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 "این مطالعه باا داد    .نگري خدمات سالمت، توجه به ابعاد سالمت در تمام سطوح پيشگيري ضروري است نگري و جامعه کل براي: هدفزمينه و 

 .انجام شد« (رواني جسماني)نوي بر سایر ابعاد سالمت تبيين چگونگي تأثير سالمت مع

سالمت معنوي بر  تأثيرچگونگي "ال ؤقابل توجيه، متمرکز بر س، علمي تماتيک،سيسفرایند  پژودش تکاملي، براي ارتقا دانش موجود بادر : كار روش

تفاساير  . اساتررا  شادند   درم مبتني بر شوادد توجه بهبا  يالديم 2118تا  1991 يدا سال شوادد علمي و دیني "سالمت جسمي رواني اجتماعي

خادمات   در مراکاز اراهاه  بااليني   ي حاصل از شوادددا عشق الهي، و یافته ،جنود عقل و جهل، عنوان بصري: البالغه، احادیث شيعي، خطبه دمام نهج

  .تحليل شدند واکر اوانت يمحتوا ليروش تحل با ،سالمت

 طلباي،  منفعات  دوري از - ،و انفاا   با عدم احساس مالکيت بنده - .منتج از حقيقت بندگي است ،اري از قلب سليمسالمت معنوي برخورد: ها يافته

مافو   تأثيراجتناب از خودبيني و اصالح سبک زندگي، دم واجد  ،اشتغال به اوامر و نوادي خدا - دا تفویض امور به خدا و تحمل سرتي ،توکل تسليم،

دا و معنا دادن به حوادث زندگي در بعد رواني و ایجاد رفتارداي  مدیریت استرس اجتماعي در بعد اجتماعي، اد شبکه حمایتطبيعي است، و دم با ایج

 ،(سالمت رواني)ردایي از اضطراب و افسردگي  -( سالمت اجتماعي)قناعت  زدد، -بندگي سبب . ثر استؤسالم بهداشتي در بعد جسمي، بر سالمت م

 .ددد سکينه قلب، سالمت جسمي را ارتقا مي. شود مي( سالمت معنوي)اهلل  انقطاع الي دلدادگي به خدا و -

، شود مي (حيات طيبه)رسيدن به باالترین کيفيت زندگي ، تقویت بنيه معنوي افراد سبب ارتقاي سالمت جسمي رواني اجتماعي ایشان :گيری نتيجه

 .باید در خدمات سالمت ایران در دستور کار قرار گيرد
 

 بيماران، روان بهداشت ،سالمت اجتماعي ،يسالمت معنوي، سالمت: ها واژهكليد 
 

 

 مقدمه

پيوند باين   داي باستان، نشانگر دا در فردنگ مطالعه اتيولوژي بيماري

ماوراء الطبيعه )عوامل غير محسوس  تأثيرمذدب و سالمت دمراه با باور به 

ي یقارون وساطا   تيحيمسا  دیادگاه . داسات  در بروز بيماري( و متافيزیک

. دانسات  ماي  سات یناشا يعقوبات کارداا  ي، از عذاب الها  يرا ناش يماريب

را عامال باروز    يرفتن تعادل درتماام ابعااد زنادگ    نياز ب، باستان يانیونان

 چين باستان، عدم تقاارن یاا انساداد در مساير    . کردند معرفي مي يماريب

يمااري باه شامار    را عامال اتيولوژییاک ب  انسان  جهان و نيب يانرژ انیجر

 يشاور چشام   ومرالفاان   يجاادو  معتقد باه باستان  يانرانیا وردند وآ مي

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

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

ي، الديقرن دفده م لسو يف دان وياضیدکارت ررنه (. 2)کنار گذاشته شد 

و جسام   )يدو بعاد وجاود   يدارارا  انساان  در دیدگاه فلسفي تجریادنگر، 

کل وجود انسان را حاصل جمع جباري اجازا دانسات،    . معرفي کرد( ذدن

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

از رنسانس، پيوناد مجادد    پسي دا سير تحول اندیشه بشري در دده

 يیلاو ابتادا   اگر چه در علم پزشاکي، . وردآسالمت را به ارمغان معنویت و 

 تااأثيراز  يناشاا را دااا يماااريمااام بي، تکروباايم هیاادر نظر پاسااتور

 1991چند دده بعاد، در  . کردمعرفي در بدن داي پاتوژن  وارگانيسمکريم

  ،کيکوسوماتياپس يدا يماريب  يبا معرف( ترساپدر علم اس) هيسل نسدا ميالدي 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

داي خوني ارثي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، گروه  استاد، مرکز تحقيقات بيماري .1

گاروه ساالمت معناوي     ،(عاج )اهلل  کودکان، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بقيه

 .، ایرانتهران فردنگستان علوم پزشکي کشور،

 ن وآلوم پزشکي، استادیار، محقق مرکز تحقيقات طب، قردکتراي مدیریت تحقيقات ع * .2

عضاو گاروه   . )عاج )اهلل  حدیث، گروه دوشبري، دانشکده پرستاري، علاوم پزشاکي بقياه   

 . سالمت معنوي فردنگستان علوم پزشکي کشور، تهران، ایران

ميدان ونک، شيخ بهایي جنوبي، کوچه نصرتي، دانشاگاه   ،تهران: لئونویسنده مسنشاني 

 19123799190: شماره دمراه )عج)اهلل اعظم  پزشکي بقيه علوم

E-mail: zandi498@yahoo.com 
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 تاأثير از  يناشا ( دااي پسايکو ساوماتيک    بيماري) را دا يماريب درصد 81

و  .(0)بدن و حفظ دموستاز دانست يسازگار توانایياختالل درو دا  استرس

باا   يمنولاوژ یا - نویاندوکر - کونرويدر وکودن در پسميالدي، آ 1999در 

 زیر غدد درون - يعصب تميبر کارکرد س يروان يدا حالتتأثير پي بردن به 

کياد  أبيمار محاوري در طاب ت   نگري و ضرورت کل بدن بر يمنیقدرت ا -

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

 ساپس  ،طلاب  لاذت  يموجاود را انسان که ابتدا ( ز فروید تا فرانکلا)وین 

معرفي کرده باود، در نهایات توسا     ( در دیدگاه آدلر)طلب  قدرت يفرعون

 .(9)کرد  يمعرفدر جستجوي معناي زندگي  يموجود فرانکل، انسان را

 يدا دولت تمامي ش،يدده پ کی ،ي اجتماعي دمدا گذاري در سياست

ناد و متعهاد   کردامضاا   يپنهاگ را در مورد رشاداجتماع ک هيانيب ،یياروپا

را به سمت  شانیدا استيبپردازند و س مردمشان يمعنو يازدايبه نشدند 

ساو    يرشاد اجتمااع   يبارا  يو معناو  ياخالق ،ي، اقتصادياسيس نشيب

. شاد  ديا وك، تأککدر منشاور باان   المتس يبر بعد معنو ز،ين راًياخ. ددند

در  مااران يو اعتقاادات ب  دیا توجاه باه عقا  ر دم ببهداشت  يسازمان جهان

مراکز مراقبت  يابیکه ارز یيدا از سازمان يبرخ. (7) کرد ديتأک يبرش اميالت

 يازداا ينمعتقدناد،  اعتبارناماه را برعهاده دارناد،     ياعطا براي ياز سالمت

. بایاد ماورد توجاه قارار گيارد      يمراقبت سالمت در مراکز مارانيب يمعنو

و  يمذدب شیکه پزشکان، گرا کند يم هيتوصدم  کایرآم يجمن روانپزشکان

فراتر از درمان  اريبس مار،يه مراقبت از ب، چراکشوند ایرا جو مارانيب يمعنو

مجماع   .(8)اسات   بيماار  مرتلا   يازداا ين رناده ياست و در برگ يماريب

نگري و بيمار محوري در اراهه مراقبت  کيد بر کلأبا ت ،پرستاران يالملل نيب

 يازداا يدر رفاع ن  ينقاش فعاال   دیا پرستاران بامعتقد است که  پرستاري،

کاه در آن حقاو     يطا يارتقااء مح  باشاند و باراي   شتهدا مارانيب يمعنو

خاانواده و جامعاه ماورد     فارد،  يدا، عادات و اعتقادات معنو ، ارزشيانسان

 ،يروان ،يجسم يازدايبراساس نرا مراقبت  ، تالش کنند وردياحترام قرار گ

  .(9) ددندانجام  مارانيب يمعنو و ياجتماع

، و عوامل ایجادکنناده اساترس   کيژنتعوامل  امروزه با توجه به نقش

دفااع   -ریاز   غادد درون  - تأثير حاالت رواني بر عملکرد سيساتم عصابي  

رخطار  پ يرفتاردا) يزندگناسالم  سبک غيربهداشتي و عادات ،ایمني بدن

ر باورداااي فلساافي  ، تااأثي(11)در بااروز بيماااري  (مراارب اتجاناايد و

گيري فردنگ و سبک زنادگي افاراد جامعاه، ماورد      بر شکل( بيني جهان)

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

و  يحاس ددفمناد  ایجااد   ،زت نفاس ي عا حفاظ و ارتقاا  را بر ساالمت،  

ي و ساازگار  ي، افازایش تاوان  دواريا ام ،يروان يآسودگ ،يزندگ يمعنادار

یيد أت يماريقدرت مواجهه با بحران ب ،احساس آرامش ایجاد ،(12)تطابق 

با وجود بحاران   ي،معنو التیتما به نحوي که بيماران واجد (.13)کند  مي

 يساازگار  ، درخود دساتند  يمعنا و دد  در زندگ افتنیقادر به  ي،ماريب

. ( 10) کنند يتر عمل م آمدن از بحران موفق رونيو ب يماريبا درد و رنج ب

 یيبايرسند، حس صبر و شاک  يم يمعنو يبه آگادمزمني دم که  مارانيب

 اصاوالً  (.19)مانناد  ماي  دواريا ام "قدرت برتر" به ونديپ با اند و هکردکسب 

 يابیا رزازا  را کمتار اساترس   عیاوقا به واسطه ارتباط با خدا، ، معنويافراد 

تجرباه   کیا  باه عناوان   ایخود  يرشد معنو يبرا يکنند، آن را فرصت يم

امروزه اندیشمندان زیاادي   (.19) نمایند تفسير مي( آزمایش الهي) معنوي

، به چرایاي اباتالي باه    سازد يم تیدو دا انسان يرامعتقدند که معنویت ب

تواند در خدمات سالمت براي بيمااران، افاراد    ددد و مي بيماري پاسخ مي

ا ماا  تا  شاود  يسابب ما  معنویات  " .ثري باشاد ؤبدحال و محتضر کمک م

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

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

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

قعي ماا کجاسات؟   گاه وا رویم؟ منزل مي اایم و به کج دستيم، از کجا آمده

 .)17) "؟ ستيچ مانيوقوع اتفاقات زندگ ليدل

نگر، انساان موجاودي زیساتي رواناي      امروزه در درمان و مراقبت کل

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

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

بهباودي   وبا ساالمتي، احساس خوب باودن  که د انسان وجو بعد معنوي

تلقاي  نادیده گرفتن برشي حياتي از وجاود انساان    ، به منزلهارتباط دارد

سالمت معناوي  (. 21، 19)کند مردوش مي که کل زندگي فرد را شود مي

اي را باين   قلمداد مي شود که ارتباط دمادناگ و یکپارچاه   نيرویيیگانه 

  (.21)کند  دم ميفرا تمام ابعاد سالمت

نگااري درمااان و مراقباات باار دمااادنگي دسااتورات  ضاارورت جامعااه

باه ایان جهات    . کناد  کيد ميأدرماني با باورداي مردم جامعه ت -بهداشتي

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

راي دارا سالمت معناوي  علم روز  به این دليل. شودباورداي ایشان تبيين 

 سالمت مذدبي. کند معرفي ميدو بعد سالمت مذدبي و سالمت وجودي 

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

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

ي داا  داللات کارده و از نگراناي   و محاي    خاود  ماردم، سازگاري افراد باا  

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

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

داي  دیسترس)سالمت معنوي  اختالل درو  (20)ناتوان خوادند بود  ،نظر

افساردگي و از دسات دادن    ،اضطرابي رواني، دا آشفتگي عامل ،(معنوي

محساوب   باالي کيفيت زنادگي  وحسط مرل دستيابي بهو زندگي  معناي

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

خصاو  نقاش    زندگي انسان، به مرتل  گسترده دین و معنویت در ابعاد

و بهباود عملکرددااي اجتمااعي و ساالمت     اساسي آن در سالمت رواناي  

افراد    تمرکز بر نيازداي معنويروند رو به رشدي در خصو ،(27)جسمي

ي بهداشاتي  داا  بساياري از ساازمان   .شود ميمشادده  الملل در سطح بين
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صراحتاً شروع به تأکيد بيشتر بر ارزش وجودي انسان با تمرکاز بار ابعااد    

 يسابک زنادگ  سازمان جهااني بهداشات دام    (. 28).اند کردهوي معنوي 

  :را شامل شش بعد دانستهارتقاءددنده سالمت 

 سالمت روان، و اعتقاد به قدرت برتر خداوند در جهت حفظ  يبعد معنو .1

 خود و جامعه،  يسالمت يدر قبال حفظ و ارتقا تيلئواحساس مس .2

 ، سالمت يبعد اجتماع يدر جهت ارتقا يفرد نيحفظ رواب  ب .3

 يو روان يجسم يدا يمارياز ب يريشگياسترس در جهت پ تیریمد .0

 مناسب و  يکیزيف تيانجام فعال .9

معنویات در حفاظ ساالمت     تاأثير و بر ( 29)سالم یيغذا میرژ تیرعا .9

 .ه استکردکيد أروان ت

و  يزندگ عیاز وقا نانيعدم اطم: باورند که نیمحققان بر ااز سوي دیگر 

 یيدا د و فرصتنکن يم جادیا يمعنو داي العمل عکس و ازداين ي،ماريبحران ب

به  ياساساً، مراقبت معنو که چرا (31)کنند يفرادم م يمراقبت معنو يرا برا

و  ماريب يدرك اعتقادات معنو لشامجامع، مراقبت  يمؤلفه اساس کیعنوان 

دانش خود را  دیسالمت با ميت ياعضاو  (31)ستاو يمعنو يازدايشناخت ن

، يماري، پاسخ به بيبر سبک زندگ يو تأثير اعتقادات معنو تیدر مورد معنو

 يرا در خادمات بهداشات   تیا معنو و ددند شیافزا، انتراب مراقبت و درمان

 : ال اساسي این مطالعه این استؤاما س .کنند دغاما

چگوناه بار   ( اعتقاد به خادا ) يسالمت معنو دردیدگاه فلسفي اسالم،

گاذار  تأثير يريشاگ يدر سطوح مرتلا  پ سالمت جسمي رواني اجتماعي 

 کند؟ مي يريجلوگ جسمي رواني و اجتماعي يدا يمارياز ابتال به باست و 

تبيين چگونگي تأثير سالمت معنوي بر سالمت جسمي "دد  این مطالعه 

 .است"رواني اجتماعي افراد

 

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

چگونگي تأثير "ال ؤفرایند سيستماتيک، علمي و قابل توجيه، متمرکز بر س

از روش تحليال   "واناي اجتمااعي  سالمت معنوي بار ساالمت جسامي ر   

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

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

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

داي سالمت  با کليد واژه( از روش تحقيق صحيح، مرتب  با موضوع تحقيق

دااي ساالمت معناوي،     معنوي، سالمت رواني، سالمت اجتماعي، شاخصه

داي انسان سالم، حيات طيبه، انساان کامال، نيازدااي معناوي، از      ویژگي

 ,Request PubMed, Google scholar) خارجي داي اطالعاتي داخلي و پایگاه

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

مطالعه این مطالعه معيار خروجي نداشت زیرا تنهاا مقااالت داراي معياار    

 .ورود انتراب شدند

از جمله  .طور دمزمان مورد استفاده قرار گرفتند شوادد دیني به

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

و ( طيبه، صافات متقاين   قلب مریض، صحت، عافيت، مرض، حيات

از نظر رجال و درایاه از   کتب تفاسير شيعي، روایات مرتب  و معتبر

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

. شاد چگونگي تأثير سالمت معنوي بر ساایر ابعااد ساالمت تبياين     

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

ل متقين، حدیث جنود عقال وجهال از حضارت اماام     ین فضادر بيا

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

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

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

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

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

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

 . دا افزود مراکز اراهه خدمات سالمت بر غناي یافته

 

 ها يافته
است و ( قلب سليم)حقيقت بندگي روش دستيابي به سالمت معنوي 

 :در سه چيز استحقيقت بندگي 

بنده خدا براي خودش درباره انچه که خادا باه وي ساپرده ماالکيتي      .1

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

 شود کردن، خيرخوادي و تعاون سبب سالمت اجتماعي مي

نکند و ( طلبي منفعت) تدبير اندیشي و بنده خدا براي خودش مصلحت .2

 کندکار خود را به خدا واگذار  ليم حضرت حق باشد ودر دمه حال تس

داا و   تواناایي تحمال سارتي   . شاود دا بر وي آساان   تا تحمل سرتي

و  داي جسامي را بياباد   سازگاري با مشکالت زندگي از جمله بيماري

  .سالمت رواني او حفظ شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .کوشند رنگ الهي زده، تنها براي کسب رضایت خدا مي
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 بحث
جسام و  داراى در دیدگاه فلسفي ادیان ابراديمي و اسالم عزیز، انسان 

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

 استشناسي وحياني ميسر  ناختبعد متافيزیکي، تنها با استفاده از روش ش

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

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

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

 :فرمایند جلد نهم الميزان ميعالمه طباطبایي در . (30)است  "قلب سليم"

اى کاه   دمان جان آدمى است که با قوا و عواط  باطنيهدر حقيقت قلب "

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

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

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

، شناسا، دانا، توانا، مادرك  هيو جودر روحان هيربان فهيروح لط" :فرمایند مي

 تارس و  ،يشااد  چاون غام و   ياطرا  و محل عواط  و احساساات   يمح

عقااب   است کاه ثاواب و   ياله  يمورد تکل... و تيامن رامش و، آاضطراب

 عات يعاالم ناساوت طب  از  افتنیا  يگااد آبر شاناخت و   عالوه. اوست يبرا

و به انسان  شودمرتب  ( الدوت جبروت و ملکوت و)عوالم  ریتواند با سا يم

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

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

قلاب ساليم   : مودناد فرعليه و آله اهلل  حضرت پيامبر اکرم صل (.20)نباشد

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

اندیشامنداني کاه   . ترین تفاوت مادوي دیدگاه اسالم با علم روز است مهم

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

ساان و نيازدااي   ، از شناخت بعد معنوي ان(شناسي وحياني روش شناخت)

( عاالم غياب  )توانند درباره بعد ملکوتي وجود انسان  نمي و( 37)ن غافلندآ

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

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

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

ن باراي ساالمت معناوي    آقار  ي کاه اناداز  چشم: مهم دیگر این که نکته 

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

سوره مبارکه النحال، آیاه   ) آید دست مي هکه در پرتو ایمان وعمل صالح باست 

 دااي  لفاه ؤتماام م داا و شاامل    حيات طيبه باالترین کيفيت زندگي انسان(.97

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

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

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

باه  را  نیا د يذارگا تأثير يچگونگاندیشمنداني چون پارك (. 29)گيرد  نظر مي

دانناد کاه در آن    ماي داا   بتيدر مقابله با مصا  ،يبرش معنا ستميس کیعنوان 

 (39) تأثير بگاذارد دا  از دست دادن يدر پ ،تواند بر روند مقابله يم ينید يمعنا

 مقابلاه  يداا  سابک پاراگامنت دم معتقد است که معنویات و دیان از طریاق    

 و ياجتمااع  مشاارکت توساعه  ، تیحمااحساس  تعهد،ایجاد احساس  ،مذدبي

و باه عناوان    (01)کنناد   اصالح ارتباطات عمل مي و ميتنظ يبرا زهيانگارتقاي 

دااي زنادگي کاار بارد دارد      ابزاري براي مقابله مذدبي با مشکالت و دیسترس

را  نیا از د يگار یجنباه د  ريا مطالعات اخ" :نویسد دارولد کوهينگ دم مي  (.9)

 يو اجتمااع  يمنباع روانا   کیا به عنوان  کرده است که ممکن است یيشناسا

مناابع   انگریا تواناد نما  يما  ينیاعتقادات و اعمال د. مقابله با استرس باشد يبرا

مانظم در   قاات يدار زماان کاه تحق    در. باشاد  يو معن دي، امشیقدرتمند آسا

، يمطالعااه موضااوعات در پزشااکاعاام از سااالمت روان منتشاار شااده اساات، 

 یيقاا یآفر يداا  یيکاا یآمر ،يمانناد قفقااز  )  مرتل يدا تيقوم از يپزشک روان

و  انساال يجاوان، م )مرتلا    يسن يدا در گروه (کایآمر يو بوم یيايتبار، اسپان

اروپاا و   متحاده و کاناادا،   االتیا مانناد ا )مرتلا    يداا  مکان در و( سالرورده

باا مقابلاه بهتار باا اساترس و       يماذدب  نشان داده اعتقاادات ( شر  يکشوردا

 .(01)"، اضطراب و سوء مصر  مواد مرتب  استيودکش، خيکادش افسردگ
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اساالم  . از جمله مشترکات طب ودین ادميت موضاوع ساالمت، اسات   

تارین   اهلل عليه آن را بزرگ سالمت را امانت الهي دانسته و حضرت امير سالم

المللاي دمراواني دارد کاه     کنند، این یافته با دیدگاه بين دا معرفي مي نعمت

داا بایاد باه مناابع      انساان  دانسته کهانساني  هیکي از حقو  عمد را سالمت

دا موظ  به بررساي تاأثير    و دولتدسترسي داشته باشند  نآ اساسي تأمين

موضوع مهم . (02)باشند ميداي خود بار سالمت و رفاه فرد و جامعه  فعاليت

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

شاکل مراقبات از خاااود و عملااي کااه شاارا، از باورداااا و       تارین  مهام 

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

انسان ") تأکيد شده، ميدر دستورات اسال دم (09)نمایاد  خود محافظت مي

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

( 07) (دنشو ، در جهات طبيعي دم قوي ميکنندرا تقویت  انخودش معنوي

مطالعات لوین و الرسون تأثيرات . کيد استأالمللي مورد ت و دم در سطح بين

 رابطاه  ،ياجتماع تیحما دعا،)داي دیني درصدي و مثبت معنویت و باور 71

دااي قلباي،    را بار کاادش بيمااري   ( يماذدب  مراسام  در مشاارکت  خادا،  با

ون، چربي خون، سکته قلبي، سيروز کبدي، آمفيزم، نارساایي کلياه،   فشارخ

داي مرتب  با استرس و افزایش طول عمر وعاادات   دردداي مزمن و جراحي

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

 يبارا آن  يجاد  ياماددا يپ و ناساالم  تیعنوسبب تأثيرات منفي ممواردي 

 کاودك، باه   يتاوجه  يبا  و يآزار کاودك  :بوده اسات نظيار   يجسم سالمت

 يتااوجه يباا کنتاارل، از غلاا  ادراك و خشااونت، و يگروداا نيباا يرياادرگ

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

  .ویل و تفسير به راي آیات قرآن بر حذر داشته استأاکيد فرموده و از ت

 .اسات  ياز زنادگ  تیو رضاا  ينادار ید نيارتباط مثبت بگر تحقيقات نشان

باه طاور مرتاب در     رایا ز ،دساتند  يخاود راضا   ياز زندگ شتريب يافراد مذدب

 يتیحماااا ياجتمااااع يداااا شااابکهکااارده و شااارکت  يمجاااالس ماااذدب

باين عادالت   ي دام  معنااادار و معکوسا  چنانچاه ارتبااط   (. 92،91)ساازند  يم

وقتاي  چرا  وجود دارد، ن،آي حاصل از و افسردگ اجتماعي و درماندگي آموخته

کنناد،   برخاورد ماي   دااا منصاافانه   افراد بدانند که قراردادداي جامعاه بااا آن 

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

تحقيقااتي روي بيمااران   .  (93)خوادد شاد  کمترنتيجاه احسااس درمانادگي 

احسااس   ومير کمتر، به علت عدم مرگ رعت بهبودي و، نشانگر سغيارافسارده

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

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

دانناد و   ضروري دین مي ءشيعيان باور به عدل الهي را جز (.97)است اجتماعي

کاه  )اهلل علياه را   خداوند دم حضرت اميار ساالم  . احب مقام عدلخداوند را ص

 .فرماید به عنوان ميزان اعمال معرفي مي( شهيد عدالت دستند

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

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

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

کيد أمورد ت( ارتباط فرد با مردم) را در کنار دادن زکات( ارتباط فرد با خدا)

چگونگي عملکرد انساان در  المللي  امروزه دم در سطح بين. قرار داده است

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

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

ارزیاابي و شاناخت   ( 99) داي اجتماعي توانایي انجام مؤثر و کارآمد نقش

کيفيت رواب  با افراد دیگر، نزدیکان  ،فرد از چگونگي عملکردش در اجتماع
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نشاانگر رضاایت یاا    ، (92-91) کناد  را منعکس ماي داي اجتماعي  و گروه

دااي   پاساخ وي باوده و بياانگر    و محي  اجتماعي نارضایتي فرد از زندگي

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

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

ل مربوط به خاود،  یبدون شک شيوه برخورد وي با مسا ،افراد دیگر جامعه

دااي   و نوع نگرش او را نسبت به سایر افاراد و گاروه   جامعه در وي یيکارا

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

خواند تا شدت محبت ایشاان را باه تماام     للعالمين مي تپيامبرش را رحم

سابب   از ساالمت اجتمااعي  ي برخاوردار . بندگان و مرلوقات نشان دداد 

ر حاد     دااي اجتمااعي خاود را د    دا و نقش د فعاليتنانتوب شود تا افراد  مي

ر د و باا جامعاه و دنجاردااي اجتمااعي ارتبااط برقارا      نمتعار  انجام دد

داي اصلي  و با موفقيت بيشتري با مشکالت ناشي از ایفاي نقش (99)دنکن

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

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

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

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

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

عنوان سازگاري فرد با دنجارداي اجتمااعي خاود را   سالمت اجتماعي به 

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

 .کند تا از افراد مصلح اجتماعي بسازد یک واجب شرعي مطرح مي

 يشیاند مصلحتن است که بنده براي خود آدومين توصيه حضرت 

کار خود  وخدا باشد  ميحال تسلو در دمه نکند ( يطلب منفعت) ريتدب و

 داا  يتحمل سرت بردباري یافته و ، تا توفيق صبر وکندرا به خدا واگذار 

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

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

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

به این معنا . ثر استؤم يسالمتاندیشي، بر  بيني، مثبت اميدواري، خوش

پاي   شود تا بناده در بادترین شارای  در    ظن به خدا سبب مي که حسن

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

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

توانناد از وقاایع ناخوشاایند     ماذدبي ماي   مقابلاه  مرتل  يدا ياستراتژ

 باا  يماذدب  تیا معنو(. 9)بيناناه بياان کنناد    زندگي، توضايحي خاوش  

 ،يخودکشا  باا  يمنفا  ارتبااط  دمراه بوده و یيزناشو تیرضا ،يستیبهز

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

شاوند   للي، افراد بهنجار از نظر رواني کساني معرفي ميالم در سطح بين

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

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

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

دااي   ، باا ایجااد روش  کناد تباط مناسب برقرار خانواده و محي  خود ار

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

مفهاوم  . (72)کناد تري را براي مشاکالتش انترااب    داي مطلوب حل راه

عبارتسات از حاالتي از   سازمان بهداشات جهااني    سالمت رواناي از نظر

شناساد، باا فشاارداي     را ماي دااي خاود    سالمتي که درآن فرد، توانایي

قاادر باه    ،اسات کند، براي جامعه مثمار ثمار   طبيعي زندگي مقابله مي

حاضر، ساالمت روان   درحال .(73)گيري و مشارکت جمعي است تصميم

حاالتي   است، برخورداري از دااي رواناي يزي فراتار از نباود اخاتاللچ

ي، ادراك خاوب باودن ذدنا    :است که شااامل  اجتماعي ،رواني، رفتاري

خودکارآمدي، استقالل و خودمرتااري، کفایت و شایستگي، وابساتگي  

فکري و ديجاني اسات   داي بالقوه ميان نسلي و خودشکوفایي توانمندي

انجمن  (.70) شود مي در فرد احساس اثربرشي و سعادتمندي سببکه 

 :کند رواني را در سه قسمت تعری  مي سالمتسالمت رواني کانادا، 

داي خود، آگادي  شامل تسل  بر ديجان :مربوط به خود های نگرش .1

 .داي ساده داي خاود و رضاایت از خوشي از ضع 

داي طاوالني   شامل عالقه به دوستي :های مربوط به ديگران نگرش .2

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

 .مقابل محاي  انسااني و ماادي

دا، اناااگيزه  مسئوليتشامل پذیرش  :های مربوط به زندگي نگرش .3

داي شرصااي و   توساعه امکاناات و عالیاق خود، توانایي اخذ تصميم

 (. 79) انگيزه خوب کارکردن در زندگي

رواني عبارت اسات از حاالت قابل توجه  - تاريفاختالل رکه  درحالي

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

ایاان  . استحتي و تشویش شرصي و یا اختالل کارکرد زندگي دمراه نارا

گيرناد و باه صاورت واضاح      تغييرات در گستره دنجار جامعاه قارار نماي   

د یبه این دليل با ).79)غيرعااادي و بيمارگونه و مداوم یا عودکننده دستند

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

و فردنگ جوامع و ( سالمت معنوي)ثر از دین أمت جسمي که خود متسال

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

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

 کاه  کند عمل يسميمکان عنوان به تواند يمدیني  يزندگ سبک (.77)دارد

 باا  مارتب   بهتار  يرفتارداا  انجاام  سامت  به را فرد يشرع تعهد قیطر از

 پرخطار  يرفتارداا  و مردر مواد و الکل گار،يس ازاجتناب  مانند ،يسالمت

حال تماام اشاتغاالت فارد متوجاه اجاراي       دراین (.78)ددد سو  يجنس

فرمایاد   ماي خداوناد   .دستورات خداست که سومين توصيه معصوم اسات 

کسااني کاه   به  و( 20یهآسوره انفال )برش دستند  دستورات اسالم حيات

 :فرماید عطا ميحرکت کنند، سه نعمت عظيم حق در راه تحصيل رضاي 

خارو  از  و ددایت باه صاراط مساتقيم     داي سالمت، ددایت به جاده

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

سبک زندگي خود را با . ي باشندعمر خود تنها در پي اجراي دستورات اله
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باا ذکار خادا در نمازدااي     . ل اخال  تطبيق ددناد  یاحکام شرعي و فضا

داب وضو، باه تطهيار روح در   آپنجگانه، ضمن تطهير جسم خود با رعایت 

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

بدان ": فرمودبهلول چنانچه  .دخوردن، خوابيدن و سرن گفتن رعایت کنن

و اگار حارام را صاد از     دیاصل در خوردن طعام آن است که لقمه حالل با

در سرن . دل شود يکیندارد و سبب تار دهیفا ياوريگونه آداب به جا ب نیا

 يرضاا  يدرسات باشاد و آن گفاتن بارا     تيدل پاك باشد و ن دیگفتن با

و درزه بود، در  هودهيب ایباشد  ايمطلب دن ای يغرض يباشد و اگر برا يخدا

 کاوتر يبهتر و ن يپس سکوت و خاموش. آن وبال تو باشد یيعبارت که بگو

در دل تو بغض  دنياست که در وقت خواب نیاصل ا ،در خواب کردن .باشد

از رفتارداي پر خطر جنسي و اعتياد به دار   "نباشد يو حسد بشر نهيو ک

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

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

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

ن بر آیند و دنگام بيمااري و تماام لحظاات    آم بيماري در پي درمان یعال

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

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

 و دم در عمل، خادا را حاضار و نااظر    تي، دم در نرضاي خدا يعمل برا

را با قصد قرب  يتا درکار برسند يو باطن يروحان يبه حالت درون و، بدانند

تهاذیب نفاس از   تالش براي با ددند، ام خداوند انج تیو کسب رضا ياله

، از حقيقات قلاب   ندداي باطني و رذایل اخالقي بيشتر فاصله بگير بيماري

در ایاان حااال دماننااد حضاارت ابااراديم  (. 81) دنمنااد شااو بهااره سااليم

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

رگ من باراى خداوناد، پروردگاار    نماز من و عبادات من و زندگى من و م

 (سوره انعام 192یه آ) "جهانيان است

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

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

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

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

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

، ولي دمه ایان  کنند  وى مىيرکنند که به خدا اعتقاد دارند و از دین نيز پ مى

ى از افراد سالم نيستند و از آن وحادت و یکپاارچگى شرصايت، کاه برشا     

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

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

رواناى،  اماراض  دینى و  پس از انجام تحقيقات در زمينه رابطه بين بىایشان 

اعتقاد : د داردوجو( جهت و گرایش دینى)کش  کرد که دو نوع اعتقاد دینى 

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

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

فردى که داراى جهت مذدبى . کند تا به دیگر اددا  خود برسد استفاده مى

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

ترین ارزش در زنادگى او،   کند که مهم چنين فردى ادعا مى. باشد به دین مى

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

دارایي، شهرت و  قدرت وسلطه، ثروت و) ى غيردینى دا است که سایر ارزش

از دین به عنوان یک ابازار   فردي این چنين. ترند او مهم براي( ... محبوبيت و

 داا  کند تا به اددا  غيرخدایى ا یعنى اددافى که با ساایر ارزش   استفاده مى

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

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

ددد تا از این طریق، منافع انسانى و حتى گادى  ىنيات مذدبى از خود بروز م

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

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

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

تواند به شرصيت وحدت و یکپاارچگى ببرشاد،    ا نمىچنين اعتقادى نه تنه

اعتقاد »نوع دیگر اعتقاد دینى، اما  .بيمارى روانى نيز باشد تواند منشأ بلکه مى

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

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

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

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

تر عالقه مند است باه دیان خاودش     داراى جهت مذدبى باطنى است، بيش

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

آید که از طریق آن، دمه چيزداى دیگر در زندگى باه   ىو کامل به حساب م

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

تواند براى ديک دد  دیگرى، حتى دد  رسيدن به سالمت روان، مورد  نمى

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

باه عباارتى دیگار،    . گيارد  دا مورد اساتفاده قارار ماى   در جهت رسيدن به خ

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

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

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

به عقيده آلپورت، اگر شرصى تصميم بگيارد ماذدبى    ".دد بودریاکارانه خوا

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

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

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

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

شاناختى ماریض باه     جهت مذدبى ظادرى باوده، در نهایات از لحااظ روان   

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

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

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

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

 در دیدگاه فلسفي اسالم سير در مراتب بندگي و سالوك معناوي  
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که شاود  با پذیرش دین اسالم مبتني بر حکمت وخرد ورزي شروع مي

انجام دستورات دیني و عمل صالح . دمراه است با اعتدال در قوه عاقله

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

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

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

دست آورده  هجوارح باعث تقوي شده و فرد، شجاعت کنترل نفس را ب

توجه به فقر ذاتي مرلوقاات   .شود ل ميیغضبيه نابه اعتدال در قوه  و

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

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

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

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

و تمام اماور را باه    کند نمياندیشي  طلبي و مصلحت براي خود منفعت

اباد و  ی با یقين به مقام ایثار وساراوت دسات ماي    خدا واگذار کرده و

کوشاد و   در او  بندگي تنهاا باراي رضااي خادا ماي     . یابد آرامش مي

چنين فردي در مقاام  این . شود مشغول اجراي فرمان حق مي دمواره

شافاعت کاه مقاام محماود      اخال  با سکينه قلب به مقام شهادت و

این چنين فاردي شايعه حضارت اميرالماومنين     . شود نایل مي است،

ایان گارایش خالصاانه    . شهيد عدالت و صاحب اخاال  خواداد باود   

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

 (.82)رساند مي

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

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

ل اخالقي است، سبب برخورداري از حيات طيباه  یاعمال صالح و کسب فضا

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

شود تاا ارتباطاات اجتمااعي ایشاان بار       رساند و سبب مي سالمت رواني مي

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

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

تاردااي  اهلل و اخال  در عمل، به نيات، افکار، احساساات و عواطا  و رف   الي

زند و پيروي از سايره انبياا و اوليااي     فردي و اجتماعي ایشان رنگ الهي مي

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

سالمت معنوي در خدمات سالمت در تمام سطوح پيشاگيري ماورد توجاه    

 .دموزشي دانشجویان علوم سالمت وارد شوآو در کوریکولوم  قرار گيرد

 

 قدرداني و تشكر

گاروه ساالمت معناوي فردنگساتان علاوم       انادتگروه تحقيق از اسا 

پزشکي جمهوري اسالمي ایران که اجازه طرح مباحث را درجلسات گاروه  

ناد،  کردرا دادند، با پيشنهادات و اصالحات خود، گروه تحقيق را مساعدت 

 .کند تشکر و قدرداني مي

 .ندارند انتشار مقاله درنویسندگان تضاد منافع  :تضاد منافع
 

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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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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