي بهتر و نيکاوتر

نيات مذدبى از خود بروز مىددد تا از این طریق ،منافع انسانى و حتى گادى

باشد .در خواب کردن ،اصل این است که در وقت خوابيدن در دل تو بغض

شيطانى خود را تأمين نماید .چنين شرصى در واقع ،زیر لواى دین و با ناام

و کينه و حسد بشري نباشد" از رفتارداي پر خطر جنسي و اعتياد به دار

دین ،سعى و تالشش و دام و غماش ایان اسات کاه باه ادادا سياساى،

گونه مواد مردر یا عوامل مرل سالمت به عنوان حرام الهي اجتناب کنند

اقتصادى ،اجتماعى ،دنرى یا علمى برسد .به اعتقاد آلپورت ،چنين جهتاى و

و عادات غيربهداشتي را کنار بگذارند .چرا که حفظ سالمت جسم واجاب

چنين اعتقادى نه تنها نمىتواند به شرصيت وحدت و یکپاارچگى ببرشاد،

شرعي است .با رعایت اقدامات پيشگيري از بيماري احتراز کنند و با باروز

بلکه مىتواند منشأ بيمارى روانى نيز باشد .اما نوع دیگر اعتقاد دینى« ،اعتقاد

عالیم بيماري در پي درمان آن بر آیند و دنگام بيمااري و تماام لحظاات

دینى باطنى» یا به تعبير دیگر ،جهت ماذدبى بااطنى ،یاک عهاد و پيماان

زندگي از ترس و اضطراب آینده ،اندوه و حسرت گذشته در امان باشند ،با

کامل و خالصانه نسبت به خدا و نسبت به شيوه مذدبى زندگى است .جهت

ملکه صبر و شکر در زمان حال زندگي کنند(  .)79با توجه به خدا و انجام

مذدبى باطنى یک جهت زنده و پویاست که در تمام زندگى وجود دارد ،ناه

عمل براي رضاي خدا ،دم در نيت و دم در عمل ،خادا را حاضار و نااظر

این که به صورت عادت درآمده باشد .آلپورت بيان ماىدارد" :شرصاى کاه

بدانند ،و به حالت دروني روحاني و باطني برسند تا درکاري را با قصد قرب

داراى جهت مذدبى باطنى است ،بيشتر عالقه مند است باه دیان خاودش

الهي و کسب رضایت خداوند انجام ددند ،با تالش براي تهاذیب نفاس از

خدمت کند تا این که آن را به خدمت بگيرد .چنين جهتى یک پيمان جامع

بيماريداي باطني و رذایل اخالقي بيشتر فاصله بگيرند ،از حقيقات قلاب

و کامل به حساب مىآید که از طریق آن ،دمه چيزداى دیگر در زندگى باه

سااليم بهاارهمنااد شااوند ( .)81در ایاان حااال دماننااد حضاارت ابااراديم

دست آمده ،به نتيجه مىرساند" .باه عقياده وى" ،جهات ماذدبى بااطنى

خليلالرحمن ،پدر انبياي الهي و صاحب قلب سليم اظهار کنند که "دمانا

نمىتواند براى ديک دد دیگرى ،حتى دد رسيدن به سالمت روان ،مورد

نماز من و عبادات من و زندگى من و مرگ من باراى خداوناد ،پروردگاار

استفاده قرار بگيرد؛ زیرا چنين جهتى یک جهت کامال خالصانه است که فق

جهانيان است" (آیه  192سوره انعام)

در جهت رسيدن به خدا مورد اساتفاده قارار ماىگيارد .باه عباارتى دیگار،

اما نکته حاهز ادميت این است که باید توجه داشت نباید دین و معنویت

مىتوان گفت :قصد و نيت افراد در جهت مذدبى آنان مهم اسات .اگار ایان

را به عنوان ابزاري براي ارتقاي سالمت خود در نظر بگيریم چنانچه آلپاورت

نيت یک نيت خالصانه خدایى باشد ،جهت دینى آنان نيز بااطنى و خالصاانه

مينویسد "درست است که نظام ارزشى دین بهترین نظاامى اسات کاه باه

خوادد بود و اگر این نيت یک نيت ریاکارانه باشد ،جهت دینى نيز ظادرى و

شرصيت وحدت و یکپارچگى مىبرشد ،ولى چنين نيست کاه دار ناوع از

ریاکارانه خوادد بود ".به عقيده آلپورت ،اگر شرصى تصميم بگيارد ماذدبى

اعتقاد دینى بتواند از عهده چنين کارى برآید .چراکه بسايارى از افاراد ادعاا

باشد تا از این طریق به سالمت روان برساد ،جهات ماذدبى او یاک جهات

مىکنند که به خدا اعتقاد دارند و از دین نيز پيروى مىکنند ،ولي دمه ایان

مذدبى خالصانه نروادد بود؛ زیرا وى در حال اساتفاده از دیان اسات باراى

افراد سالم نيستند و از آن وحادت و یکپاارچگى شرصايت ،کاه برشاى از

رسيدن به دادفى (باه دسات آوردن ساالمت روان) ،کاه ایان داد  ،غيار

شرصيت سالم و کامل به حساب مىآید ،برخوردار نيستند .حال سؤال ایان

خداست .از دیدگاه آلپورت ،حتاى چناين شرصاى نياز در حقيقات ،داراى

است که آیا عيب از دین است یا از افرادى که ادعاى دیندارى مى کنناد؟"

جهت مذدبى ظادرى باوده ،در نهایات از لحااظ روانشاناختى ماریض باه

ایشان پس از انجام تحقيقات در زمينه رابطه بين بىدینى و اماراض رواناى،

حساب مىآید .با وجود این ،خود آلپورت بيان مى دارد" :اگر شرصى داراى

کش کرد که دو نوع اعتقاد دینى (جهت و گرایش دینى) وجود دارد :اعتقاد

گرایش و جهت مذدبى خالصانه باشد ،محصول جانبى این جهت خالصانه آن

دینى ظادرى و اعتقاد دینى باطنى .اعتقاد دینى ظادرى یک تعهد کااذب و

خوادد بود که دین چنين شرصى را حفظ کارده ،از او مراقبات ماىکناد و

عهد و پيمان دروغين نسبت به خدا و دین است که در آن شارا از دیان

سالمت و روان را براى او به ارمغان مىآورد(.)81

استفاده مىکند تا به دیگر اددا خود برسد .فردى که داراى جهت مذدبى
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احکام شرعي و فضایل اخال تطبيق ددناد  .باا ذکار خادا در نمازدااي

ظادرى است ،داراى ایمانى منافقانه نسبت به خدا و تعهدى ریاکارانه نسابت

تبيين چگونگي تأثير سالمت معنوي بر ...

با پذیرش دین اسالم مبتني بر حکمت وخرد ورزي شروع مي شاودکه

نتيجهگيری

ب نده را به مرتبه ایمان و باور قلبي مي رساند ،در این حال توجه داهام

تقویت بنيه معنوي افراد ،ساير در مراتاب ایماان ،حقيقات بنادگي و انجاام

به حضور خداوند بيناي حکيم ،سبب حياا ،عفات و پاکادامني شاده

اعمال صالح و کسب فضایل اخالقي است ،سبب برخورداري از حيات طيباه

منجر به اعتدال قوه شهوت ميشاود .ظهاور ایماان در تماام اعضاا و

و باالترین سطح کيفيت زندگي در بين آحاد جامعه مايشاود .ایشاان را باه

جوارح باعث تقوي شده و فرد ،شجاعت کنترل نفس را به دست آورده

سالمت رواني ميرساند و سبب ميشود تاا ارتباطاات اجتمااعي ایشاان بار

و به اعتدال در قوه غضبيه نایل ميشود .توجه به فقر ذاتي مرلوقاات

مبناي عدالت شکل گيرد و سالمت اجتماعي توسعه یابد .باا رعایات اصاول

بنده متقي را به دل بریدن از ظوادر فریبناده دنياا و اعتادال در قاوه

بهداشتي (دوري از محرمات الهي) سالمت جسمي ارتقا یابد .کماال انقطااع

عامله رسانده و او را عادلي ،عدالت خواه ميگرداند .در این حال بنده

الياهلل و اخال

در عمل ،به نيات ،افکار ،احساساات و عواطا و رفتاردااي

براي خود ديک مالکيتي ندیده و به انفا از ماال وجاان ماي پاردازد.

فردي و اجتماعي ایشان رنگ الهي ميزند و پيروي از سايره انبياا و اوليااي

استقامت و پایداري بر ا عتقادات سبب ایجاد یقاين شاده دیگار بناده

الهي سبب سبک زندگي سالم در افراد ميشود .بنابراین ضاروري اسات کاه

براي خود منفعت طلبي و مصلحت اندیشي نميکند و تمام اماور را باه

سالمت معنوي در خدمات سالمت در تمام سطوح پيشاگيري ماورد توجاه

خدا واگذار کرده و با یقين به مقام ایثار وساراوت دسات مايیاباد و

قرار گيرد و در کوریکولوم آموزشي دانشجویان علوم سالمت وارد شود.

آرامش ميیابد .در او بندگي تنهاا باراي رضااي خادا مايکوشاد و
دمواره مشغول اجراي فرمان حق ميشود .این چنين فردي در مقاام
اخال

قدرداني و تشكر

با سکينه قلب به مقام شهادت و شافاعت کاه مقاام محماود

گروه تحقيق از اساتادان گاروه ساالمت معناوي فردنگساتان علاوم

است ،نایل ميشود .این چنين فاردي شايعه حضارت اميرالماومنين

پزشکي جمهوري اسالمي ایران که اجازه طرح مباحث را درجلسات گاروه

خواداد باود .ایان گارایش خالصاانه

را دادند ،با پيشنهادات و اصالحات خود ،گروه تحقيق را مساعدت کردناد،

شهيد عدالت و صاحب اخاال

مذدبي او را در دنيا واخرت سالمت نگه ماي دارد و باه حياات طيباه

تشکر و قدرداني ميکند.

ميرساند(.)82

تضاد منافع :نویسندگان تضاد منافع در انتشار مقاله

ندارند.

How Spiritual Health Affects Other Dimensions of Health
Hassan Abolghasemi1, Minoo Asadzandi*2

Abstract
Background: In the community-based and holistic health services approach attention to the bio- psycho-social
spiritual health of patients and clients, at all levels is necessary . This study was aimed to assess how spiritual health
affects other aspects of health (i.e. Physical-Psycho-Social) .
Methods: In evolutionary research, the Walker Avant content analysis method was used to upgrade existing
knowledge with a systematic, scientific and justifiable process focusing on the question "How spiritual health
affects bio- psycho-social health?" The scientific and religious literature from 1990 to 2018 was extracted
according to the evidence-based .Shite commentaries, authentic narrations (Khamam Nahjolbalagheh, the forces
of wisdom and ignorance hadith, Envan –Basree Hadith, divine love hadith) and clinical evidence in health
services were analyzed.
– Results: Spiritual health means having Sound Heart, which is the result of true worship – submission to God
disregard of self-interest, trusting in God, delegating affairs to God and enduring hardships - paying attention to
God's laws and prohibitions, avoiding selfishness and reforming lifestyle .It also affects health by: creating a social
support network, managing stress and giving meaning to life in the psychological dimension, and creating health
behaviors in the physical dimension. True worship creates: asceticism, contentment (social health) - Liberation from
anxiety and depression (mental health), - Love and devotion to God (spiritual health). Mental relaxation improves
physical health.
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با اعتدال در قوه عاقله دمراه است .انجام دستورات دیني و عمل صالح

با توجه به این که دستيابي به ساالمت معناوي (قلاب ساليم) نيازمناد

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

Conclusion: The strengthening of the spiritual foundation of patients /clients increases their bio- psycho-social
health and achieves the highest quality of life (Hayat Tayebeh). Spiritual health should be considered seriously in
Iranian Health Services.
Keywords: Clients, Health, Mental Health, Pablic Health, Patients, Spiritual Therapies
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