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 پژوهشی

 ياسالم يدر سالمت معنو يدرمان يبهداشت يها طيمح يها تياستفاده از ظرف
 

 1*انيواش يعل عباس

 
 

 دهيچک
ل جامع نبوودن اوااتار نموام    يبه دل يمعنو يهاگزاره يرفتار يريکارگ و عدم به يح معنوينش صحي، ضعف بينبود اطالعات دانش :نه و هدفيزم

از ين نيبه ا ياريبس يگر و در کشورهايان و ملل دي؛ حال آنکه در ادااتحوزه االمت  يهان مسئلهيتر کشور از مهمدر داال  يدرمان يمراکز بهداشت

تووان از   يع مو يدر جهان ااالم و از جمله جهان تش يموجود معنو يها تيبا توجه به ظرف. به آن در نمام االمت توجه شده اات ييگوو نحوه پااخ

شوود، در مراکوز    يا مو يو د شوده  يو که تول يمعنو يها جاد، حفظ و تواعه گزارهيدر ا يا ان رشتهيشمندان ميتگان و اندخيموجود در فره يها تيظرف

 .کردااتفاده  يدرمان يبهداشت

 .اات يات و علوم پزشکيقرآن، روا يا ان رشتهيبا مطالعات م يليتحل يفيتوص :روش

 يدر نموام اوااتار   ياالمت و مراقبوت معنوو   يها کردها، راهبردها و مهارتيااتفاده از رو گر بايان و ملل ديدهد که در اغلب اد ينشان م :ها افتهي

 .شود يشکل گرفته و ارائه ادمت م ييها ، بسته ادمات و پروتکليبهداشت و درمان و آموزش پزشک

اااتارمند کوه در   يکرديدر گذشته و حال با روان و ملل ياز اد ياريهمانند بس  يااالم يدهد که با ااتفاده از االمت معنو ينشان م :يريگ جهينت

ارائه  در يشتريت بيکه جامع ييتوجه داشت؛ راهبردها يريشگياطوح پ  يتوان به تمام ابعاد انسان در تمام ياالمت ورود داشته باشد، م يتمام اجزا

 يفراتر در تمام يو وزارت متبوع و در اطح يلوم پزشکع يها در دانشگاه ياز اانه بهداشت در رواتا گرفته تا اطوح اتاد يدرمان يادمات بهداشت

 .که در حوزه االمت دارند ييها داتگاه 
 

 ي، االمت معنوهاي بهداشتي، ادمات بهداشتي درماني ارائه مراقبت :هاد واژهيکل

  

 مقدمه

، در يانسوان ريو غ يارائه مراقبوت  جوامع، وجوود منوابع انسوان      يبرا

 PHCدر  يحوووزه اووالمت معنووو  ، ازيدرمووان يبهداشووت يهووا طيمحوو

که در اوااتار موجوود اوالمت و مراقبوت بحو        يمحرومند؛ با وجود

از به مراقبت از يآحاد مردم ن. ده نشده ااتيد يت و االمت معنويمعنو

 ييرهاياز به مراقبت در مسو ين نيهمچن. فکر و ذهن دارند ،يک بدنيزيف

قوات  يشواهد تحق با توجه به. ن شوديها تأم آن يدارند که االمت معنو

ارتباط تنگاتنو    يو ذهن يکيزيبا االمت ف يانجام شده، االمت معنو

 يبانيافراد را پشوت  ين اات که االمت و مراقبت معنويفرض بر ا. دارد

کند و افراد را به اوالمت  يگر انسان کمک ميکند، به االمت ابعاد ديم

حووزه   هوا در  يريو گ مياالمت، تصم يهاچالش. کند يک ميمطلوب نزد

رنودگان در مراکوز   ياودمات گ  ينيبها با جهان يماريها و باالمت، رنج

 يو موذهب  ين اعتقادات معنوو يبنابرا. بهداشت و درمان در ارتباط اات

ادمات  يو مذهب يمعنو يها يژگيک او و ويدهندگان ادمت از  ارائه

عودم  (. 1) رگوذار ااوت  يتأث يدرمان يرندگان بر ارائه ادمات بهداشتيگ

ت در يو ن ظرفياز درک نادرات از ا يرگذار، ناشيتأث ن اعتقاداتيا درک

داشتن ، محبت و دواتييگرا ، واقعيبخش يزش، آگاهيانگ. االمت اات

در رفوع رنوج و    يافراد حت يمعنو يهاهيدر کنار توجه به اعتقادات و رو

قابول   يبخش توان يو چه در درمان و حت يريشگيها چه در پ آن يماريب

تواننود رنوج   يند مو ينااوشا يمعنو ياوقات باورها يگاه. اتمالحمه ا

ها  ا نمارت بر آنيت يو حما يدين عقايشناات چن. د کننديفرد را تشد

از به شناات، ين  يهمانند مسائل جسم يمسائل معنو. از لوازم کار اات

 يهوا بوروز، شوناات روش   ي، قلمورو يشنااو  بيبروز، آا يشناا ابب

آن دارد کوه بوه حسوب آن کارشوناس      يتصاصاا يها يژگيمواجهه و و

مداالوه   يتوانود در پزشوک   يهمچنان که مهندس نمو . طلبد ياود را م

گفتموان  ندارد اما در زبان يدر امور مهندا يا کند، پزشک هم مدااله
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ش ير گراي؛ مد(ش بهداشت و االمتيگرا)قرآن و علوم  يتخصص يران، دکترايا يآمواته دانشگاه علوم پزشکه، دانشيالعالم( ص)يفالمصطقم و جامعه يااتاد همکار دانشگاه علوم پزشک .1

 (ره)ينيامام ام يبهداشت و االمت مجتمع آموزش عال
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. گر مسائل را حول کننود  يکديتوانند با  يم يا ان رشتهيم يدر فضاعلمي   

رممکن ااوت،  يو ا کارشوناس غ يو  بدون مداالوه فورد مطلوع و متخصو     

له بودون  ئمداالوه در مسو  . رديا درمان و حل مسائل صورت گي يريشگيپ

 يب االمت و مراقبت معنويت و تخريله، حساائمس يتخص  با داتکار

 . شود يرا باع  م

براي ارائه مراقبت  جامع، گروه بهداشتي درماني نياز به مراقبت از 

نياز بوه مراقبوت در موضووعاتي    همچنين . فيزيک بدني و فکري دارند

با توجه به شواهد تحقيقوات  . اات که به معنويت فرد حساس هستند

. انجام شده، االمت معنوي با االمت فيزيکي و ذهني مورتبط ااوت  

توانند بوه داوت آوردنود، حفوظ     افراد، در صورتي االمت اود را مي

را بوا  .. .هوا و  هوا، رنوج  گيوري ها، تصميمکنند يا ارتقا دهند که چالش

بيني افراد ارتباط دهد که ارتباط تنگاتنگي با اعتقادات معنوي و جهان

عدم درک  اين اعتقادات تأثيرگوذار ايون ااوت کوه     . مذهبي آنها دارد

نتوانند درک کنند که چه چيوزي انگيوزه، آگواهي و واقعيوت دواوت      

ها و رنج کشيدن را  هاي معنوي اغلب آنداشتن فرد، اعتقادات و رويه

متأافانه گاهي اوقات باورهواي معنووي نااوشوايند    . ع نموده ااترف

نمر از آن، چنين عقايودي در  صرف. توانند رنج فرد را تشديد کنندمي

کنار هم قرار دارند و افراد نياز به شناات و گاهي اوقوات حمايوت يوا    

شناات معنويت فرد همانند ايستادن در مکاني معنوي . نمارت دارند

ات صاحب آن مکان مقدس بر تأثيرات دريافتي از آن اات که با شنا

توانود مشوکل    مراقوب معنووي، نموي   (. 2)افزايود   مکان تواط فرد مي

معنوي را همانند يک زام فشاري يا حتي مشکل عاطفي که به نمور  

توانند  مسائل معنوي غيرممکن نيستند اما مي. راد، مشاهده کندمي

موضوع  . داوتکاري شووند  اثبات شوند، درمان شووند، حول شووند يوا     

مراقبت در االمت معنوي نسبت به حساايت معنوي به نحوي اات 

اوالمت  . که مراقبت بايد بدنبال همراهوي، حمايوت و پورورش باشود    

هايي اات که در واقع کمک به مقابله و تنميم فعاليت  معنوي ااالمي

به مواجهه با موضوعات و مسائل از قبل از تولد تا مور  و پوا از آن   

ايوون منووابع بووا ااووتفاده از ظرفيووت موجووود در قوورآن کووريم،   . اردد

قابوول ااووتخرا  و  البالغووه، صووحيفه اووجاديه و متووون ااووالمي  نهووج

اووره   11از جمله مصاديق آن در قرآن کريم، آيوه  . برداري اات بهره

اوره رعد ااوت کوه ضومن ارائوه نقشوه راهوي جوامع از         22مائده و 

اوالمت معنووي در جامعوه ايرانوي     ريزي مفهوم  االمت، عالوه بر پي

را مطورح    ااالمي، نقش آموزشوي تربيتوي اوالمت معنووي ااوالمي     

 (4-3)نمايد مي

با اين نگاه، در اين مقاله که برگرفتوه از اوخنراني محقوق در کارگواه     

 1322در شوهريور   دانش افزايي و مهارت افزايي االمت معنوي ااوالمي  

در  هاي معنووي ااوالمي    رفيتريزي ظاات، اعي شده تا کارآمدي و پي

 .نمام االمت تدوين شود

در ساختار نظام  بحث و بررسي سالمت معنوي اسالمي
 سالمت

اي  طورکلي شامل اعتقاد به رابطه معنويت و االمت معنوي ااالمي، به

نهايوت  با قدرتي باالتر و برتر، نيرويي االق، وجودي الهي و يا منبعوي بوي  

معنويت و . تي بزر  يا قدرتي باالتر و برتر ااتاعتقاد به ادا، معنوي. اات

در واقوع، تجربوه   . االمت معنوي ااالمي، عاملي براي اتباط با ادا ااوت 

معنوي اغلب براي افرادي اات که اين تجربوه را در ارتبواط بوا االقشوان     

 . کننداند که معموالً با کلماتي آن را توصيف مي داشته

در اااتاراازي نمام  نوي ااالميبراي پردااتن به موضوع االمت مع

االمت کشور، ااصه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشوکي، ارکوان و   

 :شودها اشاره مي هايي مطرح اات که در اين مختصر به براي از آنمؤلفه

 

 نيازهاي معنوي
همانند نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي، نيازهايي در معنويت مطرح 

االمت و مراقبت معنوي شهودي بصري، فرا . داداات که بايد به آن پااخ 

شخصيتي، فردي و بين فردي و چندجانبه اات و بياني واقعي اات که به 

درمواني از ابعواد    -کننوده اودمت بهداشوتي     دهنده ودريافوت  آگاهي ارائه

انودازي  داراي چشوم  االمت معنوي ااوالمي  . متعالي زندگي بستگي دارد

. تواند باشود  درماني مي -ااالت بهداشتي کننده مد روشن اات که تأمين

االمت معنوي ااالمي، مسير را به واقعيوت موذهبي يوا معنووي هودايت      

براي از اين نيازها، فردي، براي در بستر اانواده و براي نگاهي . کند مي

از اوي ديگر، در نمام االمت، از منمر مديريت اودمات  . اجتماعي دارد

. يازها در حد صف و براوي اوتادي ااوت   بهداتشي درماني براي از اين ن

براي درون واحدي در اود نمام بهداشت و درمان و براي بين واحودي  

 .هاي دايل در بهداشت و االمت اات در حيطه اازمان

بخشي بيماري، زنودگي،  از جمله نيازهاي به معنويت ااالمي، رضايت

 نيواز بوه هودف، حرفوه،    دادن يوا چوالش جودي،    مر  و هرگونه از دات

پرهيز از گناه، نياز به ، بيني معقولمأموريت، باور، نياز به باورپذيري، جهان

شرم، نق ، ناتواني، نيواز بوه   مديريت  بازگرداندن رابطه صحيح و منااب،

، گذار بودن نياز به اپاس، نياز به صلح و آرامش، عبادت، فراتر رفتن از اود

 . اات ...ت و جدايي، رهايي و ايان، پااخ به نياز به بيان عشق

 

 ارتباطات و پيشرفت معنوي
براااس اصول ارتباطوات، پيشورفت و رفتوار اوازماني در مراکوز      

هوواي معنوووي در برقووراري ارتبوواط بووين بهداشووتي درموواني، مهووارت

. دهنوودگان و مخاطبووان مراکووز بهداشووتي درموواني الزم ااووت   ارائووه

هواي  ريوه هاي مربوط به تواعه منابع انساني نه فقط دربواره نم  نمريه

تواعه فيزيکي، شنااتي و ااالقي اات، بلکه تواعه معنووي را هوم   

بنابراين، هنگام ارزيابي يا حمايت معنوي فورد،  ( 1-5)شود شامل مي
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اانواده يا جامعه الزم اات که عنوان معنويوت و اوالمت معنووي را    

هاي اني، جنسوي، آداب و   درک کرده و دينداري را با تجربه، ويژگي

اين شيوه در طول عمر مفيد . ک زندگي افراد تکامل دهيمراوم و اب

بخش عادي اين تواعه براي . يک فرد يا اازمان بسيار تأثيرگذار اات

نوجوانان و جوانان و بزرگسواالن ااوت کوه شوامل ارزيوابي باورهوا و       

هوايي ااوت کوه    بودن عوامل تکامل براي ايجاد باورها و شيوهمذهبي

با اين حال، به طور غيرمعمول، براي غربال  .دار ااتها معني براي آن

-اي نشوده و پيدا نمودن بزرگساالني که موفق به انجام اين کارِ تواعه

دهود،  هواي جودي اوالمت معنووي ر  موي     اند، در زماني که چوالش 

اند، ممکون ااوت   اعتقادات دوران کودکي که با گذر زمان حفظ نشده

 .دات بروند براي توضيح چنين زيان يا تغيير رضايتي از

بسياري از آداب و راوم موذهبي و اونتي ماننود تولود، گوذر از      

دوران کودکي به بزرگسالي، ازدوا ، بيماري، و مر  مربوط به وقوايع  

قوانين مذهبي و معنوي در رفتار، معموالً تحت توأثير  . زندگي هستند

همچنوين  . همزمان فرهن  و آداب و راوم ممکن اات قورار گيرنود  

مسوائل زنودگي روزموره ماننود لبواس، غوذا، تعامول         ممکن اات بوه 

وقتوي  . اجتماعي، قاعدگي، فرزندپروري و روابط جنسي مرتبط باشند

هواي معنووي روي   شوند، اغلب بوه دعوا و ديگور شويوه    افراد بيمار مي

گيوري در موورد اوالمتي و پايوان زنودگي بوا       تصوميم . (7)آوردند مي

با توجوه  . شوندهدايت ميمراقبت از طريق باورهاي معنوي يا مذهبي 

هواي معنووي يوا موذهبي و شورايط      به اين ارتباط عميق بوين شويوه  

دهندگان و دريافت کنندگان ادمات بهداشتي درماني، آگواهي و   ارائه

هوا   هواي داوت يوابي بوه آن    درک منااب از نيازهاي معنوي و شيوه

دهندگان ادمات بهداشتي درماني ممکن  ارائه. راد ضروري بنمر مي

ت معنويت شخصي اود را ناعادالنه به اعتقادات افراد در شورايطي  اا

رعايووت . کنوود، تحميوول کننوود  پووذير موويهووا را آاوويب کووه ذاتوواً آن

در براي از . هاي ااالقي در مراقبت معنوي ضروري ااتداتورالعمل

(. 8)هاي در اين اصوص تهيوه شوده ااوت    اديان و ملل داتورالعمل

 :تواند شامل موارد ذيل باشد ها مي عملبراي از عناوين اين داتورال

به دنبال درکي اوليه از نيازهاي معنوي افراد، منوابع آن و ترجيحوات    .1

 .ها با ارزيابي اوليه باشيم آن

هواي معنووي   هاي بيان شده فرد يا افراد در موورد مراقبوت  از اوااته .2

 .پيروي کنيم

 .افراد را به پذيرفتن باورهاي معنوي ااصي مجبور نکنيم .3

هاي اود ها را تحت فشار قرار ندهيم تا باورها يا شيوه هايي آنا شيوهب .4

 .را رها نموده و اور يا شيوه ما را بپذيرند

 .براي درک معنويت شخصي و نحوه تأثير آن در مراقبت تالش کنيم .5

ارائه مراقبت معنوي به طريقي باشد که با اعتقادات شخصوي فورد يوا     .1

 .افراد اازگار باشد

 تالت معنويشناخت اختال
همچنان که در ابعاد جسومي، روانوي و اجتمواعي شوناات ااوتالالت در      

هاريسوون، کواپالن، نلسوون و ويليوامز آموده ااوت، بوراي         هايي همچون کتاب

شناات ااتالالت معنوي هم نياز بوه منوابعي ااتصاصوي وجوود دارد کوه بوه       

کتوري  عنوان نمونه کتاب اصول درمان ااتالالت معنوي اات که در مقطوع د 

معنوي در تمواهرات نيازهواي معنووي اوود را      ااتالل. در حال تدريا اات

ااتالالتي همچون افسردگي معنوي که ااوتالل در شوناات و   . دهد نشان مي

کوه   ايسوتمي  . هوا ااوت   ها و پرهيز از ضودارزش بکار بستن اعتقادات يا ارزش

-ديگور، طبقوه  در اديوان و ملول   . کند قدرت، اميد و معناي زندگي را فراهم مي

-هاي مربوط به ااتالل معنوي که مونعکا اي از ويژگيشدههاي تعريف بندي

کننده ااتالالتي در ارتباط فرد با االقش، با اودش، با ديگران، با طبيعوت، بوا   

هايي از اين ااوتالالت معنووي   مثال. هنر و موايقي طبيعي يا فراطبيعت اات

نودگي، پوذيرش ناکوافي از اوود، بيوان      اظهار فقدان اميد، معناي ز: عبارتند از 

احساس رها شدن يا اشم به قدرت بيشتر از اود، عودم پراوش از تعوامالت    

هواي معنووي، دراوااوت    دادن تغييرات ناگهاني در شيوهمهم با ديگران، نشان

ارتباط برقرار کردن با يک رهبور معنووي، عودم عالقوه بوه طبيعوت يوا        ( يا رد)

هواي   تحقيقات نشوان داده ااوت کوه آمووزش    (.2-11)اواندن ادبيات معنوي

 (.11)تواند باع  کاهش افسردگي شود معنوي مي

تواند با توجه به پيچيدگي و تنوع افراد ها نمي هيچ فهراتي از تشخي 

هوايي کوه در ايون     وتحليول  در واقع، تجزيوه . ها کامل باشد و ابعاد معنوي آن

پژوهش و ااوتخرا    شود گوياي انتمارات بيشتر در حوزه اصوص انجام مي

االمت معنوي يا اوالمتي  (. 11)اات  زواياي پنهان االمت معنوي ااالمي

معنوي يا تندراتي معنوي اغلب به عنوان مخالف ناراحتي معنوي به تصوير 

نمايد بلکوه  اات که با شانا ر  نمي االمت معنوي علمي . شودکشيده مي

نتوايج مطالعوات   . نمايود  موي به وايله انتخاب و ااتفاده از ااتيوار رونموايي   

که افراد عمدتاً به دنبال تقويت اوود از   دهد هنگامي االمت محور نشان مي

هاي ديگر، بوه دنبوال توأمين نيازهواي      و رواني هستند، به روش نمر جسمي 

ابزارهوايي همچوون دعوا، مراقبوه، اودمت، مشوارکت و       . معنوي هم هستند

-نووي، پراوتش، مطالعوه و روزه   همراهي با اهل ايمان، يادگيري از مربي مع

مقابله معنوي يوا موذهبي، بوه هور دو     . کند داري تأمين اين نياز را فراهم مي

حالت مثبت و منفي، در طي چند دهوه گذشوته توجوه پژوهشوگران را بوه      

ايون موضووع بوه اعتقوادات     . صورت قابل توجهي به اود جلب نموده ااوت 

هواي آن  ردم بوا چوالش  کند توا مو   هاي تفکر مردم کمک ميمعنوي يا روش

اند که مقابله مذهبي مثبت بوه افوراد    مطالعات متعدد نشان داده. مقابله کنند

که مقابله موذهبي منفوي بوا     کند تا به بيماري مبتال شوند، درحاليکمک مي

کند که بيماري يوک  براي مثال، بيمار فکر مي(. 12)نااازگاري همراه اات 

در ارتباط با اُلق افسورده در زنوان   مجازات و احسااي اات که تواط ادا 

در حالي کوه مقابلوه منفوي موذهبي     (.13)دهمبتال به ارطان اينه روي مي

-بخشي از ارتباط بين آايب و پا از دوره ااتالل ااوترس را توضويح موي   
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ديدي بنيادين اين ااتالالت ديوده شوود و نميور     لذا نياز اات با (.14)دهد 

هوا، عاليوم و    ه به ااوباب و علول بوروز آن   هاي جسم و رواني، با توج بيماري

هاي پيشگيري از آن بکار بسته شوود و در   هاي آن شنااته شده، روش نشانه

هاي مختلف براي آن به کوار بسوته شوود توا در      صورت بروز ااتالل، درمان

نمام جامع االمت عالوه بر توجوه بوه اوالمت جسوم و روان، بوه اوالمت       

  (.11-15)هم عنايت شود معنوي ااالمي

 

 هايي معنوي در پيشگيري، مراقبت و درمان بيماري مهارت
همچنان که در مباح  جسمي، اوطوح پيشوگيري لحواد شوده، در     

هايي همچون معنويت در  مهارت. مباح  معنوي نيز اين اطوح وجود دارد

بهداشت مواد غذايي، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي، بهداشت اانواده، 

 ... هاي اجتماعي و  و کنترل آايباالمت روان، پيشگيري 

 

 تأثيرات باليني معنويت در مراقبت و درمان
با توجه به تأثيرات متقابل و چند اويه ابعاد االمت بور هوم، حضوور    

همچون تغذيه و در بعد  پُررن  معنويت در ابعاد االمت و مراقبت جسمي 

تمواعي  بخشي و رضايت و اصول ارتباطات االم در اوالمت اج  رواني، آرام

بين آحاد جامعه مطرح اات به نحوي که از يک بعد تنها اار  شده و بر 

 .اازد مند مي ها را بهره گذارد و آن تمام ابعاد اثر، وضعي و تکليفي مي

 

 هاي معنوي فرصت
هواي   هاي موجود از حيو  افوراد معنووي، زموان     با ااتفاده از ظرفيت

 .يابند رماني ارتقاء ميمراکز بهداشتي د... هاي معنوي و  معنوي، مکان

توجه و مراعات آداب مذهبي و معنوي همچوون عرواوي و روزهواي    

تواند به عنوان روزهاي معنوي موورد توجوه    جشن و عزا در طول اال مي

داري، دادن غذا به ديگران، هايي همچون روزه باشد و ممکن اات با برنامه

افراد ممکن . مراه باشدگرا، همراه با مراام، نماز يا دعا ه هاي مثبتواکنش

هواي  اات براي گذراندن چنين روزهايي بوا اوانواده و حضوور در برناموه    

هوايي از ايون روزهواي    نمونوه . هايي ااتفاده کنند معنوي از چنين فرصت

معنوي در اديان و ملل مختف و از جمله ااالم، اعياد و مراثي و ماه مبارک 

يهوود، روز جمعوه اووب و     هاشوانا و يوم کيپوور در    رمضان در ااالم، رُش

کريسما در آيين مسيحيت، تولد در آيوين بوودايي و ماهاشيوارااوري و    

اگر به تقويم نمور کنويم از ايون    . جشن شيرين شيوا در بين هندوها اات

 .توانيم به عنوان روزهاي معنوي شنااايي کنيمروزها مي

مفهوم روزهايي همچون جمعه به عنوان عيد مسلمانان، شونبه بوراي   

بوه يواد روز   »مسيحيان و يهوديان، به ااطر پااخ به فرمان کتاب مقدس 

روز »اکثوور مسوويحيان . بووراي حفووظ آن روزهوواي معنوووي، ااووت« شوونبه

داننود، در حوالي کوه يهوديوان و مسويحيان      را روز يکشنبه مي« پروردگار

. داننود  ااباتيا به عنوان مثوال، رُشود روز هفوتم را معنووي و مقودس موي      

هاي ايماني اود را در  االيام در روز جمعه عبادت و آموزه قديممسلمانان از 

افورادي کوه   . دهنود  رحم اهميت بيشتري مي قالب جماعت و جمعه و صله

مقيد به شرکت در اعمال مذهبي و معنوي ااص در اين روزها هستند، از 

کشوند توا در ايون مرااومات معنووي       ااتراحت و کارهاي اود دات مي

ردم زماني که در بيماري يا بحران هستند، قودرت و  اغلب م. شرکت کنند

اميد اود را با اواندن متون معنووي و مقودس همچوون قورآن و دعاهوا      

هر دين مقدس و معتبري داراي کتاب مقداي اات که . آورنددات مي به

عوالوه بور آن،   . راهنمايي براي اعتقادات و رفتارهاي طرفداران اود ااوت 

هاي رهبران معنوي و مذهبي گرفته تا زندگي نهاي معنوي از دااتانوشته

راود کوه ايون    در اکثر اديان، به نمر موي . قهرمانان اغلب آموزنده هستند

فصول به عنوان عباراتي از هستي برتر يعني اداوند متعوال نوشوته شوده    

دات ما رايده  ها به اات که تواط پيامبران يا ديگر نمايندگان انساني آن

انان، يهوديوان بوه زبوان عبوري و تفسويري از کتواب       عالوه بر مسلم. اات

ها با گرامي مقدس و رباني، هندوها با چندين متن مقدس يا وداس، ايک

کتاب . بندندها تعاليم توراتيکاس را به کار ميداشتن آدي گرانت و بودايي 

طورکلي قوانين معنوي و مذهبي را به شکل هشدارها و  معنوي و مقدس به

يا بادها و نبايدها که اود نوعي اراه ابک زنودگي معنووي   قوانين زندگي 

اين قانون مذهبي ممکون  . نمونه آن ده فرمان اات. کننداات، تعيين مي

هاي مختلف تواط گروهي از طرفداران آن دين تفسير شود اات به روش

و ممکن اات تمايل فرد براي پذيرش پيشنهادات  درمان؛ مثل انتقال اون 

 .هاات رار گيرد که در تعارض با تفسير کتاب مقدس آنتحت تأثير آن ق

 

 مخاطبان سالمت معنوي اسالمي
تووان دريافوت کووه مخواطبين اوالمت معنوووي      بوا نگواهي جوامع مووي   

کودکوان، هماننود بزرگسواالن،    . طيف گسوترده اي از موردم هسوتند    ااامي

گوينود و  هايي که موي هاي اود را از طريق دااتاناالمت معنوي و چالش

هوا   کننود و مثول بزرگسواالن، آن   دهنود، بيوان موي   تارهايي که انجام موي رف

هموانطور کوه   . هاي مراقبان يواد بگيرنود  توانند اصول معنوي را از دااتان مي

گيريد، مراقب درک رشود   هايي را در جواب اؤاالتشان در نمر ميشما پااخ

ه زبواني  اي براي تعيين اينکه چو مرحله. شنااتي و ايمان کودکان هم باشيد

ها به طور دقيق و به معناي واقعي کلمه در  آيا آن. مناابِ ان او اواهد بود

کننود  يوا    مورد مفاهيم معنوي مثل ادا و بقيه موارد مثل بهشت فکور موي  

هوا و  اي و انتزاعي هستند  عاليوم، نشوانه  کنند، اين موارد افسانهآنها فکر مي

هوا را بايود مودنمر     بوا آن  کردنهاي کودکان درباره چگونگي صحبت واکنش

 .(17)داشت

کننده يا در االمت معنوي کودکان نمير والدين و بزرگساالن منعکا

هواي اوالمت معنووي    اعتقادات و رويه. هاات تعامل با اقتدار و قدرت آن

. هاي مجاز، قابل اعتماد و قابل قبول کودکان اواهود بوود  از چهره ااالمي

راي صحبت با کودکان از والدين، مربيوان يوا   ها ببنابراين، بسياري از نشانه
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بوه طوور کلوي، ايون توا      . ها نشأت اواهد گرفوت  مراقبان يا درمانگران آن

توانند به داليلي کوه  هاي نوجواني و بلوغ جوان، زماني که کودکان مي اال

هواي  کننود، در اعتقوادات و شويوه   ها شروع به ااتقالل در اااتن مي آن

 .ر حال بهبود و ارتقاء االمت باشندمعنوي اود بطور مستمر د

تور، ممکون ااوت    مخصوصاً براوي از افوراد مسون   در بالغان بزرگسال، 

اي يا تعاملي با معنويت يا مذهب در مواردي همچون نماز  رويکردهاي مقابله

دهود کوه اوالمت معنووي، بوه طوور       شواهد نشان موي . و دعا داشته باشند

تور  در ميان افراد مسن هاي جسميمستقيم با االمت روان و کاهش بيماري

مراقوب و  . بنابراين، مهم اات که به آن رايدگي شوود (. 18)مرتبط هستند 

درمانگر معنوي، مسائل مربوط به افراد مسن و مددجويان بوا اون بيشوتر را    

کنود؛   هاي ااصي هم داشوته باشوند، راويدگي موي     که ممکن اات نگراني

دواوتانه بوراي جلووگيري از     مواردي همچون زندگي هدفمند، حفظ روابط

هوا و  براوي از ايون مراقبوت   . شدن براي مر  اوبانزواي اجتماعي و آماده

 :تواند شامل موارد ذيل باشد هاي معنوي ميدرمان

به عنوان مثال، ابک زندگي معنوي يا )هاي معنوي حمايت از فعاليت .1

اي هاي معنوي، اجازه دادن به افراد، بيمواران و موددجويان بور    درمان

نمودن آنها از طريوق موضووعات   يافتن افرادي شبيه اودشان، تشويق

اجتماعي، ايااي، مذهبي يا هنوري کوه برااواس علوت ااتصاصوي      

ها براي ترک عوادتي ناپسوند يوا     حمايت از آن. ريزي شده اات برنامه

شوود توا افوراد    هايي باعو  موي  چنين فعاليت. انجام رفتاري دواتانه

 .اشان کمک کنندا را در شناات زندگيه احساس هدف کنند و آن

بوه افشواي    تشوويق هواي بواز در موورد رنوج و مور ،      دادن به بح اجازه .2

هايي که با رعايوت  ها که قابل طرح هستند و ارائه پااخ هاي باز آنپراش

کننوده   در ايون شورايط از مسوائل ناراحوت    . احترام و دلسوزي همراه اات

بوا  . کنود، پرهيوز شوود   را ناراحوت موي  پرهيز شود و از اؤاالتي که افوراد  

دادن مجبوور نکنويم توا بودين طريوق      ها را به پااوخ  تحميل نمر اود، آن

 .ها را به حداقل براانيم يا از بين ببريم ايجاد ناراحتي يا درد آن

با شرايطي منااب، از افراد، بيماران و مددجوياني طوري حمايت معنوي  .3

هوا   ها تغييور کنود و از آن   به آن راان کنيم که عوامل زيان آور و آايب

اي براي دريافوت  االمندان مبتال به زوال عقل، شرايط ويژه. رهايي يابند

توانند بوه   مراقبان و درمانگران معنوي مي. ادمات االمت معنوي دارند

افرادي که در مراحل اوليه زوال عقل قرار دارند، کمک کنند تا به جواي  

در . ن، بر روي موارد مثبوت تمرکوز کننود   دادن به موارد ضرر و زيااجازه

ها اجازه دهيم تا ابتالي به زوال عقل اوود را پنهوان نماينود     ابتدا به آن

هوا   حتي در مواردي هويت اود را پنهان کنند تا پنجره اي به جهان آن

باز شود تا مراقبت معنوي يا ارائه ادمات بهداشوتي در مواني در حووزه    

مددجويان يا بيماران مبوتال بوه   . جام شودقابل ان االمت معنوي ااالمي

توانند ميزان اميد اود را بيان کنند، االقيت اوود را بوه   زوال عقل مي

ممکون ااوت   . هاي مختلف مثل هنر نقاشي نشان دهنود  اشکال و از راه

توانند احسااات اود را با دريافت  مي. همدردي با ديگران را تجربه کنند

نمر اود را نست به مراقبت و درمان اعالم مراقبت و درمان بيان کنند و 

هواي  بودن مداالهتحقيقات نشان داده اات که حمايت از مفيد. نمايند

معنوي براي افراد مسن با زوال عقلي، به اصوص با مراامات معنوي و 

مذهبي، به عنوان تقويوت حافموه توانسوته ااوت توأثيرات مفيودي در       

هوا داشوته    ا پيشوگيري از آن هوا يو   کاهش و کنترل زوال عقل و بيماري

 (.12)باشد

 

 نمادهاي سالمت معنوي اسالمي
هاي  ها و فيلمهاي معنوي، جوائز، عکا نمادهاي معنوي مثل يادگاري

معنوي مثل ايام حج، حضور در اماکن مقدس و جهاد در راه ادا، کارهاي 

جهادي و افتخاري و داوطلبانه، اهميوت زيوادي در ايجواد، حفوظ و ارتقوا      

هايي معنوي براي محافمت معنوي با حضوور  تمرين. ت معنوي دارداالم

بسياري از اين نمادها منبعوي  . ها و يادآوري آن ااطرات دارددر آن مکان

نمونه آن پوالک  (. 21)براي آاايش و آرامش يا قدرت يافتن معنوي اات

اي اات که مادر و پدر شهيد يا مفقووداثثري بوا آن درد    شنااايي رزمنده

در اديوان و ملول ديگور هوم چنوين      . گيرنود  کنند و با آن آرام موي  يدل م

هستند که گل اراي   هاي رومي نمونه آن، کاتوليک. نمادهايي وجود دارد

کنند يا مثل مسلمانان تسبيحي دارند کوه بوا آن    را براي عبادت حمل مي

 . گويند ذکر مي

ري مردم ممکن اات در اانه، ماشين يا محل کار اوود بوراي يوادآو   

. اود از اين نمادهاي معنوي براي عبادت يا مراقبه شخصي ااتفاده کنند

مراقبان و درمانگران معنوي از اين نمادهاي معنوي ااتفاده کنند تا ميزان 

ممکن اات براي افراد مثل . تأثيرگذاري مراقبت و درمان آنها تواعه يابد

ع آراموش يوا   بيماران مايل باشند اين نمادهاي معنوي را بوه عنووان منبو   

 .راحتي اود به همراه داشته باشند

 

 هاي سالمت معنوي اسالمي مهارت

هاي الهوي بوراي راويدن بوه      ها و مهارت از جمله تجربه دعا و مراقبه،

االمت، ايجاد، حفظ و ارتقاء االمت معنوي اات بوه شورط اينکوه درک    

دروني بعضي نماز را بعنوان يک تجربه يا احساس . دراتي از آن پيدا کنيم

براي کسب آگاهي از اود يا ارتباط با قدرتي برتر کوه اوالق او و آراموش    

کنند بنابراين اين مهارت را امانت و نعمتي الهوي   تمام وجود اات، ياد مي

براوي از ايون   . هوا قورار گرفتوه ااوت     کنند که در ااتيوار آن توصيف مي

ادا که  دائمي  ياد: کنند نمير ها به عنوان رشد و تعالي الهي ياد مي مهارت

براي آن را نوور الهوي و   . نتيجه آن قرب به ادا و ااتقرار در بهشت اات

دانند که اگر آن را قودر بداننود،    دروني همراه با حکمت در درون مردم مي

پروردگار عالم در هر دو عالم يا در هر حالت، آن را راهي بوراي ارتبواط بوا    

، 1221نگاهي معنوي در اال پولوما و گاالپ با (. 21)دهد اودش قرار مي
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هواي مختلوف    هايي همچون دعا و نماز را به اديان و فرهن  چنين مهارت

ها به اديان و آداب و راوم ديگر هم  ااتصاص داده اند، هرچند براي از آن

دارنود کوه شوامل    « اوالم موريم  »ها، عبادتي مثل  ريتال(. 22)تعلق دارند

هوا دعوا    کننود؛ پتيشوناري   يدعاهايي اات که حفظ کرده اند و تکورار مو  

اواننود در زمواني کوه     يا دعاهايي موي « ادايا، ما را درمان کن»کنند  مي

ها، عبادتشان گفتگويي اات يعني با االق  کالئکوآل. تقاضا يا حاجتي دارند

ها و اهل مراقبه، با فراهم شدن يا فوراهم   کنند؛ مديتيشنال اود گفتگو مي

اراتي معنادار، با توصيف پروردگار او را نمودن لحمات اکوت و تمرکز با عب

اگر چه تجربيات دعا، مراقبه و گفتاري ااوت، اموا بوا اوالمت     . اوانند مي

دعا و نماز مسوتمر،  . معنوي و کيفيت زندگي بزرگساالن االم همراه اات

راحتي و ارتباط متنااب با ديگران را عالوه بر ارتباط با ادا برايشان فراهم 

 . تمرکز بيشتري هستند کند و قادر بر مي

بعضي از اديوان، دعوا و نمازهواي روزانوه را در زموان ااصوي توصويه        

کنند؛ مثل نمازهاي پنجگانه روزانه مسلمانان در حالي کوه رو بوه قبوه     مي

هاي ااصي مثل طلوع فجر، ظهور و عصور يوا مغورب و     هستند و در زمان

تر عبوادت  دهند يا مسويحيان کوه در زموان بيمواري بيشو      عشاء انجام مي

هواي  وقفوه، بوا کتواب    هاي مختلف، آرام و بوي  آنها در زمان(. 23)کنند  مي

هواي معنووي حاضور     مقدس و معنوي اود، با پوششوي اواص در مکوان   

شوند و ضمن مراقبه معنوي و تمرکز، باع  تمرکز افکار اود و درگيور   مي

هوا   براوي از آن . شووند  کردن ذهن اود با بازتاب يا تفکوري معنووي موي   

توانند بور عملکورد و دوره بيمواري    معتقدند که از طريق مراقبه عميق، مي

ها، ااتفاده از متون  آن(. 24)اود و ديگران تأثير بگذارند  روحي و جسمي

کنند که باع  فوايد مختلف از جمله االمت  معنوي را طوري توصيف مي

ذاشتن ها با کنار گ در اين مهارت. شود عروقي با آرامش بخشي مي -قلبي 

هاي بيگانه، دوري از شلوغي و ار و صدا، تنفا عميوق، تمرکوز و   انديشه

 .بندند و االمت معنوي را آمواته و به کار مي آرامش اواهي، حمايت

 

 کننده در بهداشت و سالمت معنوي باورهاي معنوي، مداخله
افراد ممکن اات باورهايي معنوي و مذهبي ااصي داشته باشند کوه  

براي از افراد ممکن اات بيماري را به . صل گناه اود بدانندبيماري را حا

کوه ديگوران    حضور ذاتي گناه و بدي آن در اين دنيا تقسيم کنند، درحالي

ممکن اات اين بيماري را به عنوان مجازات گناهان مربوط به گذشته باور 

در واقع، چگونه ممکن اات کوه افوراد بوا نگواهي معنووي و الهوي،       . کنند

اوب از ااتالل يا بيماري داشته باشند  بوه ناچوار فکور کوردن     تفسيري 

به نمر . گذاردها تأثير مي گيري درباره درمان بر آندرباره بيماري و تصميم

با ابزارهايي همچون دعا، براي هر فردي کوه بوروز   « شفا»راد موضوع مي

ت براي همين ااو (. 25)نمايد، بر درمان و مراقبت فعلي او تأثيرگذار باشد

که مراقب و درمانگر معنوي بايد باورهاي مخاطب يوا اودمات گيرنوده را    

هاي بهبودي، از اين باورهاي اعتقادي ارزيابي کند و با در نمر گرفتن جنبه

 . ريزي و اجراي مراقبت و درمان ااتفاده کنددر برنامه

هوا   ارتودوکا . ها، نوع پوشش اهميت دارددر بسياري از مذاهب و انت

ز يهوديان همانند مسلمانان بر اين باورند که مهم ااوت کوه افوراد    و براي ا

زنان يهودي . ها پوشيده نگه دارند حالت  مخصوصاً زنان ار اود را در تمامي

اي از و ارتدوکا، موهاي اود را با پوشاندن کاله گيا يا رواري که نشوانه 

ها مطابق با آداب و راووم معنووي   مورمون. پوشانند احترام به ادا اات، مي

در براوي از موذاهب،   . پوشوند  اود، لباس اود را زير لباس عبادت اود مي

هوا بوا    پوشند که ممکن اات شامل پوشيدن دات اي لباس ميزنان به گونه

تيکه پوشاندن بدن، يا دامني باشد که زانوهوا و پاهوا را کامول     آاتين و تيکه

و ديني به اين باور معنووي    هاي ااالميدر بسياري از فرهن . پوشانده اات

هوا، بازوهوا و پاهوا همچوون اور بايود       توجه شده اات که بدن و برجستگي

زنان هندو که عادت به پوشيدن ااري دارنود، پوشوش تموام    . پوشيده باشد

در پوشوش بيماراوتاني هوم    . دهنود ها و پاها را ترجيح ميبدن به جز دات

حائز اهميت اات که پوشش مخصوصاً براي زنوان بوا شورايطي     اين موضوع

پوشوش افوراد   . ايالي، نا امنوي و نواراحتي نکننود   باشد که احساس پريشان

هوايي  ممکن اات به اصوص هنگام انجام آزمايشات تشخيصوي يوا درموان   

هوايي از   مانند ماموگرافي که نياز به جابجايي پوشش يا تراشيده شدن بخش

در واقع احتورام بوه باورهواي    . ، بيشتر مورد توجه قرار گيردبدن داشته باشد

معنوي در پوشش افراد، راه حلي براي احترام گذاشتن به افراد براي تسوهي  

 .در مراقبت و درمان اات

باورهاي مرتبط با تولد نوزاد مثل اذان گفتن در گوش رااوت و اقاموه   

، «السوالم  عليوه »گفتن در گوش چپ، تبرک جستن با تربت امام حسين 

قرباني کردن و وليمه دادن؛ مراامات مذهبي در بين هنودوها در هنگوام   

تولد نوزاد؛ باور مسيحيان در غسل تعميود دادن فرزنودان اوود حتوي در     

لحمات نزديک به مر  کودک و نوزاد؛ وجوب اتنه موردان در يهوديوان   

بوا  ارتبواط  . کننود  همانند مسلمانان؛ در حاي که هندوها هرگز اتنه نموي 

اانواده بيمار يا مددجو و آگاهي از نيازهاي معنوي او حتي اگر نوزاد باشد، 

 . کند انجام تعهدات و حمايت معنوي را تسهيل مي

از اوي ديگر، اعتقادات معنوي و مذهبي، نقشِ قابل توجهي در رويکرد 

بسياري بر اين باورنود  . کننداعتقادي به مر  در اتفاقات مهم زندگي ايفا مي

ميرد، اين زندگي را براي يک مکان بهتر و با وضوعيت بهتور   فردي که ميکه 

دهد که چنين باورهاي موذهبي،  هاي تحقيقي نشان مييافته. اواهد داشت

هاي پايان حيوات را نفوذپوذيرتر نمايود يوا تأثيرگوذاري      ممکن اات مراقبت

و  براي از اديان، مراام ااصي را در مور  (. 27 -21.)بيشتري داشته باشد

رعايوت ايون   . زندگي افراد دارند که تنها بايد تواط افراد با ايمان برگزار شود

براوي آداب و  . آورد ها راحتي را براي مر  فرد و عزيزان او فوراهم موي  آيين

-هاي معنوي در حالي که شخ  هنوز زنده اات، انجام مي راوم و مراقبت

ا و اواندن متون مقدس تواند شامل نمازهاي ويژه، مناجات يا نجوشود و مي

هاي مسيحي، براي انجام اعمال بيمار قبل از پايوان  کشيش. مثل قرآن باشد
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مسلماناني که در مراحل نزديوک مور    . گيرند حيات، در کنار بيمار قرار مي

هنودوها  (. پا به قبلوه )چراانند ها را به امت قبله مي هستند، بدن يا ار آن

در آئوين  . دهنود  نووب قورار موي   هم صوورت بيموار محتضور را بوه طورف ج     

اازي بدن ميت براي دفن ممکن ااوت   مسلمانان، هندوها و يهوديان، آماده

تواط عضوي از اعضاء اانواده يا با اجتماعي از مردم در مراام دفون انجوام   

هاي مذهبي، در طول مشخصوي از زموان،   در بسياري از اديان و انت. شود

ود دارد که نياز بوه حمايوت معنووي    هايي پا از مر  وج هاي عزاداري دوره

. اواعت بعود از مور  دارنود     24هوا، اونت دفون را در     بسياري از آن. دارد

پوا از  . کنندااعت از مر  حمايت مي 24هندوها جسم ميت را در فاصله 

آن اانواده مرحوم يک دوره از انوزوا و تنهوايي را بوا توجوه بوه ميوزان دوره       

« اويت شويوا  »يهوديوان  . کنود ري ميزندگي که با مرحوم داشته اات، اپ

-بودايي. کنندبراي احترام ميت او را براي چندين روز در منزل نگهداري مي

را براي کمک به مرحوم بوراي يوک زنودگي بهتور بعودي        ها، دعا و مراامي

 . دهندانجام مي

در طول يک بيماري مزمن منجر به پايان حيات، از فرد يا اوانواده او  

تواند بر اوالمت او  در مورد وقايع گذشته زندگي که ميشود،  اوااته مي

مراقب و درموانگر معنووي الزم ااوت، از    . تأثير مثبت بگذارد، صحبت کند

نمودن محيطي که بتواند مراام اوو   مور  را    اانواده مرحوم با فراهم

 .انجام دهد، حمايت کند

 

مراقبت و درمانگري برر خرد در سرالمت و مراقبرت     
  معنوي اسالمي

عالوه بر ارائه ادمات حضوري مراقبت و االمت معنوي، راهنماهواي  

هواي  بندي تأمين نيواز  االمت و مراقبت معنوي و اولويت( آنالين)بر اط 

هوايي کوه در    ها يوا پريشواني  معنوي با توجه به نقاط قوت و ضعف، نگراني

ارزيابي فرد به دات آمده اات، از نيازهاي ضروري در تأمين و پااخگويي 

 :براي از آنها عبارتند از. به نيازهاي معنوي اات

يرا   شرايد محيد معنوي زندگي يا سبک زندگي معنوي اسالمي. 1

آيا بيمار کتابي آاماني و مقدس مثول قورآن، انجيول، توورات يوا      : درمان

هاي ادعيه، نمادهاي معنوي، ابزار معنووي بوراي عبوادات و دعوا در      کتاب

ثل اجاده و مهر نماز يا ااک تيمم يوا مکواني   ااتيار دارد  آيا امکاناتي م

 براي عبادت و نماز او فراهم شده اات 

هواي   آيا بيمار در حال ذکر هست  قبل از غذا و يوا در زموان   :رفتار معنوي. 2

اواند  آيا بيمار مشکل اواب با ديودن  کند يا متون معنوي را مي ديگر دعا مي

ابراز اشوم اوود را در مواجهوه بوا      کابوس در نتيجه پريشاني معنوي دارد  آيا

 دهد مراقبان و درمانگران معنوي حتي پروردگار اود اوب بروز مي

آيا بيمار، ادا يا قدرتي برتر، نماز، ايمان، مکاني : بيان شفاهي معنوي. 3

معنوي، رهبري معنوي يا مذهبي يا موضووعات معنووي و موذهبي را يواد     

يک روحاني را دارد  آيا بيمار ترس  کند  آيا بيمار دراواات مالقات بامي

از مر ، نگراني از معناي واقعي زندگي، درگيري دروني با باورهاي معنوي 

و مذهبي، نگراني در رابطه با ادا، اؤاالتي در مورد معناي وجود يا معناي 

 کند  رنج يا مفاهيم ااالقي يا پيامدهاي ااالقي درمان را يادآوري مي

راود  آيوا بيموار بوه نمور موي     : ا نگرش معنويتأثير سالمت محور ب. 4

 افسرده، عصباني، مضطرب، هيجان زده، متواضع يا مشکوک باشد 

کنندگان چه کساني هستند  چگونه مالقات :روابد بين فردي معنوي. 5

آيود   اي از طرف او ميدهد  آيا نمايندهکنندگان پااخ ميبيمار به مالقات

 کارکنان ارائه دهنده مراقبت چگونه اات  ارتباط بيمار با ديگر بيماران و

 

ارجاع بيماران بره متخصصران سرالمت و مراقبرت     
 معنوي اسالمي

نمير ارجاع به متخص  مختلف در نمام االمت جهت مشاوره يا درموان،  

هاي معنوي نياز به ارجواع بوه متخصصوان آن    هايي وجود دارد که مراقبتزمان

تواند براي بيمارانِ بيماراتان يوا  اعات ميارج. و درمان دارد تواط تيم مراقبت

اين ادمات نياز اات بوه بهتورين   . مخاطبان مراکز بهداشتي درماني ارائه شود

شکل ممکن نمير آنچه در اديان و موذاهب و ملول ديگور فوراهم شوده، بوراي       

هاي آنها از طريوق  بيماران بستري يا مراجعان مراکز بهداشتي درماني و اانواده

تورين شوکل در    ت و درمان فراهم شوود بوه نحووي کوه بوا اوريع      کادر بهداش

هاي اانوه، اجتمواع، مراکوز    مراقبان و درمانگران، در محيط. داترس قرار گيرد

تواننود آدرس و  هاي بهداشت و مراکز آموزشي موي  بهداشتي درماني حتي اانه

مشخصات منابع و مرکز يا افراد تأمين کننده اوالمت و مراقبوت معنووي را از    

ها، راهنماهاي تلفني يا راهنماي معنووي  راهنماهاي ادمات اجتماعي، شرکت

 . مذهبي يا مشاوران معنوي را داشته باشند و معرفي کنند-

مشاوران معنوي و اودمات قابول ارائوه تواوط آنهوا از طريوق شنااوايي        

. هاي معنوي، به معرفي بسياري از مشاوران معنوي کموک اواهنود کورد    گروه

گر نمير مسيحيت که کشويشِ کليسوا ايون مراقبوت و درموانگري      در اديان دي

هاي بهداشوت و اوالمت    معنوي را براي بيمار بستري در بيماراتان يا در اانه

کنند توا اودمات اوالمت و     دهد يا افراد به مراکز معنوي مراجعه مي انجام مي

-شهوا از کشوي   آن. مراقبت معنوي را دريافت کنند، ظهور و بوروز بيرونوي دارد  

بودن فرد مراقب معنوي قبل از شروع مراقبت يا درموانگري اطمينوان حاصول    

ارجاع بيموار جهوت مراقبوت معنووي     . کنند تا تأييد بيمار را به دات آورند مي

کننده مراقبوت معنووي   شود تا با ارائهاغلب با تشخي  صحيح ترجيح داده مي

عيت، ارائوه  ممکن اات براي مراقبت معنوي بر حسب وضو . تماس گرفته شود

دهندگن ادمات بهداشتي درماني در مراکز مورتبط در کنوار مشواور معنووي     

را  قرار گيرند تا به اتفاق هم به پااخگويي نيازهاي بيمار بپردازندو قالبي تيموي  

مراقب يا درمانگر معنوي ممکن اات با وضعيتي مواجه شوود کوه   . نشان دهند

بوا  . اات را انکار کند يوا نپوذيرد  بيمار، مدااالت بهداشتي درماني که ضروري 

توان بيمار را تشويق نمود توا ارائوه مراقبوت اوليوه يوا       اصول مراقبت معنوي مي

تکميلي با مشاوره تواط مراقب يا درمانگر معنوي براي بحو  در موورد نحووه    
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نقوش اصولي پراوتار ارائوه     . هاي جوايگزين درموان انجوام گيورد    انجام و روش

گيري آگاهانه دارد و براي حمايوت  که نياز به تصميماطالعاتي به بيماري اات 

از تصميمِ بيمار اات تا با مراقبت معنوي تواط مراقب يا درموانگر معنووي بوه    

 .برگشت االمت او کمک کند

 

دهنردگان خردمات    خودمراقبتي معنروي برراي ارا ره   
 بهداشتي درماني

اود  کارگزاران ادمات بهداشتي درماني الزم اات تا نيازهاي معنوي

تواننود بوه نيازهواي    هوا هرگوز نموي    آن. ها پااخ دهند را بشنااند و به آن

معنوي بيمار يا مددجو پااخ دهند مگر اينکه نيازهاي اوود را بوه اووبي    

پااخ به نيازهاي معنوي تيم . بشنوند و بشنااند و به آن نيازها پااخ دهند

ن بيماران را تحت ها و انجام مراقبت و درمابهداشت و درمان، دردها و زام

کارکناني که از غرور، ترس يا اووءتفاهم در اوود   . دهد تأثير اود قرار مي

هوا و در دقوت    هواي آن هوا در توانوايي   آگاهي ندارند، نيازهاي معنووي آن 

شنااايي آنها و کشف نيازهاي معنوي اودشان ايجاد محودوديت اواهود   

تي درماني از نيازهاي وقتي بيماران متوجه عدمِ درک  کارکنان بهداش. نمود

هواي  آرام، موضوع نياز اوود را تغييور داده و پااوخ    معنوي آنها شوند، آرام

هاي ديگر به دنبال توأمين نيازهواي    دهند يا از راهها مياطحي به پراش

. کنود  ها ايجاد مي اود هستند که اود الل در اير بهداشت و درمان آن

هواي اوود    توانند از مهورات يدهندگان بهداشت و درمان م در عوض، ارائه

مراقبتي معنوي اود به عنوان يک پل يا ابزاري براي بهبود ارتباطات  اود 

با اود و ديگران ااتفاده کنند تا نيازهاي اوود را شنااوايي نمووده و بوا     

يووک . کمووک مراقبووان و درمووانگران معنوووي بووه آن نيازهووا پااووخ دهنوود

دادن عضو در بيمار را از داتدهنده ادمت ممکن اات نتواند تجربه  ارائه

توانود زمواني را کوه اسوته ااوت،      درک کند اما به احتمال زيواد، او موي  

اوبي درک و شنااوايي   کند، به اشمگين اات يا نا اميدي را احساس مي

کند، با او  نمايد و در مواقعي که چنين شرايط و ااتاللي در بيمار بروز مي

هواي ديگور    از نمونه. ي را ايفا کندهمدردي يا در اير درمان او نقش مثبت

، نگراني، اضطراب و پريشاني اات که با اود مراقبتي معنوي آن، غم، ترس

توانود داشوته    هايي درات به پيگيري مراقبت معنوي از بيماران موي پااخ

ترس اود او از مر  يا آايب رااندن به اود يا ديگوري، تورس از   . باشد

شدن در غم و درد ديگوران، از الزاموات   رقرااندن ديگران به او يا غآايب

 .اودمراقبتي معنوي اات

هارگز، برويک، اور  و االمون، ايون   افرادي همچون بکمن، بکسلي،

نياز را احساس کردند و اعي کردند تدابيري براي افزايش آگاهي معنووي  

با هدف اود مراقبتي معنوي و ايجاد تأثير مثبت بر بهداشوت و درموان از   

 . بيماران براي ارائه دهندگان ادمات بهداشتي درماني ارائه دهندافراد و 

توان از راه کارهايي همچون  مي در الگوي اود مراقبتي معنوي ااالمي

 :موارد ذيل ااتفاده کرد

اي در چند اط از زندگي اود يا چگونگي زنودگي توا   نوشتن االصه .1

 .ااطرات مثبت را ياد آوري کند

. دگي شخصووي اووود را کشووف کنوودمسووائل معنوووي مربوووط بووه زنوو .2

هاي زماني را بشنااد و انرژي و نيرويوي را کوه از داوت داده     اولويت

 .اات، دوباره احيا و جايگزين کند

. هوواي بووروز آن را بنويسوود هوواي معنوووي و علووت اي از آاوويب اووابقه .3

هوا فوراهم    هايي را از اودش يا با کمک مراقبان معنوي براي آن پااخ

ولين تجربه مواجه شدن با مور ، دشووارترين   مسائلي همچون ا. کند

ها  مراحل يا شرايط مر  در زندگي فرد يا افراد، چگونگي مقابله با آن

هاي مقابله و ابراز و پااخگويي درات و منااب به احساااتي و زمان

 .همچون غم و اندوه

ها بدهکار ااوت يوا    ها، افرادي که به آن فهرات کردن اموال و دارايي .4

هايي که بايد به داده، نقش هايي که بايد انجام ميت، فعاليتطلبکار اا

هاي شخصيتي که بايود دارا  نموده، ويژگي ها توجه داشته و ايفا مي آن

هايي کوه بوه وااوطه     داده، جوايز و تقدير نامه بوده و از اود نشان مي

زحمات و ادماتش دريافت نموده و مواردي اين چنيني که وضوعيت  

 .زند را براي او رقم ميموجود و مطلوب 

اووود ارزيووابي معنوووي در تشووخي  ميووزان قوودرت و اميوود، ميووزان   .5

اوشحالي يا نا اميدي، ميزان رنج و نحوه از بين بوردن آن، تشوخي    

هواي زنودگي معنووي،     هدف يا اهداف، شناات و پورورش مأموريوت  

شناات عوامل اثرگذار بر معنويت و االمت معنوي، شناات ديون و  

و الهي، شناات تأثيرات معنوي بور اوانواده و جامعوه،    مذهب واقعي 

چگونگي افر معنوي و توصيف آن، شناات تأثير معنووي و اوالمت   

هواي   هواي موا در زنودگي    هوا و جايگواه   معنوي بر حرفه، شغل، نقوش 

مختلفي که داريم، همه و همه در اود ارزيابي ما نسبت بوه اوالمت   

 . آفرين هستند معنوي ما نقش

 

 الينيهشدارهاي ب

براي ارتقا مراکز بهداشتي درماني و منابع انساني آن، پيشگيري از 

کند، نياز اات به هشدارهاي باليني و  هايي که آنها را تهديد مي آايب

معنوي آن توجه کنيم، ااباب و عللي که ااتالالت معنووي را باعو    

ااز معنوي، شناات عوامل  در کنار شناات عناصر االمت. شودند مي

ااز در حوزه االمت معنوي نياز به تأمل و دانش کوافي دارد؛   ااتال

هشدارهايي که االمت جسمي، روانوي و اجتمواعي جامعوه را نشوانه     

 .گرفته اات

 

 انداز نظام جامع بهداشت و سالمت  چشم
با توجه به نياز جامعه انساني در عرصه االمت پايدار به طرحي نوين 

داشته ان به معناي حقيقي آن را در برابعاد انس  و جامع، که االمت تمامي
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باشد، همچنين ادعاي اتمام و اکمال اديان الهي با ظهور ااالم بوه عنووان   

ترين دين الهي، لزوم ارائه معيارهاي زندگي االم و تدوين ااتراتژي کامل

آن  االمت جامع براي تبيين و تامين اااتارهاي معقول و علمي  ااالمي 

و اويره اهول بيوت     «اهلل عليوه و آلوه   صولي »دي برپايه ااالم نواب محمو  

نماياند که تا به حال به صورت جدي به امري ضروري مي« السالم عليهم»

اين ابعاد اوايه    بر تمامي االمت معنوي ااالمي . آن پردااته نشده اات

و روحي و  توان به االمت جسمي  برداري درات از آن مي افکنده و با بهره

 .اعي واقعي رايدرواني و االمت اجتم

هاي کنوني االمت انسان به علت هاي گوناگون در عرصهوجود آايب

نق  نگاه فرهن  غالب بشري به انسان به عنوان موجودي مادي و لوزوم  

ملي، با نگاهي فرامادي عوالوه بور   ايجاد االمت پايدار در عرصه ملي و فرا

موجوود در  نگاه مادي، طراحي معيارهاي االمت بوراي ارزيوابي وضوعيت    

هاي مطلوب االمت جامع با ااوتفاده از منوابع   جهت ارائه الگو و شاا 

يابود توا وضوعيت    در جهت کشف نمام جامع االمت ضرورت مي  ااالمي

موجود رصد و در شرايطي مطلووب طراحوي الزم بوراي اوالمت جامعوه      

 . صورت پذيرد

تلوف  هاي مخاز طرف ديگر در اين اااتار با توجه به درگيرشدن اليه

هوا، و حفوظ   گوذاري جامعه و اطوح مديريتي کشور و اطح کالن ارمايه

هاي کشور هستند، لزوم پوردااتن بوه   ترين ارمايه منابع انساني که بزر 

هوا و معيارهواي   و تودوين شواا     نمام جامع اوالمت معنووي ااوالمي   

کننده االمت جامع از منمر قرآن و عترت را کامالً بديهي و ضروري  تامين

 (.28)نماياندمي

بوه   1414و حضور در ارکان برناموه   1414با پيواتي معنوي در برنامه 

کشور، اين اميد را به حوول و قووه    عنوان اند جامع االمت معنوي ااالمي

بوراي فوراهم شودن ايون     (. 22)الهي داريم که اين مهم تحقق اواهد يافوت 

د وجود دارد که با انداز نياز به تدابير و مدااالتي در نمام االمت موجو چشم

. باشود  نگاهي اااتاري پااخگوي نيازهاي در حوزه االمت معنوي ااالمي 

در اين مختصر با شنااتي که با بيش از دو دهوه از نموام اوالمت داشوته و     

 . کنم ام، تقديم مي هاي آن انجام وظيفه نموده تقريباً در بيشتر بخش

هواي فورا    يسويون هوا و کم  ها، کارگروه در اطح اتادي، وجود کميته

کننده در حوزه  هاي مدااله عناصر و داتگاه  وزارتي که در ارتباط با تمامي

. تواند اثرگذار باشد مي االمت اات، رويکرد حضور االمت معنوي ااالمي

نمونه آن شوراي عوالي اوالمت و امنيوت غوذايي، شووراي پيشوگيري از       

ااوت  ... مخدر و  هاي اجتماعي، شوراي پيشگيري از اعتياد به مواد آايب

ها در حوزه اتاد دانشگاه علوم پزشوکي   تر در ااتان که در اطحي کوچک

هاي گزينش، حراات و بازراوي بوا نگواهي     همچنين بخش. فعال هستند

افوراد و منوابع    هاي االمت معنووي ااوالمي   ها و مؤلفه برگرفته از شاا 

تواننود   انساني در جذب، بکارگيري يا حفظ و صيانت از نمام اوالمت موي  

 .يابند ارتقا

هواي موردم    در حوزه اتادي، مديريتي تحت عنوان مديريت اوازمان 

هواي   نهاد و ايرين االمت وجود دارد که عهوده دار ااوتفاده از ظرفيوت   

هاي مردم نهاد در حوزه االمت اات که در هر دو بخش  و اازمان مردمي

و ايور   هاي موالي وقوف   هاي منابع انساني معنوي و ظرفيت وجود ظرفيت

نمونه آن . کند وجود دارد که با رويکردي معنوي به نمام االمت کمک مي

هاي مردم نهواد و ايورين اوالمت در موضووعات      حضور پر رن  اازمان

حضوور نيروهواي   . ااوت  12-بحران االمت همچون ايل، زلزله و کوويد

جهادي و افتخاري از اقشار مختلف مردم و ااتصاص مبالغ اهدايي ايرين 

ندين برابر مبالغ تخصيصي دولتي بوده اات، گوياي اين تأثير متعالي که چ

 .اات در حوزه االمت معنوي ااالمي

در اطح معاونت بهداشتي، با ارائه ادمات بهداشتي درماني در 

درمواني شوهري و    -هاي بهداشت، مراکوز بهداشوت بهداشوتي     اانه

 ي ادمات،هاي بهداشتي، نمارت، پايش و ارزشياب رواتايي و پايگاه

هواي   آموزش و ارتقا االمت، بهبود و اصالح ابک زندگي بوا بسوته  

هاي بهداشوتي در اوود مراقبتوي، دهکوده اوالمت،       آموزشي، پيام

بهداشوت بواروري، کودکوان،     ،....راانه، اايت، مجالت و مقواالت و  

مادران، زايمان االم، مراقبت و بهداشت اوالمندان، تغذيوه اوالم،    

 عفوني و رفتاري، ايمن اازي و واکسينااويون، هاي  مشاوره بيماري

مراقبت  آموزان، پيشگيري و مراقبت از االمت دانش بهداشت روان،

و بهداشت دهان و دندان و اودمات دنودان پزشوکي، پيشوگيري و     

اونجي و   بينوايي  هاي واگيور و غيرواگيور، حتوي    مراقبت از بيماري

توأمين و   بورآورد دراوااوت و   انجي متقاضيان شوغل و در  شنوايي

توزيع داروهاي ااااي مورد نيواز بوراي درموان بيمواران اورپايي،      

ها و کاراانجات صنعتي، نمارت بر نحووه   کنترل و نمارت بر کارگاه

آوري و دفع زباله و فاضالب و منابع آب، کنتورل و نموارت بور     جمع

مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي، امواکن عموومي و مراکوز آموزشوي     

حي و زيارتي و بهسازي محيط و جلوب مشوارکت و   تفري -پژوهشي 

هوا و ادارات بوين بخشوي در رااوتاي      هماهنگي با نهادها، اوازمان 

ها و رواتاها اات که بوا   اهداف االمتي منطقه، ااتان و شهراتان

توانود   ها مي در همه آن رويکردي جامع نگر، االمت معنوي ااالمي

 (.31و1)آفرين باشد نقش

انشوجويي بوا واحودهايي کوه در حووزه قوران و       در معاونت فرهنگي د

وجود دارد، ضمن پوردااتن بوه الگووي فرهنگوي     ... عترت، تربيت بدني و 

هوا و   در فضاي دانشجويي، در فضاهايي همچوون اوابگواه   معنويت ااالمي

اازي،  قابليت جريان هاي دانشجويي الگوي االمت معنوي ااالمي  تشکل

 . را به عهده دارد ايجاد، حفظ و ارتقاء االمت معنوي

در معاونت پژوهشي با رويکردي تحقيقي با کموک متخصصوان علووم    

هواي تحقيقوي،    هاي مختلوف مرکوز تحقيقوات، کوارگروه     در قالب ااالمي 

 .توان دات يافت به توليد محتواهاي آموزشي مي... انتشارات و 
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هاي توليد  در معاونت آموزشي با رويکردي آموزشي از دات مايه

در منابع انساني  ي ايجاد، حفظ و ارتقاء االمت معنوي ااالميشده برا

التودريا و   آموزشي مثل اااتيد هيئت علمي، مدراان همکار و حوق 

اين مهوم از  . توان بهره برد مي ااتفاده از ظرفيت گروه معارف ااالمي

و مدراووان دروس مختلووف تووا  اليووه جووذب اعضوواي هيئووت علمووي  

هواي   هاي مختلفي همچوون نشسوت   البها در ق کارگيري و ارتقا آن به

قابليت ... آموزي، بازآموزي و  افزايي و مهارت هاي دانش علمي، نشست

هواي اواص    از اوي ديگور، در قالوب دروس و ارفصول   . اجرايي دارد

 .براي دانشجويان قابل ارائه اات االمت معنوي ااالمي 

هواي  در معاونت تواعه و مديريت منابع، بوا توجوه بوه ظرفيوت    

هاي فيزيکي، عناصر  ود در بستر مالي، منابع انساني و زيراااتموج

نمونه . قابليت اجرا و تواعه دارد هاي االمت معنوي ااالمي و مؤلفه

با رويکورد معنووي در دفتور فنوي، ااوتفاده از       آن معماري ااالمي 

هاي معنوي در حووزه اموالک وقفوي و ايريوه، ااوتفاده از       ظرفيت

هواي   مت و ضمن ادمت، تعيين بودجههاي بدو اد ظرفيت آموزش

و  ااتصاصي براي ايجاد، تواعه و تورويج اوالمت معنووي ااوالمي     

هواي   اواالري در توزيوع منوابع انسواني و ااتصواص پسوت       شايسته

 .اات.... مديريتي به افراد با صالحيت االمت معنوي باالتر و 

دهنودگان اودمات درمواني در طيوف      در معاونت درمان با نگاه ارائوه 

اي از منابع انساني و غير انساني که در حال حاضر بخش عميمي  گسترده

از نمام بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را به اود ااتصاص داده اات،  

بوا افوراد آمووزش ديوده از      ارائه ادمات االمت و مراقبت معنوي ااالمي

در نماموات اوالمت اواير    . مراقبان و درمانگران معنوي قابل انجام ااوت 

يان و کشورها اين موضوع کامالً جا افتاده و عملياتي اات در حالي کوه  اد

 .ما هنوز در ابتداي راه هستيم

 

 گيري نتيجه

کنود مطالعوات بنيوادين در موضووعات      اين مطالعه، بيان موي 

در ايون مطالعوات و   . نيواز ااوت    مرتبط با االمت معنوي ااالمي

اصوول   ،ي معنويعملياتي شدن تدابير حاصله نياز اات به نيازها

ارتباطات و پيشرفت معنوي، شناات صحيحي از ااتالالت معنوي 

بوا ااوتفاده از   . با هدف پيشگيري، مراقبت و درموان توجوه شوود   

. هاي مختلف مخاطبان پوشش داده شودگروه ،هاي معنوي فرصت

هاي معنوي، باورهاي معنوي، اود مراقبتوي و   به نمادها و مهارت

  ان اوالمت و مراقبوت معنووي ااوالمي    ايستم ارجاع به متخصص

اندازي  اين مهم قابل تحقق اات در صورتي که چشم. عنايت شود

هاي بهداشوتي  هاي محيطروشن و شفاف براي ااتفاده از ظرفيت

آحاد مردم  درماني براي ايجاد، حفظ و ارتقا االمت معنوي ااالمي

کوه بوا   و عقلي بشور   با ااتفاده از قرآن، احادي  و تجربيات علمي

 .متون ديني و الهي در تعارض نباشد، فراهم شود
 

Original 

Utilizing the Capacities of Health Care Environments in Islamic Spiritual Health 
 
Abbas Ali Vashiyan1* 

 

Abstract 

Background: Lack of knowledge, lack of spiritual insight and lack of behavioral application of faith and religion following 

trauma or disease; consolation and provision of spiritual support are important issues in the field of Islamic spiritual 

health (ISH); the lack of clergymen at healthcare centers in various countries is not surprising; ISH is a necessary need of 

traumatized patients just like other needs (i.e. surgery and medications etc.); how to respond in times of trouble and provide 

comfort to patients hit by tragedy are essential to maintain mental health amd cope with the issue . According to the 

existing spiritual capacities in the Islamic world, including the Shiites, the existing capacities of intellectuals and 

interdisciplinary thinkers can be used) by the clergy) creating and maintaining spiritual health at healthcare centers.  

Methods: Descriptive-analytical interdisciplinary studies of the Quran, hadiths and medical sciences.  

Results: In most religions and nations, approach strategies and skills of health and spiritualcare workers provide  

the infrastructure and system needed for renderring the much needed health and medical education service 

packages and protocols.  

Conclusion: Islamic spiritual health like many other religions and foreign nationals of the past and present, use a 

structured approach that includes all components of healthcare; attention to all aspects of human beings at all levels 

of prevention and treatment that provide comprehensive healthcare services from the health centers in the rural 

setting and allow for provision of medical services from the ministry of Health Education and Welfare; many NGOs 

also intervene to render SH counscelling and prevent PTSD  
 
Keywords: Delivery of Health Care, Health Services, Spiritual Health 
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