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گفتارپيش

 *سالمت معنوی در نظام آموزش کشور قيضرورت تعم

 
 *0مهدي گلشني

 ، تهران، ايرانعضو پیوسته فرهنگستان علوم ،استاد دانشگاه صنعتي شريف :نويسنده مسئول*. 0

 

ز زندگي خود و ارتباط باا ديگاران و   بیني اسالمي، سالمت به روح انسان ارجاع دارد و منظور احساس رضايت دروني ا در سالمت معنوي مبتني بر جهان

 .بنابراين مساله اين است که در آموزش و پژوهش پزشكي چه تدارکاتي فراهم شود که اين منظور تأمین گردد. خداوند و معنادار بودن زندگي است

نام ، از جمله بعضي از نامعتقادان باه    ان بهدوم قرن بیستم، چند جريان براه افتاد که به احیاء دين و معنويت کمک کرد و بعضي از دانشمند هدر نیم

علم . طورکل معنويت ديني نیست همنظور از معنويت، ب .اند ها و معاني، تأکید کرده هاي معنوي، از قبیل ارزش هاي وراء مادّي و توجه به جنبه خدا، بر جنبه

با تضعیف اديان و رشد . آيد ويت بخشي از تجربه ديني به حساب ميدنبال معناي زندگي است و در سنت معن دنبال يافتن قوانین طبیعت است و دين به

تر از آنچاه در   معناي وسیع در قرن جاري، معنويت به. تر از معنويت بوجود آمد که وراي ديد ماتريالیستي نسبت به جهان است سكوالريسم، ديدي وسیع

 .رود کار مي اديان بیان شده، به

 هاي غارب ر  داده اسات، ما ال     هاي برتر غرب و میان سرآمدان علم و احیاي علوم انساني در دانشگاه دانشگاهسال اخیر چند تحول مهم در  51در 

دانشگاه استنفورد بخش علاوم اجتمااعي تاسای     . دانشجوي ام آي تي، بايد همراه دروس مهندسي، شش الي هفت درس علوم انساني را آموزش ببیند

نكته بعدي . شان بسیار به افكار اسالمي نزديک است من فالسفه خدا باور چندين عضو دارد، برخي از آنها افكاردر خصوص سالمت معنوي انج. کرده است

هاي مهم غارب ايجااد شاده     کنند و بخش فلسفي فیزيک در دانشگاه دانشگاه اکسفود و کمبريج مسائل فلسفي را دنبال مي. احیاي فلسفه در غرب است

 . پزشكي تأثیر گذاشته است همه اين تحوالت بر دانش. است

هاا و   کند و نا آرامي ها را فراهم مي اخیر نشان داده است که دين در تقلیل جرائم و بهبود بیماريها مؤثر است و امكان مقابله با تنش هتجارب چند ده

عالوه دين، تعامالت اجتماعي را  هب. رسیده استدين و معنويت با سالمت، در غرب از حاشیه به سطح  را کاهش مي دهد، لذا توجه به ارتباط ها افسردگي

کناد، و چاون    بیناناه فاراهم ماي    بیناي خاوش   دنبال دارد، همچنین دين براي شخص يک جهاان  نوبه خود حمايت اجتماعي را به دهد، که به افزايش مي

 . ني و آرامش قلبي خواهند داشتبیني و آسودگي خاطر، روي قلب اثر م بت دارند، پ  افرادي که روحیه خوب دارند، آرامش ذه خوش

اديان الهي استعمال موادي را که منجر باه   همچنین. کند هاي م بت شخص فراهم مي توصیه به مراقبت از بدن در اديان الهي، زمینه را براي فعالیت

 . اند منع کرده رفتارهاي غیر عادي مي شوند،

هااي متادين نسابت باه افاراد       ني ارتباط م بت و مستقیمي با سالمت رواني انسان دارند و انسانهاي علمي هم ثابت کرده است که دين و رفتارهاي دي يافته

هاايي   اناد کاه ارزش   ي تجرباي نشاان داده  هاا  همچنین يافته. شوند تر از ديگران درمان مي گردند، و در صورت ابتال سريع هاي رواني مبتال مي ديگر کمتر به بیماري

نف ؛ برقراري ارتباط و تعامل صاحیح باا    پذيري؛ امیدواري؛ رهايي از تنهايي؛ احساس هويت؛ حمايت اجتماعي؛ اعتمادبه نظیر عزت نف ؛ م بت انديشي؛ مسئولیت

 .شود با دينداري تقويت مي ل مشكالت؛گرمي؛ کاهش اضطراب؛ کاهش افسردگي؛ و سازگاري در مقاب اجتماع؛ دور انديشي؛ احساس پشت

در جواماع اساالمي نیاز در دو    . هاي اخیر دين در جوامع علمي غرب مطرح، و از جمله تأثیر دين بر سالمت جسم و روان مورد توجه قرار گرفته است در دهه

نگارش م بات باه زنادگي؛ توجاه باه خاانواده و        : تي نظیردر اين مطالعات معلوم شده است که خصوصیا. اخیر روي اين مطلب مطالعاتي صورت گرفته است هده

بار ساالمت افاراد،    ( که در اديان الهي مورد تأکیاد قارار گرفتاه   )هاي اخالقي  هاي م بت؛ توجه به سالمت بدن؛ و تأثیر ارزش جامعه و نیازمندان؛ تشويق به فعالیت

 .ي آموزشي حوزه سالمت مطرح شوندها مرتبط ديگر بايد با رويكرد آموزشي در برنامهاين مباحث و مطالب ضروري و . خصوصا  سالمت روان آنها اثرگذار هستند

ويان الزم است علوم انساني مرتبط با سالمت، در آموزش عالي سالمت، وجود داشته باشد و تدابیري براي ارتقاي دانش، بینش کلي و عملكرد دانشج

هاي باستاني وجود داشاته، و حكیماان اشاراه باه هماه       کل نگر يا همه جانبه، که در فرهنگ نكته دوم اين که، سالمت. و دانش آموختگان، اتخاذ شود

 اهتمام موردت  اته اساالمت معنوي است، که شايساترين ابعاد ضروري آن س از مهم. هاي انسان توجه داشتند، مبنا و محور آموزش عالي سالمت قرار گیرد ساحت
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ، و تنظیم شده در معاونت علمي فرهنگستان علوم پزشكي0410اسفندماه -ارائه شده در هفتمین همايش علمي سالمت معنوي اسالمي* 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 2

https://ijhp.ir/article-1-717-fa.html


 مهدي گلشني

 ، شماره چهارم0411دوره پنجم، زمستان  سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي  /185

ن، براي بااالبردن  روحي به مراجعان و توجه به تعلقات ديني آنا هدر نظام سالمت کشور، از مشاور. ريزان آموزشي قرار گیرد گذاران و برنامه سیاستجدي 

ريزي در جهت جلب توجه آنان به ابعااد روحاي و معناوي و     هاي آموزشي دانشجويان پزشكي، برنامه همچنین در برنامه. شان استفاده شود آرامش رواني

ي در جهات آشانايي و مهاارت    هااي  هاي آموزش عالي سالمت، برنامه عبارت ديگر بايد در دوره به. اجتماعي، عالوه بر ابعاد جسماني مراجعان، انجام گیرد

 . هاي رواني، معنوي و اجتماعي سالمت نیز ارائه گردد ، خدمات و مشاورهها مراقبت هآموزي براي ارائ

 

 (برای مطالعه بیشتر)بع پیشنهادی منا
1. Handbook of Religion and Mental Health (1998), David Rosmarin and Harold G. Koenig. 
2. Handbook of Religion and Health (2012), H. Koenig, D. E. King and V. B. Carson. 

3. Health and Well-Being in Islamic Societies (2014), Harold G. Koenig, Saad Al- Shohaib. 
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