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 دهيچک
 .به عنوان حيات تعادلي در بستر سبک زندگي فلسفي است شناختي روانتبيين الگوي بهزيستي  :زمينه و هدف

براساس استنباط، که  يبا فرض تحقيق ايندهد ئه ميارا نوين از الگوي بهزيستي تفسيرياستنباطي است که به روش تحليل محتوا،  - تحليلي :روش

 .هايي از مضمون حيات تعادلي در سبک زندگي فلسفي ارتباط داردهاي خاصي از اين تفسير با مشخصه مشخصه

شان انسان را از کارگيري هدادن آدمي به غيب و رشد قطب جنيني معنويت به همراه علم در حيات تعادلي است که ب عقل رکني براي توجه :ها يافته

ذهن پرسشگر شاخصه اصلي آن است،  گيريکار از بهلكن تربيت انسان عاقل و عالم معنوي، در بستر سبک زندگي فلسفي که . کندزندگي ساقط نمي

 .شود جسمانى رأفت حال قلبِو  ،ي رحمتمعنو حال قلبِشود تا  محسوب مي شناختي روانضرورتي براي الگوي بهزيستي 

برسد و با تفكرر درختري و قضراوت شرناختي، خودکارآمردي را جرايگزين        ي معنويتواند با تفكر فلسفي و مراقبه به سرمايهمي ايشان :گيری نتيجه

بنابراين الگروي بهزيسرتي   . کسي که اعتماد به خدا و اخالص در رابطه با خلق دارد يعني شود فرمانروادرماندگي کند تا بر محيط و خويشتن خويش 

هاي آرماني مبدل ها با تحليل مفاهيم به شناخت گيري در خاصيت تربيتي خود مزين به احكام معنوي است و در جنبه ديگرش، تصميم ختيشنا روان

 .ها کاهش يابندها و اضطرابشوند تا با درک عالم پس از مرگ، استرس مي
 

 نگرش به مرگ معنويت، ،سالمت روان ،سبک زندگي آموزش، :ها هکليد واژ

 

 قدمهم
از  جهيوقابرل تر                                                             درصرد  ؛شرناختي  روانريشه با  جسميمشكالت امروزه 

وزارت بهداشرت، درمران و   چنانكره  . را به خود اختصاص داده اسرت ها يماريب

در بررسري سرالمت روانري در سرال      خرود در گرزارش   كايآمر يخدمات انسان

بيمراري روانري را    يک نفرر  ،سالدر هر بزرگسال از هر پنج نفر : آوردمي 7102

 راروان هراي روحريِ آسريب    اين در صورتي است که ضربه( 0. )کندتجربه مي

چرون کرونرا    گيريمهه هاي بيماريمانند جنگ، سيل، زلزله و . بايد بدان افزود

ضرو،،  لكرن اهميرت و ضررورت ايرن مو     ؛زننرد که تعادل زندگي را بررهم مري  

 يمردل  برراي  صروري  و ييامحترو  روايريِ  شاخص يينتعپژوهشگران را بدنبال 

 را آن درمران  زيررا  اسرت؛  کشانده روانسالمت بهبود براي ا،همهارت بر مبتني

تعهردات   دانند کره مي شهايآدمي درباره زندگي و ويژگيغلط باورهاي  ترميم

 (7) .سريار مهرم اسرت   بمندي از بهداشت رواني  بهره ها درنسبت به آن ارزشي

قابليرت  داند ميسالمت روان و فكر  را آن سازمان بهداشت جهانياي که  لهئمس

تغيير و اصالح محريط و حرل   و همچنين  و هماهنگ با ديگران متعادلارتباط 

بر همين مبنرا  ( 3. )ه داردعادالن و به طور منطقيرا تضادها و تمايالت شخصي 

  با ارتقاي سرالمت روانري و بهزيسرتي      رد کهآودر اهداف توسعه پايدار خود مي

 (0. )هاي زودرس جلوگيري کرداز مرگ توان  مي

طور  به را نيست؛ چون آن گمربودن  دير يا زودبراي آدمي موضو، اما  

 کره  امرور  »طور فطري مهم است، يعني  آنچه به. خواهد کرد جربهحتم ت

رگ و چگرونگي  چرايري مر   (5. )«باشند متفق آن در بشر  سلسله جميع

 کوشرد ترا در جهرت   مري  بنابراين. کندحيات است که انسان را مُضطَر مي

 معطروف بره   ييالگرو هرايش، پاسرو و   نگرش احساسات و، اهدافشناخت 

را برراي   هرا رفتاراز کلي  ايهندسه تا چيستي، چرايي و چگونگي آن بيابد

 .کنداش تبيين  سبک زندگي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 9

https://ijhp.ir/article-1-464-fa.html


 عليرضا محمودنيا و همكاران

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /722

کره  گرر يرا فلسرفي    ذهن پرسشساختار اما براي تحقق اين مهم بايد 

پرسرد و  استداللي و رو به رشد دارد و سؤاالتي بر مبناي عقل مري روندي 

مباحث تئوري خرار   از را  بودن است، آن جامع، عميق و منعطف ويژگي

مسائل بنيرادي را  و  شودها فلسفي سبک زندگي تا کرد حياتوارد  وکرد 

هرا   زندگي با اين مرارت ،رسدبپ. براي بهزيستي مطرح کند تا پاسخي بيابد

  ارزش زيستن دارد؟

 خرود و هميشرگي  ناپرذير  جردايي  هراي رنرج سؤاالتي که آدمي به خراطر  

 فرامروش  انسان هم يت مداوممشغول کنند و بانمير يتغي هايي کهآن ،پرسد مي

-؛ زيررا ايرن  نيستوجه مطلوب سبک زندگي فلسفي به هيچآنچه در . شودنمي

کنند و نفررت نشران    موري که مخالف طبعشان است، فرار ميها از اگونه انسان

 . شودحياتشان هم مرز گياهان و حيوانات مي بنابراين. دهندمي

از آن جهت زنرده خواهرد شرد کره      شود که انسان ، تأکيد ميبنابراين

عقلري کره پاسردار و زنردانبان     . خاصيت انسانيتش يعني عقل، زنده باشرد 

شرناختي   اي ارزيرابي ين موهبت الهي جهرت  بدين نحو، ا .(5)فطرت است

 شودضرورتي در انديشه امام بسيار حائز اهميت ميبه عنوان  زندگي براي

. نقشه راهي ترسيم کند تا انسان را شايسته اعطاي حيات طيبه گردانرد  و

 ( 6. )همان حياتي که سالمت معنوي اسالمي است

اهداف زنردگي را   سازي کاربرديبراي رسيدن به اين مهم، بايد موانع 

از انديشه گاه  ي کهعوامل. نشوند شناختگردان  رويبراي اينكه افراد از آن 

ترشدن سبک زنردگي را   رنگ و زمينه کم روندمي فراترها  و گرايش خانواده

برودن،   عردي اليره و چنرد بُ   چنرد از سويي، به علت و  (2)کنند  فراهم مي

الگويي است داشتن  نيازمند آنفهم که  است پيچيده و دشوارتغييراتشان 

ايرن   هدف. هاي اساسي در زندگي پاسو داده شود مبتني بر آن چالشکه 

. اسرت تبيرين   شرناختي  رواندر الگوي بهزيستي  مسئلهاين  تبييننوشتار 

تأثيرات عقل و علم به عنوان دو رکن حيات تعادلي بر مبناي اساس،  براين

ي بره عنروان دو پرسرش    در بستر سربک زنردگي فلسرف   ( ره)انديشه امام 

ها در بهزيستي بررسي شود تا چگونگي ايفاي نقش آنمقدماتي مطرح مي

و در نهايت به پاسو سؤال اصلي که همانا چگونگي الگوي بهزيسرتي   شود

به عنوان حياتي تعرادلي در سربک زنردگي فلسرفي اسرت،       شناختي روان

اتي تعادلي ، حيشناختي روانالگوي بهزيستي »لكن عنوان تحقيق . برسيم

 .باشد مي «(ره)در سبک زندگي فلسفي از منظر امام خميني

 

 روش
ويي جر را پي( 2) «ها در سرط  مروردي   کشف مضمون»تحقيق حاضر 

 اش در استنباطي است که با شاخصه توصيفي - تحليليروش آن  کند و مي

 بنيادي اسرت و  يهاست؛ لذا پژوهشو تحليل آن شناخت وضع موجودپي 

شرود تحقيقري    نتايج آن مستقيم براي بهزيستي استفاده مي دليل آنكهه ب

 . کاربردي است

آوري اطالعات بعد از تعيين موضو، و اهداف، به بر اين اساس در جمع

هايي که بتوان، محتواي سپس با تعيين شاخص. پردازيمتحديد موضو، مي

 اي بهبندي کرد و به سؤاالت پاسو داد؛ به روش کتابخانهموردنظر را طبقه

جزيه و تحليل اطالعات نيز بره  پردازيم و تميمنابع موجود  برداري از فيش

گيرري عقالنري   با طرح سؤال و رجو، به متن و نتيجه روش تحليل محتوا

همزمان به وجروه مختلرف    و  توجه ويژه و نظري يحساسيتبا ها درباره آن

البته . شوده ارائتفسيري نوين  ،ها با توصيف آنپذيرد تا صورت ميموضو، 

 هاي خاصي از تفسير الگوي بهزيستيبا فرض مقدماتي تحقيق که مشخصه

هايي از مضمون حيات تعادلي در سبک زندگي  با مشخصه شناختي روان -

 :شودبدين نحو اجرا ميو  شدفلسفي مرتبط است، روش، استنباطي 

ات ، حيشناختي رواني بهزيستي  در زمينه( ره)مطالعه آثار اصلي امام  .0

 تعادلي و سبک زندگي فلسفي ايشان؛

 مطالعه منابع فرعي که اشاره به الگوهاي عملي ايشان دارند؛  .7

تنظيم و تدوين اطالعات در قالب مختصات حيات تعرادلي در سربک    .3

 زندگي فلسفي؛ 

تلخيص آراي ايشان که ضمن پاسو به سؤال اصلي پژوهش، منتج بره   .0

 . شودپيشنهاد الگوي بهزيستي مي

 

 فتعاري
 :تعاريفي از مفاهيم اصلي تحقيق

 

 شناختی روانبهزيستی 
بهزيستي را بايد رشد و بالندگي استعدادهاي واقعي براي هر شرخص  

همراه با عناصر معناداري، رضايت و هدف در زندگي تعريف کرد که حالت 

 .را نيرز داراسرت   شرناختي  روانهراي   مثبت يعنري سررمايه   شناختي روان

داشتن اين اصطالح را در ( 01)و باباپور و همكاران  (0)که کارادماس  چنان

، دنيرا کارآمد و مؤثر با ي احساس رضايت از زندگي، پيشرفت بسنده، تعامل

 و پيشررفت مثبرت   ديگرران انرژي و خلق مثبت، پيوند و رابطه مطلوب با 

  .کنند تعريف مي

 

 حيات تعادلی
معنراي  ه انسراني را بر   حفظ همزمان تعادل در همره ابعراد  حياتي که 

 هرا  گيرري  اصلي آن در هنگام تصميم کردبصيرت و آگاهي، توأمان دارد و 

آيد و براساس ايمان بره غيرب   به وجود مي مسئلهيا چند دو بين ست که ا

 . پذيرد صورت مي

 

 سبک زندگی فلسفی
هردف فررد، خودپنرداره،    »، اين اصرطالح بره حرال و هرواي زنردگي     

اشاره ( 00) «ش فرد نسبت به دنياهاي فرد نسبت به ديگران و نگر احساس

 ثابت ينسبطور  به» دروني وکلي رفتار بيروني و  يهندسه سبكي که. دارد
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 (ره)حياتي تعادلي در سبک زندگي فلسفي از منظر امام خميني: ختيشنا الگوي بهزيستي روان

 720/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

امرا برا   ( 07) ؛«کنرد  که فرد اهداف خود را به آن طريق دنبال مري  ]است[

گفتگويِ ميان چنرد بُعرد از ذهرن آدمري اسرت،      توجه به اينكه مبتني بر 

در جهت دانايي و ادترين نو، فعاليت آزسبكي که ( 03. )فلسفي خواهد بود

چرايري، چيسرتي و چگرونگي حيرات اسرت،       هرايي از شناختمعطوف به 

 .گيردسبک زندگي فلسفي نام مي بنابراين

 

 تحقيق پيشينه
 دستور همه شئون زندگى، فهم و الگوگيري از انديشه اسالمي که برا 

ن آدمري بره   تواند مربيان بشرر را در شريوه رسراند   مي( 00) دارد، حكم و

اجتماعي بره   -شناختي رواننگاهي »که تحقيق چنان. کندبهزيستي ياري 

ساز به همين در بررسي عوامل تمدن «(ره) ساز امام خميني باورهاي تمدن

بررسي رابطه بين عمل به »همچون پژوهشي که در ( 05. )رسدنتيجه مي

اجتماعي  رشد، شناختي روانحاالت  با (ره) هاي تربيتي امام خمينيتوصيه

تأکيد دارد که براي رسيدن به بهزيستي بايد  «و خودکارآمدي دانشجويان

اضطراب، افسردگي و استرس و نيز شادي، رشرد   شناختي روانمتغيرهاي 

اجتماعي و خودکارآمدي را که برا هرم رابطره معنراداري دارنرد، برا نگراه        

در حيراتي   راکه پژوهش حاضر آنچه( 06. )پيشگيرانه تربيتي، کنترل کرد

هاي الگوي بهزيستي از منظر تعادلي با نگاه پيشگيرانه تربيتي، در شاخصه

 .کند ، تبيين مي(ره) امام

امرام  : يره فق يرت از منظرر وال  يسربک زنردگ   يالگو»اما تحقيقي با عنوان 

مقوالتي از الگوي سبک زنردگي را   ،«(دامت برکاته)يا و امام خامنه (ره)ينيخم

زنردگي، وارايف نهادهرا، تكراليف و      ديشه امرام برنامره  کند که در انمطرح مي

کره در ايرن پرژوهش، در ذيرل     آنچه( 02. )حقوق فردي و اسالم سياسي است

 .آيدهاي بهزيستي مياي براي زندگي و پيرامون شاخصهبرنامه

 (ره)امام  ندگيزتأکيد بر سبک  هايي کهالبته نگاهي داريم به پژوهش

کيرد  أبا ت (ره)خميني امام خصيتيشاخت ابعاد شن بررسي و»: دارند، مانند

رونردگي انقرالب   ثير در پريش أبر مختصات بينشي، منشي و رفتراري و تر  

و نيرز تحقيرقِ   ( 02) «اي اهلل خامنره  هاي آيرت اسالمي با محوريت انديشه

موسروي و   زنردگي  سبک واکاوي عنصر امر به معروف و نهي از منكر در»

، (ره)هايي از الگوي عملي امرام ا شناختت« (ره)امام خميني رفتار سياسي

از طرفي، تحقيقاتي مطالعره  . دست بياوريم هتبيين الگوي بهزيستي ب براي

: ماننرد  .تأکيد دارند؛ زيرا رکن حيات تعادلي استعقل  که به سربازان شد

سرازواري قردرت و   : (ره)نسبت سياست و تربيت در انديشه امام خميني»

آنچره  . اما تحليلي براي سازواري نيافتيم( 00) ؛«هدايت در تربيت اسالمي

 سي و مباني نظري آن از منظرر بک زندگي سياس»پژوهشي با موضو، که 

هرم بردان   سربک زنردگي    بنيادهراي  نيز با طررح ( 71) «(ره)امام خميني

 .پردازيماي که در ارکان عقل و علم بدان مي مسئله. پردازد نمي

صي در نرو، نگراه بنيرادي بره     قرابت خااما الگوي مدنظر اين تحقيق، 

مقايسره تربيرت   »: تحقيقاتي همچونبا  (ره)مرگ و اخالق در انديشه امام 

و فيض کاشاني و ارائره الگروي مفهرومي     (ره)اخالقي از منظر امام خميني

امرا   ؛(70)دارد «مناسب در جهت شكوفاسازي و تثبيرت فضرايل اخالقري   

تي انسران و اراده او  کره طبيعرت و چيسر   چنان. متفاوت است يشانها نگاه

الرذکر، نگراهي   اما تحقيقرات فروق   ،اساس و ورودي الگوي بهزيستي است

، شاخصره سربک زنردگي    البته. دارند اي اي مقايسه شناسانه و شيوه هستي

بررسري  : سرالمي سبک زندگي ا هايشاخص»: هايي مانندامام در پژوهش

سرتخرا   بررسري و ا »و ( 77) «موردي انديشه رهبران جمهوري اسرالمي 

 «، گانردي، مانردال  (ره) امام خميني» بيالالگوي سبک زندگي رهبران انق

 .استفاده شود الگو طراحي تا از نتايجشان در( 73) شوند بررسي مي

 

 های تحقيقيافته
امتياز واقعي حيات، حقيقتي است که انسان با يافتن آن، داراي چشم 

بنرابراين،  . و کرور اسرت   را نيابد، کر، گنگشود و اگر آنو گوشي ديگر مي

حيات غريزي براي وجود آدمي کرافي نيسرت و حيراتي براالتر از آن الزم     

بنرابراين بهزيسرتي نيازمنرد    . شرود است که انسران برا عقرل در آن زنرده     

 .استورزي  عقل

عقل به عنووان رکنوی در حيوات تعوادلی چ ونوه در      : سؤال اول

 کند؟نقش ايفا می( ره)بهزيستی از منظر امام 

 عمل صال ايمان و  معرفت، با آدمي اي است کهت، حيات طيبهعادس

شود و مقدمه آن حيات تعادلي با ارکان عقل و علمي است بدان مشرف مي

ي معرفتر  حقيقرت اسرت و    نشرانه علمي کره  . ديگرندکه الزم و ملزوم يک

شود در حيات تعرادلي انسران زنرده     گفته مي بنابراين. آوردآور ميبصيرت

پيردا  ( 70) «ى چشرم و قردرت ادراک دل  ينيررو  بينرا  »يعنري   .شودمي

شود که با استناد به آيه يازدهم سوره مجادلره  کند و صاحب عقلي مي مي

 .درجات متفاوتي دارد ،«وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»

باري، عقل در حيات طبيعي که فقط بدنبال جذب منفعت و دفع ضرر 

به تعبيري، . آورِ حيات تعادلي متفاوت استو معرفت داراست با عقلِ جهت

حيات تعادلي در بستر سبک زندگيِ مبتني برر عشرق بره دانرايي، انسران      

شود تا در ميدانستن بيشتر کامل هايش با کند که دانستهعاقلي تربيت مي

 .با مقام او سازگار باشد ل،عم

  

 بهزيستی و انسان عاقل

انتخراب   شرجو، به معلومات با تمجهوالبا  هدر مواجعاقل با تفكر فلسفي 

وجرودش را  اي که احساس در آن دخيل نيسرت  مراقبههمراه با تفكر کند، مي

کنترلي خرود ت، دادن اسر در حرال روي شناسد و بدون قضراوت بره آنچره    مي

 عملري کره  . کنرد ها را در خَلق و مخلوق تأييد مينشانيابد و با عملِ ارادي  مي

 هرا برخري زمران  و  استخيال  وهم و در مرتبه اوقاتيقالنى و گاهى در مرتبه ع

بره بيران   ( 75)ه خواهد برود؛  و غيرشنيدن  با چشم و يا با گوشمانند رؤيت ه

ديگر، هنگامي که عقل براساس فطرت تصور کنرد، مبتنري برر آن، اراده فعرال     
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 عليرضا محمودنيا و همكاران

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /721

 (MBSR) کراهش اسرترس  با اين توانايي ذاتري، مبنرايي برراي    ذهن  شود و مي

 .رقم بخورد يستيبهزها ارتقا يابد و عملكرد تا کنداد ميايج

بنابراين آيين خردپروري در حيات تعادلي، انسان را برا هردف تحقرق    

تربيرت   کار اخالقي معياربر کل قواي بدن به عنوان عقل و اراده حاکميت 

توان خودکشري کررد؟   پرسش که ميهايي بيابد براي اين کند تا پاسومي

در  بيان خرودش  به که (lev Tolestoy) تويتولسوفي به نام سؤالي که فيلس

تررس از  و  دآمسراغش به مرگ حاالت  رفاهي بود، وقتي بهترين وضعيت

 اين زندگي رو به نيستيو  (76) چرا هستم؟: گرفت، پرسيداو را دربر مردن

چرا خودکشي نكنم؟ و در پاسو به ! ؟نمچرا تحمل کرا  به اصطالح بدمزه و

 . اني عاقل، خودکشي نكردمصداق انس

باري، بايد با شناخت خود و تقويت عقل، منطقي بر شخصيت حراکم  

ها و مزا  زيستي کمرک شرود ترا بتروان     کرد که به درک ويژگيِ موقعيت

تا منبعِ انگيزشي مهرم برراي    کردهاي شناختي ترسيم صفاتي را در نقشه

 .شودايجاد يک فعل 

شوند و بره  تي هستند که کسب مياما بايد دانست که تصورات، ادراکا

 تفكري که با عقل سليم يعنري . خود معلوم نيستند و نيازمند فكرند خودي

به جواب تحيرراتش برسرد و برا     ست تا آدميهمراه ا تقوا اصول منطقي و

که آنچه. توجه به وُسعش، انتظاراتي واقعي و معقول از خودش داشته باشد

 . در کاهش تنش، ياري رسانش است

برراي  اسرت،  ( 5) «علم و ادراکات»مندي از عقل که ترتيب بهرهنبدي

رکن است تا تواناييِ سازگاريِ انتظرار از خرود، در    شناختي روانبهزيستي 

 هاي هاي متضادي که گرايشو از شناخت کندها را ايجاد مواجه با واقعيت

هراي سربک   روشبه تعبيري، در . شود، جلوگيري کندناسالم را منجر مي

هراي آن، بايرد از   هاي درک اطالعات حسي و شرناخت در فراينددگي و زن

 بگذارنرد و  ي اثرانگيزشهاي الگودر  به نحوي که. علم و عقل استفاده کرد

هراي  شاخصره ي برا  کنشر  دو عامرل را که به عنوان  ها ها و گرايششناخت

 . کنندايجاد معنادار و هدفمند هستند را براي بهزيستي    رفتارهاي

 

 معنويت عقلی در بهزيستی نقش

، ويژگيِ انسان معنوي است که به زندگيش اصرالت  !پرسشِ چه بايد کرد؟

لكن براي رسريدن  . کندبخشد؛ زيرا بر مبناي فهم و درکش از آن، عمل ميمي

 شرود حيات تعادلي، بايد عقل بر تمام قواي نفس حاکم به پاسو اين سؤال، در 

شرود و در مواجهره برا    ر عقالنري انتخراب   يابي به هدف به طرو هاي دستراهتا 

هايي از چرايي، چيستي و چگونگي زيستن، درکنار علم انسران جروابي   پرسش

ها را با تحليل مفاهيم، الگويِ شناختيِ آرماني کند کره بره   گيريو تصميمبيابد 

بره جهران هسرتي و    هرايش   نگررش  ترا  کنرد شيوه درکرش از جهران کمرک    

بر اين اساس زندگي افرراد  . مشخص شود گبخش آن و عالم پس از مر هستي

خداونرد  کند تا حيات پاکي که يعني اراده مي. گيردتعاريف ديگري به خود مي

 . را با عقل و علم برگزيندوعده داده است 

ابعراد زنردگي    تمرام  در تفكر بر تمرکز با را شناخت گونهاين (ره) امام

 تا کرددقت  ها و لذايذ تفادهاسي نحوهدر  داند و تأکيد دارد که بايدمهم مي

 يرک  شرده،  تعريف تفكر بنابراين، (00. )نشد حيوانى نزديکحيات به افق 

  .کندمي تفسير دقت به را زندگي که است شناخت

 ادراکرات  چرون  (27) .داشرت  توجره  ورزيعقرل  موانرع  بره  بايد البته

 کره  آنچره  .کنرد  مي ايجاد خلقت و خود از را نامعقولي و نادرست نامرتبط،

 حيرات  در عقرل  بره  تمسک درمانش و است رواني بيماريِ بروز اشنتيجه

  .کند خود فرمانرواي را آدمي تا است تعادلي

 

 فرمانروايی خود

در برا انديشريدن   و  کند را تعديل ي نفسقوا بايدعقل عملى با انسان 

هاي عقلي بتواند از ااهر به براطن  کند تا شناختاش زندگي  ابعاد وجودي

گرفتار هرواي شريطاني   اگر بنابراين . و روابط نامحسوس را درک کندبرود 

که در فهمد  درست پيدا کرد، مي نشد و عزم عملي، انگيزه صحي  و انديشه

بايد متفكرانره در خرود و   . کردتوان همه علوم را کسب نمياين عمر کوتاه 

ترر  عمان انديشيد و انتخاب کرد که کدام يک از علوم براي ما نراف احواالت

 (72. )است تا بدان مشغول شد

اگرر  ( 00. )سخت و طاقت فرساستالبته پيمودن اين راه براي انسان 

هايي که اليق يک انسان به داليلي در مراحل رشدش به بهترين صالحيت

اي کره يرک   واقعي است، نرسيد؛ بايد با استقالل فكري و نظري و جرواني 

تش را از ماده به تدريج کرم  توجها( همان)سرمايه معنوي اجتماعي است، 

باالخص آنجايي کره بره   . برسد (،هر آنچه مادي نباشد) کند تا به معنويات

. رسد بايد فرمانرواي خود بشود و همراهي اولياءاهلل را بپذيردبلوغ عقلي مي

به منزله دو بال برا  را ( انبياء)و معلم بيروني( عقل)لكن امام، معلم دروني

 ]پستي و رذالرت [ ها از حضيضآن واسطهه ب تواند مى»که  داندمي آدمبنى

به او  علم و معرفت و کمال و  ]بدبختي[ جهل و نقص و زشتى و شقاوت

 (70. )«ندکجمال و سعادت پرواز 

کره سرؤال از خاتمره    را ي اديبن ميمفاهبدين ترتيب، بستر مناسب از 

زنردگي  ر د ات درختي يعني باالرونده،تفكر هيبرپادر آن هست بايد  حيات

 يميمفراه و  نهرد يبر آن مر  ي نيزالهديق، (ره) آنچه که امام. داشته باشيم

( 00. )داندمرگ و شهادت، نيستي و هستي را در آن ضروري مي چونهم

فرد همواره در جستجوي محبوبش يعنري خردا باشرد ترا در     به نحوي که 

کند و  مندي از عقل بتواند در ثمرات و نتايجش تفكرگذرگاه حيات با بهره

 .راه عال  را براي بهزيستي بيابد

 

 فرمانروايی خود

 جايگاهي، نداشتن يا و مالي فقر براساس اگر و دارد ذاتي کرامت انسان

 روحرانى  هرا   نعمت کسب به تربيتيش متوليان يا و نشد کرامت ااهر در

 مقامي هر به نبايد .است راه کردن طي مسئولِ خودش ،نكردندش مفتخر
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 (ره)حياتي تعادلي در سبک زندگي فلسفي از منظر امام خميني: ختيشنا الگوي بهزيستي روان

 720/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

 را کرارش  بايرد  .باشرد  تفراوت  بي مسائل به و کند بسنده ،هست آن در که

 بايد :فرمايدمي (ره) امام کهچنان .کند عمل و بيانديشد درست .کند اصالح

 و دستگير  و باطنى توفيق با تقصيرات و گناهان عمدي، خطاهاي ،نقايص

 معنرو   و روحانى حالتي که نحوي به .شود  جبران خداوند، سرّ  هدايت

  (00) .شود حاصل کرامت اين جوار در

 بدخواهان، بدخواهي رغم به حتي تا خواست توفيق خدا از بايد بنابراين

-مرادي  از دوري با را راه اين بتوان ها،رنج از خالصى با سالمتي و صحت در

 .رسيد بهزيستي به و کرد طي معنويات به نزديكي و دنيايي گرايي

 لرذت  ترا  کنرد  مشرغول  خود به را ما نبايد فرزندان، و اموال زيادبودن البته

 سرت مَ ،حرق  کرامرت  و رحمت يعني معنوي قلب حال از و نفهميم را مناجات

 خردا  برا  نرس اُ اليرق  و خلق به خدمت صال  زندگي، داري سكان با بايد .يمشون

 شرود  کوتاه هاآرزو بايد نبود گونهاين اگر .شود رأفت جسماني، قلب حال تا شد

 يُجيربُ  امَّرنْ » بره  را قلرب  و حرال  زبران  و کرد خششب طلب خدا از صادقانه و

 بره  را صاينقر  ،ببينرد  را صداقت خدا کهزماني تا کرد مشغول «دَعاه اذا الْمُضْطَرَّ

 (31) .نمايرد ب مرحمت را يشرضا تحصيل توفيق و فرمايد جبران خود رحمت

 .کرد انتخابعقل  و آزاديِ اختياربايد معنويت را در درون جست و با  بنابراين،

 خررود در توانرردمرري افررراد برره متعررالي نگرررش دادن اسرراس ايررن بررر

 تغييررات  و اُفرت  از جلروگيري  همانا که باشد داشته آثاري شان فرمانروايي

 داشرتن،  سرروکار  هنگرام  در و انرد مستقل چون .آنهاست عمل در فاحش

 متأثر تا دارند مراقبتي درست، باورهاي ايجاد براي درگيرشدن و درافتادن

 .نشرود  نامعقول باورهايشان و ناکارآمد احساساتشان شناختي، تحريكات از

 لذت بردنوقت  که بپنداريم اشتباه به باشد، جواني انرژي کههنگامي مانند

عمر  آخرشاءاللَّه در  نکه إشود، به اميد آنرفتار  شهوات با مطابقلذا . است

  (00)  .قرار خواهيم گرفت رحمت خداوندو مورد  کنيممي توبه

 چهرل  بره  آنكره  از بعد و» است بدن به توجهش سالگى سى تا انسان

 اگرر  بنابراين (75) .«کند مى کم بدن از را خود توجه نفس، رسيد، سالگى

 بره  اسرت  مجبرور  آدمي ،باشد شده ايجاد سن اين به رسيدن تا اختالالتي

 فصل را سالگي سي تا (ره) امام لذا .کند توجه بدنش به هامريضي اين علت

 که فصلي (70) .داندمي قوا بر شدن چيره آسودگي فصل و اراده بودن قوي

 اولرين  از دنيرايي  ايرن  مادي متغير دنياي در باطن بر عالوه بايد آن از بعد

 .انساني شدق مقام يالتا  کردپرهيز افراط و تفريط  هرگونه از آن منزل

هرايي بايرد   آمروزش در اوايرل آن  شود و شرو، بايد اي که از جواني مسئله

تر شود تا معاني را بفهمرد و بردان   آگاه که شوق به دانايي دارد، قوهّ عاقله ديد تا

 روشرن  فلسرفى، توحيرد را   داليرل  با شد که فقط فيلسوفىنه مانند . کندعمل 

در اين بين اگر عقل، مطرابق برا   ( 5. )نيست ه خدا، مؤمن بشخود ؛ اماکندمي

 ( 75) .شود و بالعكس مى کم توهم و خيالشه قوّ ،فتار کردر يشرعدستورات 

 مرورد  در گرايانره  پرسرش  منطقري  انسران،  رفتاري، الگوي اين به عنايت با

 برراي  شوق و يافت خواهد ترند،معقول که بايدي غير تمايالت با همراه زندگي،

  .زندمي سر او از متعادلي رفتاري و شودمي ايجاد وي در حيات غايت به رسيدن

علم به عنووان رکنوی در حيوات تعوادلی چ ونوه در      : سؤال دوم

 کند؟نقش ايفا می( ره) بهزيستی از منظر امام

 در نتيجه ؛اي بين عقل و علم وجود دارددر منظر امام ارتباط دوسويه

عقرل   بنرابراين ( 70. )« محكم اسرت  ،علوم در تحت ميزان عقلى و برهان»

لذا، براي اينكه بتوان . نيازمند دارد و بالعكسبراي انديشيدن توأمان به علم 

-ها گذاشت تا به آيرين عقرل  افراد را متفكر کرد بايد منابعي پيش پاي آن

زيرا تفكر آموختني نيست؛ بلكه خدادادي است و تنها از راه ورزي روکنند؛ 

 ( 72. )رسدتربيت به فعليت مي

 

 بهزيستی و انسان عالم

. هميشره دليرل دارد  عقرل   زيررا  دانرد يمر علم  را شأن عقل (ره)امام 

 معتقرد  ايشران . کنرد معرفي مي (5) «، عاقل و عالمحقيقت» راآن بنابراين

مرريض  خرود  علم به اين موضو، پيدا کند کره   ،انسانکه ابتدا بايد  ندبود

و بهزيسرتي را تجربره    آيرد  ، پس از آن خودش درصدد عرال  برمرى  است

فضايي برايش فرراهم کررده    يطانعيب کار آن است که ش اما .خواهد کرد

 . داند مريض مى را ديگران ،بيچاره که

بر اين مبنا تأکيد دارند که از راه علم بايد اين شررايط را تغييرر داد و   

ن در اين امور  اسرت کره   کردتفكر »اي که شيوه .عالِم به احواالتمان شد

 اييهر حرکرت  کنرد و  دور خرود از  را نفس امّراره  يهواتا  (70) «ذکر شد

نشاطي که . برايش اتفاق بيفتدمعنو   هايشادکامي داشته باشد تا روحانى

 ( 5. )کرد وصفرا در دنياي مادي آن تواننمي

 

 نقش معنويت علمی در بهزيستی

منطبق برر مروازين    مورد پذيرش عقل وَ معنويتِ براي مشخص شدن

آنچه را کره  يعني علمِ نزد عالِم و . را واحد دانستحقيقت علم بايد  ،علمي

يعني، علم در هر سطحي باشد، عالم و . شود، يكي دانستبراي او معلوم مي

افراد در هرر سرط  علمري    اساس  براين. معلوماتش در همان درجه هستند

ها بايد استقالل معنوي در همان سط  را بيابند تا بتوانند خود را از پليدي

هرا را متعرالي   و اکنونِ آنها برهانند و به امور معنوي که اينجا و وابستگي

براسراس  بخش است و معنويتي که شبيه يک وجود تعالي. کند برسندمي

 .صحبت از وجود يک خدا نيست ضرورت هم

اگر ما »زند همين مطلب است که باري، آنچه که بهزيستي را رقم مي

ها را اگر برگردانديم به حال خرودش و  اين ...ها  معنو  را، اين وابستگي

 ( 00. )«توانيم يک ملت مستقل باشيم کرديم خودمان را مىپيدا 

ااهري  ياستعدادهاها و قوّهميان  يم با عقلاگر بتوانبا اين تفاسير 

مقدمات و که »ها علم به مباد  وجود آن»و   کنيمو باطني تعادل ايجاد 

شركل  چيرزي را  تردريج   بره  و و آگاهانره  ياختيرار هرايي هسرتند،    عمل

آن چيزهايي که باعرث  » و علم به کيفيت تنزه «باشيمدهند، داشته  مي

هرر کردام را   با عقل و علم و پيدا کنيم ( 70)« .شوندکاهش کيفيت مي
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ايجراد  در  يري همگررا داريرم کره    ، نيروببرريم ار کر ه در جايگاه مناسب ب

 . گر ماست ياري شناختي روانبهزيستي 

است  ن فرضايمبتني بر  ،معنوي يرويكرد با همگرايياين نو، البته 

. است نفس و بدن، در عين حال روحبلكه  ؛نيستتصورات  انسان فقطکه 

 است و البته هستيدرباره  نافعدن علمي مبوجودآ ه آنالزم اي کههمگرايي

 ، اين همگرايي مخالفتي ندارد و آنکشف کردهنيز آنچه که علم متجدد با 

کره  کند توصيه مي را علمنو، ديگري از کردن فراهمبلكه  ؛کند نفي نميرا 

غفلت و خواب ار  از بيداش که مقدمهآنچه. دارد متعالي در واقعيتِ ريشه

 .استخردمندانه  يرسيدن به شناخت

 

  گيری نتيجهبحث و 
 يدار مرگر  وامحقيقت زندگي غيرقابل تعريف است و درک و فهرم آن  

 در اختيار گرفتن تمام و کمال يک حقيقت و انتقال آن به سراي است که

انديشري در بسرتر سربک زنردگي     به بياني ديگر، مرگ. شودديگر معنا مي

تواند با سؤال از چرايي، چيستي و چگونه آن با تكيه بر نظام معرفتي و  مي

ارزشي و اهداف زندگي، پيشنهادهايي براي متن و ختم زندگي داشته باشد 

. ه استگونه نبوداما هميشه به ضرورت اين ؛تا يک زندگي خوب رقم بخورد

 کنيم که فرض مي»: فرمايدبا ابتناي به معرفت الهي مي( ره)امام که چنان

اي پيردا   کنيد و يرک زنردگي   اي شما صدوبيست سال عمر مي يک زندگي

صدوبيست سرال در مقابرل غيرمتنراهي چره     ! الرشيد کنيد مثل هارون مي

ن يک به تعبيري، آيا داشت( 00) .«!بعدش غيرمتناهي معذبيد ؟نسبتي دارد

 نسرليگم کره  کنرد؟ يرا چنران   بعد قوي و خوب براي حيات کفايرت مري  

اما ( 30)باشد؟؛  فقط سه زندگي خوببايد ترکيب زندگي کامل : گويد مي

 .همين کافي است؟ يا ملزومات ديگر هم دارد؟ آيا تنها

 اسالميهاي آموزهمطابق با  (ره)ها در منويات امامپاسو به اين پرسش

تنها در حوزه مسائل مرادي  نبايد  پيشرفت و تغييراته آيد کبه نحوي مي

هايش براي معناداري همراه با ارزش هاي معنويو بايد جهت دشونخالصه 

. رو ايشان ترأکيد بر توجره بره غيرب دارد   از اين .وجود داشته باشدزندگي 

بُعد مهمري کره   . آدمي استمرکز هستي اي بنيادي و  احيهرنمعنويتي که 

در بنابراين بايد . آوردمي سرخوشي، سرخوردگي جاي به، ودشفراموش  اگر

سقط آن کوشيد و برا ارکران عقرل و علرم،      ايجاد اين قطب جنيني و عدم

ي سالمتابزار  امروزي هايتالطمو  يچيدگيپدر  خانه تفكر کرد تاحيات را 

 . کندبهزيستي را براي آدمي فراهم  و

و کرم   منعطرف  هايياببايد ذهن را به روش پرسشگري به يافتن جو

را سوق داد و آن غير قابل حلااهر در  هايِ دشوار وسختيدر برابر  ينههز

 .باشد هاها و اضطراباسترس دهنده کاهش مجهز کرد تا

خرود  موتور حرکت سبک زندگي فلسفي با اين خاصيت ذهن فلسفي را 

ه معنراي  ب بايز ستِيز نرسيم و يتا به پوچدهد در جهت يافتن معنا قرار مي

 .را خواهان بوديم را در تمام ابعاد زندگي ببينيمحياتي تعادلي که همواره آن

-قرار ميتعادل آموزي ارکان اين زيست مي و علمورزعقلاساس  براين                                    

-ي پويايي، عاطفي و هيجاني دارند به عقيدهها که شاخصهگيرد تا نگرش

ي عقل مبدل شوند و تعادلي بين احساسات دروني و بيروني، هايي بر مبنا

عقالنيتي که با تكيه بر آن . ماديات و معنويات و معاد و معاش اتفاق بيفتد

رويم تا با الگويي ذهني به دنبال ثبت رويدادهاي بيروني در ذهن خود مي

  .ها به دست آوريمدرک و شناختي از آن

اي به   قوهخردي يعني  بيعقل تا  مندي ازبهرهعدم اما با توجه به اينكه 

 فاصرله  - تواند چنين ادعايي کنرد که هيچ انساني نمي -نداشتن عقل نام 

از عقرل   تمام و کمرال شاهد هستيم که بسياري از افراد هستند که  ،است

كن يگيرنرد؛ لر  اي نمري بره هريچ عنروان بهرره     از آنکنند يرا  استفاده نمي

ه از عقل بهره مناسب را ک يکسبه تعبيري، . نندکاي را تجربه نميبهزيستي

شود و همه قوا  خود را  غافل مى ياد انپوش برد و از حقيقت چشم مى نمى

انى و کسب حيوت ابرا  لذ يش راهاتوانايي و کند مى نياييمتوجه عمران د

 سرنجيدن تواند قوا  خويش را برا   کند نمى قدرت و شهرت استفاده مى

از فررط   يشقروا  زيرا ؛بكار گيرد خدا، خلق و خلقتا در رابطه ب شمصالح

 در يک حالت واست از موضو، اصلى حيات غافل  غيراصيلاشتغال به امور 

 . دهدميرا از دست  شا ييکارانامتعادل 

به . بنابراين، تالزم حيات تعادلي با سبک زندگي فلسفي ضروري است

در مسرير اهرداف    گرايانه، حيرات بر مبناي ذهن فلسفيِ پرسشنحوي که 

وارد الهي  تكامل يابد و هويتي متعادل براي آدمي بسازد تا با توفيق فيض

مبتني برر   حيات تعادليِبر اين اساس الگوي بهزيستي، . حيات طيبه بشود

آگاهى دادن و »بر مبناي  هايي از وحي خواهد بود کهبدون شناخت تعقلِ

يا همران تعلريم   ( 70) «تنبيه يا هشدار  به نفس آدمى برا  تصور معانى

به تعبيري، . اي که تربيت دارد شود در کنار خاصيت پيشگيرانهمعنادار مي

ترين واايف آموزش و پرورش براي ايجاد بهزيستي، تأکيرد  يكي از اساسي

 و خودکارآمدي نقش»که تحقيق چنان. است شناختي روانهاي بر سرمايه

 اين يادگيري ،«ندانشجويا تحصيلي ورزيلتعل در شناختي روان آوريتاب

 ( 37. )داند مثمر ثمر ميعملكرد بهتر تحصيلي دانشجويان  در را هامهارت

شود تا انسان نافع توجه ميبه علم  (ره)رو در انديشه اماماز اين

که منش، کنش و رفتارهاي او بر مبنرا و ميرزان    شودعاقلي تربيت 

ختلرف انتخرابي   عقل سليم است و هرگز بدون دليل، ميان مسائل م

که همان علرم بره   به ايمان  در حيات تعادلي که از علم کسي .ندارد

زت نفس دارد و فردي که ع. رسدوجود خداست در حيات طيبه مي

بردان بره   دانرد و برا اتكرا    هاي متعادل مي وجودش را نردباني با پله

 . شودبهزيستي نائل مي

نسانيت اسرت؛ يعنري   بنابراين آنچه که در حيات تعادلي بايد سربزند ا

انساني که بعد معنوي دارد و انسانيتش بر اساس فكر بنرا و عاقرل و عرالم    

؛ زيرا بره خروب يرا بردبودن کرردارش در تمرام لحظرات زنردگي         شودمي

 آيرا ايرن اعمرال بره     : پرسرد کنرد و مري  مري پيدا ها بدانعلم انديشد و  مي
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 (ره)حياتي تعادلي در سبک زندگي فلسفي از منظر امام خميني: ختيشنا الگوي بهزيستي روان

 723/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

 

 
 

تي تحقيق هست پاسو به سؤاالت مقدما کهآنچه رسد؟بهزيستي مي

رفتاري و رويكردي آموزشي در درمانِ -و به عنوان تكنيكي شناختي

 را ناشري از ، آنDSM5اختاللري کره   . آيدکار ميه اختالالت سلوک ب

فقدان يا کمبود بسرياري از نيازهراي شرناختي در کنرار رفتارهراي      

و در ( 33)تربيتي نادرست، در کانون خانواده ناهنجرار آورده اسرت   

حضرور در حيراتي نامتعررادل اسرت کره برا بسررتر       (ره)امرام انديشره  

بره سرخني   . شودگرايانه در سبک زندگي فلسفي متعادل مي پرسش

ي، همان ايجاد بستري براي حياتي تعرادلي  رمانديگر، اين رويكرد د

برراي بهبرود   و شرناخت،  رفترار   ،با هدف تغيير شكل تفكر است که

کره  بره طروري   .دپذير م مياستدالل اخالقي انجاويژه  هو ب ها مهارت

به عنوان تربيت  مديريت والدين هاي آموزشِ خانواده درماني و روش

. شناسري توصريه شرده اسرت     همرواره در رويكردهراي روان   سازنده،

آموزي در پرسش ورزي در پرسش اول تحقيق و علمکه با عقل آنچه

 .شدتوصيف و تبيين  (ره)دوم از ديدگاه امام

ها عي در آدمي به عنوان منش، کنشحاصل آنكه گرايش طبي

هايي خاص،  اي براي رسيدن به هدف رفتارهاي آگاهانهرا به معناي 

آورد کره در  اي را به وجود ميکند و سبک زندگي ويژه هدايت مي

به بياني ديگر، عشق به دانرايي در  . اينجا به ضرورت فلسفي است

از نظرر  چره   ]کهرا [و قضا و قدر سرنوشت »سبک زندگي فلسفي، 

تعليماتي، در رديرف مسرائل فلسرفي      موضوعي و چه از نظر هدف

کند که همانا حياتي تعادلي به بهزيستي رهنمون مي( 30)؛ «تاس

شود و با اندکي نيرو و يا  تعادلي که در يک بُعد خالصه نمي. است

ابعاد مختلف زيستي   ؛ زيرا در همهشود يک نياز نيز نامتعادل نمي

مندي از عقل است و بر مبناي پرسشگري و  بهرهخود، مرکز ثقلش 

 . کندگر را فلسفي مي ذهن فلسفي خلق و خوي کنش

گري  خردورزي مصل  که اصالح. که تدبيرگري هوشيار است کسي

فردي کره  . مند است را در تمام مراحل زندگيش دارد و رفتارش نظام

بال واائفش در ق توجهم بر محيطش مسلط شده و با خود فرمانروايي

توانرد او را از  هيچ چيزي نمي شود ونيز مي خلق و خلقتخدا، خود، 

تحول معنروي   سبک زندگي فلسفي،رسيدن به کمال باز دارد؛ زيرا با 

 .کنديافته و خالصانه عمل مي

 که است شناختي تربيتي ،شناختي روان بهزيستي الگوي بنابراين،

کنرد ترا بره    ربيت مري آموزي تعلم و ورزيعقل مبناي بر را يادگيرنده

تمام معادالت تعادليِ نيروهرا و تمراميِ مجهروالت زنردگي، متعقالنره      

حتري خيرال و    کهنحوي به .پاسو دهد تا زيست بهتري را تجربه کند

 خرود  تحت اختيار و ارادهوهم که غيرعلمي و غيرعقلي هستند را نيز 

 بره  ا  شراخه  از مردام  کره  هرا آن بودن رّارفَ و گرد  رزههَ و دهد قرار

  .کند تربيت نيز را دپرنمي ديگر ا  شاخه

اين الگو برراي رسريدن بره شرناخت واقعري و       در ترتيب، بدين

هراي  در منرزل رسيدن به مدار  باالي عقلي، علمي و عملي، نبايرد  

شراهكار   ها قرانع برود؛ زيررا ايرن حيلره،     مختلف متوقف شد و بدان

 اي کره هرر وسريله  و برا   نشيندمي آدميسر راه  رب شيطان است که

حيرات  زنردگي و  مفهروم  و فهرم   از عرو  به کماالت باشد، آدمي را

عشق به بخشيد؛ زيرا و اراده را قوّت  کردهمت  بايدلكن . دارد بازمى

برر ايرن   . بروده و هسرت  فطررت بشرر   هميشه در  طلبي مطلقراحت

حيراتي تعرادلي در   که همان  شناختي روان، الگوي بهزيستي اساس

گونره ترسريم   ايناست،  (ره)گي فلسفي از منظر امامبستر سبک زند

 .شودمي
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Abstract 
Background: To assess the Pattern of psychological well-being in the context of a philosophical lifestyle. 

Methods: The method of this study assessed a new interpretation of the welfare model by content analysis, and is 

inferred from the research hypothesis attributing certain features of the characteristics of a balanced life in a 

philosophical lifestyle. 

Results: Intellect is an important element by which to regard the unseen world and it grows in equilibrium with 

science and knowledge. Applying spirituality with science prevenrts man from deprivatiion decadence in life. 

Accordingly, training of a wise and spiritual man, in the context of a philosophical lifestyle in which the  mind is the 

main feature, is an important necessity for the psychological well-being model. 

Conclusion: One who has faith in God can reach spiritual health through philosophical thinking, meditation, and  

cognitive judgment; self-efficacy preventing helplessness to dominate over one's own environment and self 

indulgence. 
 
Keywords: Attitude to Death, Education, Life Style, Mental Health, Spirituality 
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