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 کتاب يمعرف

 سالمت يژه آموزش عالي، ويبا سالمت معنو ييآشنا
 

 

و بووده  معي از محققان حوزوي و دانشگاهي جتدوين اين كتاب با اهتمام 

فرهنگستان علوم پزشوكي جمهووري اسوالمي     آن درتنظيم و ويراستاري 

سازمان مطالعه  ، توسط0410در اسفند ماه كتاب  .انجام گرفته استايران 

 منتشور و  (سومت )ن كتب دانشگاهي در علوم اسالمي و دانشگاهي و تدوي

 . در هفتمين همايش سالمت معنوي اسالمي رونمايي شد

، از ابعوواد چهارگانووه سووالمت  (Spiritual health)« سووالمت معنوووي»

، طبو  تووويب سوازمان    (جسمي، رواني، اجتماعي و معنووي )جانبه  همه

يون بععوود از سووالمت را در  بسووياري از كشووورها ا. بهداشوت جهوواني اسوت  

درماني وارد  -ها و خدمات بهداشتي هاي آموزش، پژوهش و مراقبت عرصه

هاي اخير در كشور موا، ايون بععود مهوم از ابعواد       به اعتبار تالش. اند نموده

سالمت، مطرح شده و در آينده نزديك در نظام سالمت مورد توجوه قورار   

هاي فاخر براي  موادي  تالشاز تدوين اين كتاب ارزشمند،  .خواهد گرفت

 . عالي سالمت است ارائه سالمت معنوي در نظام آموزش

آن را  اي و پوواره ديوون،معنويووت را بووااتر از  برخووي ،در كشووورهاي بربووي

اي  عوده . دندان اي هم آن را مرتبط با اعتقادات مذهبي مي و عده دينتر از  پايين

انگارنود كوه    ي همسوان موي  نحوو  آن را با سالمت دينوي، بوه   از محققان بربي،

 اينوان معتقدنود  . پوشواني دارد  هوم  با دين ،ترين شكل معنويت متعاليمعتقدند 

ه چو حال آنره هب .شود به احتمال زياد به انحراف كشيده مي دين،معنويت بدون 

با معنويت اخروي ارتبواطي نداشوته و بيشوتر     ،دارد بلبه بربيانهاي  در نوشته

 .ه در روزگار ما رواج فراوان يافته است، كاستسكوار معنويت شامل 

وضعيتي است كوه در آن بيونش،    اسالمي، در رويكرد سالمت معنوي

گرايش و كنش فردي، خانوادگي و اجتمواعي انسوان در راسوتاي قورب و     

بععد از ابعاد  و تأثيرگذارترين ترين عمي ترين،  مهم رضاي الهي قرار گيرد و

، بينش، منش اجتماع ،جسم، روان هاي عرصه ةهمانسان است كه  سالمت

وجوود   ابعاد مختلو  بر  يو عميق وسيعگيرد و تأثيرات  را فرامي و شناخت

 .دنه ميآدمي 

و در پيشوگيري،  بوده سالمت معنوي از نيازهاي جدي حوزه سالمت 

هوا و معالوالت جسومي، روانوي و      ارتقاي سالمت و حتي درموان بيمواري  

نظام سالمت كشوور از ايون مهوم،    آفرين است و ازم است  اجتماعي نقش

در اسناد باادستي نظام جمهوري اسالمي ايران، . طور شايسته بهره گيرد هب

هاي كلي سالمت و بيانيه گام دوم انقالب اسالمي، ابالبي  سياست: از جمله

انداز بيست ساله  مقام معظم رهبري؛ نقشه جامع علمي كشور؛ و سند چشم

 .به موضوع سالمت معنوي به انحاء مختلفي اشاره شده است كشور،

هدف اصلي از تدوين كتاب حاضر، آشنايي فراگيران علوم سوالمت در  

هاي مختل ، با موضوع سالمت معنوي مبتني بور تفكور اسوالمي، و     عرصه

 .ورود اين موضوع به نحو نظري و عملي در فالاي علمي كشور است

ب حاضور و فووول مختلو  آن، از    سعي بر اين بووده اسوت كوه كتوا    

كليوات و   بوا ساختاري منسجم و منطقي برخوردار باشد؛ بدين معنوا كوه   

مسوائل مهوم سوالمت    مي شوود و بعود   مبانيِ مبحث سالمت معنوي آباز

، و در نهايت نتواي  و دسوتاوردهاي سوالمت معنووي را     مي پردازدمعنوي 

 . دهدمي مورد بررسي قرار 

آشنايي بوا  فول دوم به ، سالمت معنوي فول اول كتاب، به تاريخچه

فوول   مباني سالمت معنووي اسوالمي،    فول سومنگره معنويت اسالمي، 

فول پونجم رابطوه سوالمت    ، هاي سالمت معنوي اسالمي چهارم شاخص

دار بررسي نقش  فول ششم، عهده. پردازد ديگر ابعاد سالمت مي معنوي با

كورد پيشوگيري و ارتقواي    و جايگاه سالمت معنوي در نظام سالمت با روي

هوا و   فول هفتم، به نقش سالمت معنوي در عرصه مراقبت. سالمت است

در فول هشتم، رويكرد و تعواليم سوالمت   . خدمات سالمت پرداخته است

معنوي اسالمي در مراحل مختل  رشد انسان مورد و بررسي قورار گرفتوه   

ايرانوي   -يفول نهم، به تأثير سالمت معنوي بر سبك زندگي اسالم. است

پردازد و نهايتاً در فول دهم، نقش آموزش سالمت معنوي در پايداري  مي

شورايط عوادي؛ شورايط جنگوي؛     : نظام سالمت در شرايط مختل  از قبيل

و ديگور شورايط    ، شورايط جنگوي  (ها پاندمي)ها  گيري شرايط تحريم؛ همه

 .به بحث و بررسي گذاشته شده است ،بحراني
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