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مقدمه
در طول تاریخ ،علم پزشکی با معنویت و مذهب به هم امیخته بوده است .طبیب یا
حکیم در کشور ما عالوه بر علم پزشکی به مسائل اجتماعی ،فقهی ،فلسفه ،حکمت و در
مواردی نیز به ستاره شناسی ،ریاضیات و ادبیات اشراف داشت .به نحوی که واژه طب روحانی
در بسیاری از کتب پزشکی کهن به کار رفته است .حکیم جرجانی ،صاحب اولین کتاب
جامع پزشکی به زبان فارسی که حدود  011سال پس از بوعلی سینا میزیسته ،طبیب
روحانی را عارفی می داند که از طریق ارشاد و نفوذ روحی ،قدرت انجام حرفه پزشکی را دارا
است ( .)0به عبارت دیگر طب روحانی مجموعهای از علوم بود که به حفظ صحت و اعتدال
آن ،تدبیر کردن منفعت آنچه از اغراض نفسانی نافع است و دفع ضرر آنچه مضر بود پرداخته
و کماالت قلوب و درمان امراض با دارو و نفس روحانی را شامل میشد ( .)2باور دینی و
اعتقاد به ذات الیزال الهی در میان متقدمین پزشکی ما بحد اکمل وجود داشت و نمونه آن
جمالتی است که شیخالرئیس ابوعلیسینا درآغاز کتاب قانون به کار برده است :ستایش باد
خداوند را که سزاوار ستایش است به سبب بزرگواریش و کثرت الطافش و درود بر سرور
پیامبران محمد (ص) و دودمان او (.)3
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متاسفانه در چند قرن گذشته ،شکاف عمیقی بین علم پزشکی و حاالت اعتقادی و
معنوی ایجاد شد و پزشک صرفا مسائل جسمی سالمت و به مقدار کمتری مسائل روانی
سالمت را در دانشکده پزشکی آموخت و در طبابت خود نیز منظور نمود .اواحر قرن گذشته
با بازگشت به ابعاد دیگر سالمت در پزشکی و به ویژه توجه به ابعاد اجتماعی و معنوی
سالمت همراه بود و امروزه سالمت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم سالمت در دنیا
شناخته شده ا ست و این تفکر رشد کرده است که بدون سالمت معنوی ،دیگر ابعاد سالمت
(جسمی ،روانی و اجتماعی) نمی تواند به حداکثر ظرفیت خود برسد و لذا به باالترین سطح
کیفیت زندگی نمیتوان دست یافت.
در فرهنگستان علوم پزشکی ،با رهنمودهای ریاست محترم فرهنگستان ،جناب
آقای دکتر علی رضا مرندی در چند سال اخیر به مقوله سالمت معنوی توجه خاص مبذول
داشته است .کتاب حاضر خالصه بررسیهایی است که گروه سالمت معنوی فرهنگستان به
آن پرداخته است و مفاد آن میتواند آغازی برای مطالعات عمیقتر برای شناخت و به
کارگیری این بعد مهم سالمت در ارتقا سالمت آحاد جامعه ما باشد.
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تاریخچه
قدیمیترین تجربه پزشکی برای حفظ سالمت انسانها از طریق باورهای دینی بوده و
عقیده به این که خداوند (یهوه ،اهورامزادا ،و  )....شفا میدهد ،همیشه بین پیروان ادیان
وجود داشته است .شروع پزشکی "علمی" از زمان بقراط به بعد ،به تدریج این باور را ایجاد
کرد که خداوند شفا دهنده و منشأ علم پزشکان وحی الهی و تجارب پزشکی است و اطباء
وسیله تشخیص و درمان و رساندن شفا به بیماران هستند .این باور در اعصار مختلف ادامه
داشت و از یهودیان به مسیحیان نیز منتقل شد ( .)4در دین مبین اسالم نیز این باور وجود
دارد که شفای بیماری از خداوند است و طبیب مشمول عنایات پروردگار قرار گرفته که در
تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت انسانها کوشا باشد .الذی خلقنی فهو یهدین ،و الذی هو
یطعمنی و یسقین ،و اذا مرضت فهو یشفین ،و الذی یمیتنی ثم یحیین ()5
با افزایش کمی و ارتقای کیفی علوم و در قرون  01تا  21میالدی در کشورهای
اروپائی و امریکایی ،صاحبان فلسفه علم به تدریج پدیدههای جسمی را از معنوی -اعتقادی
جدا نمودند .ارتقای سالمت بدن و دنیای جسم برای تحقیقات علمی و پدیدههای معنوی-
اعتقادی برای کلیساها و مراکز مذهبی در نظر گرفته شد .به تدریج که باورهای سکوالریسم
قدرت گرفت و فرهنگ آکادمیک غربی را تحتالشعاع قرار داد ،جدایی بین پدیدههای
جسمی و حاالت معنوی-اعتقادی بیشتر شد( .)6از حدود  41سال پیش ،نتایج تحقیقات
نشان دادند که عوامل دینی و اعتقادی با شاخصها و پیامدهای جسمی مانند مرگ ارتباط
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دارند .از آن زمان شاخصهای دیگری در تعریف سالمت وارد و به تدریج در نوشتههای
علمی آورده شد که سالمت و بیماری انعکاسی ازدرهم تناوشی عوامل زیستشناسی ،روانی و
اجتماعی است(.)7
مفهوم سالمت معنوی نخستین بار در سال  0770توسط موبرگ تحت عنوان بهزیستی
معنوی مطرح گردید .پیشنهاد و گنجاندن بعد سالمت معنوی در مفهوم سالمت از سوی
راسل و عثمان یک بعد مهم از زندگی فردی و گروهی را فراروی صاحبنظران امر سالمت
قرار داد ( .)4در سال  ،0777سازمان جهانی بهداشت بحثی را عنوان کرد که آیا جنبههای
معنوی ) (spiritualرا باید در تعریف سالمت ) (Healthوارد نمود؟( .)1چند سال بعد افزودن
سالمت معنوی ) (spiritual healthبه ابعاد جسمی ،روانی و عوامل اجتماعی سالمت
پیشنهاد شد ( 7و  .)01در سال های آخر قرن بیستم ،دولتهای کشورهای اروپایی در
"معاهده کپنهاك در توسعه اجتماعی" متعهد شدند که به نیازهای معنوی جامعههای خود
در سطح فردی ،خانوادگی و جامعه توجه کنند و سیاستهای خود را با دید سیاسی،
اقتصادی ،اخالقی و معنوی برای توسعه اجتماعی متمرکز نمایند(.)00
با همه این پیشرفتها در پذیرفتنجنبه معنوی سالمت ،بجز روان درمانی ها و
مشاورههای دینی و معنوی در بیمارانی که در انتهای زندگی هستند و یا برخی مبتالیان به
بیماریهای صعبالعالج ،بعد معنوی در مباحث و تصمیمگیریها و برنامههای سالمت
عمومی و ارتقا سالمت در همه جهان مغفول مانده است .این امر در نوشتهها و تحقیقات
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سالمت نیز هویدا است ،به طوری که از مجموعه  611خالصه مقالهای که برای کنفرانس
ساالنه انجمن اروپایی بهداشت عمومی در سال  2101ارسال شده بود فقط یک خالصه
مقاله به بعد معنویت در سالمت پرداخته بود .در عین حال تحقیقات در این زمینه گسترش
یافته و در دو دهه گذشته بیش از دویست مقاله تحقیقاتی بینالمللی ارتباط بین باورهای
دینی -معنوی را با بهبود سالمت جسمی ،اجتماعی و روانی نشان دادهاند .این ارتباطها
شامل کاهش مرگ و میر و بیماری ،استرس ،هیجان ،افسردگی ،خودکشی و اعتیاد در
افرادی است که باورهای دینی -معنوی قویتر دارند (.)02
با این وجود این یافته ها سبب نشده اند که تغییری در آموزش علوم پزشکی با تأکید
بر جنبه های معنوی داده شود و یا این بعد مهم سالمت در ارائه خدمات پزشکی روزمره وارد
شود .به طور مثال اگرچه  75-71درصد مردم امریکا می گویند که خدا را میشناسند و 61
درصد آنها اظهار میدارند که "دین" در زندگی آنها بسیار مهم است ( ،)03حتی در مراکز
مشاوره دانشگاهی فقط در  20درصد موارد اثرات دین و معنویت در سالمت افراد مطرح
میشود (.)02

تعریف سالمت و ابعاد مختلف آن
در نوشته های متقدمین پزشکی کشورمان تعاریف زیبا و جامعی از سالمت یا
صحت آمده است.

01

سالمت معنوی؛ چيستی ،چرایی و چگونگی

ربیعبناحمد اخوینی در کتاب هدایتالمتعلمین تعریف جامعی از حرفه طب نموده
است که هنوز نیز معتبر میباشد" :پزشکی پیشهای بود که سالمت نگاه دارد و چون رفته
باشد بازآرد به علم و عمل" (.)04
تعریف صحت در کتاب قانون توسط ابوعلیسینا به صورت زیر ارایه شده است:
صحت ملکه یا حالتی است که هر یک از اعضا و جوارح انسانی کار مربوط به خود را درست
انجام دهند و مرض در مقابل صحت آن است که هر عضوی از اعضای بدن کار مربوط به
خود را به خوبی نتواند انجام دهد (.)3
در سطح بینالمللی پنجاه سال پیش سالمت با اشارات منفی تعریف میشد یعنی
"نبود بیماری" .مسلما این ت عریف جامع و کامل نبود ،مانند این که گفته شود زندگی عدم
وجود مرگ است .در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت مفهوم سالمت بازنگری و اینطور
تعریف شد که :سالمت عبارت است از تامین رفاه ) (Well-beingکامل جسمی ،روانی و
اجتماعی ،و نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو ( .)05در این تعریف به دو بعد دیگر سالمت
یعنی سالمت روانی و سالمت اجتماعی توجه شد.لذا فردی را که فقط از نظر جسمی سالم
باشد نمی توان فرد سالمی دانست ،بلکه شخص سالم کسی است که از سالمت روانی و
اجتماعی نیز برخوردار باشد.
براساس تحقیقاتی که در نیمه دوم قرن گذشته انجام شد ،به تدریج نیاز به توجه
به بعد دیگری از سالمت احساس میشد .در سال  0770موبرگ واژهای را به نام بهزیستی
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معنوی مطرح نمود و سپس راسل و عثمان صاحبنظران درگیر در امر سالمت را به گنجاندن
بعد سالمت معنوی در مفهوم کلی سالمت متوجه نمودند ( .)06همچنین آرنولد توینبی
متذکر شد که یک خال معنوی در بسیاری قسمتهای دنیا و به ویژه کشورهای صنعتی
غرب ،وجود دارد که سبب عدم ایمنی روانشناختی گسترده شده و اثرات بسیار نامطلوبی در
سالمت جسمی و روانی آن جوامع به جای گذاشته است.
در اجالس سالیانه بهداشت جهانی سال  0713میالدی ( 0362شمسی) نماینده
نروژ ،دکتر ملبای اظهار کرد که حداقل در کشور او ،اختالالت بهداشت روانی ،مانند اعتیاد
به الکل ،جنایت ،اعتیاد به مواد مخدر ،انحرافات اجتماعی ،مایوس بودن از زندگی و ترس از
آینده دیده میشود ،در حالی که کشورش دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی بسیار
مناسبی است .او این نکته را متذکر شد که نیاز به تحقیقات بیشتری در تعیین کنندههای
رفتارها در امر سالمت و احیانا ابعاد دیگری از سالمت ،است ( )07متعاقبا در اجالس سی و
ششم بهداشت جهانی ،مسئله بعد معنوی سالمت مطرح شد و به بحث و تبادل نظر گذاشته
شد .از نظر تاریخی این اولین جلسهای بود که در سطح جهانی چنین موضوع مهمی به دقت
مورد بررسی قرار گرفت ( .)01دو گروه مشخص در بحثها شرکت میکردند ،آنها که موافق
بعد معنوی سالمت بودند و آنها که در کشورشان دین جایگاهی نداشت و مخالفت میکردند
و البته گروه سومی که خاموش بودند .کشورهایی که در آنها دین از امور حکومتی به طور
کامل جدا بود و نماینده آن دکتر ساولیو از شوروی سابق بود ،پیشنویس تهیه شده را امضا
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نکردند ولی در انتهای بحث اعالم کردند مانعی وجود ندارد که اذعان شود که بعد معنوی در
ارایه مراقبتهای بهداشتی در بعضی کشورهای جهان دارای اهمیت میباشد (.)07
دبیر کلی سازمان جهانی بهداشت در آن زمان به عهده دکتر هاندان ماهلر بود که
در سخنرانی خود تحت عنوان "استراتژی جهانی برای سالمت برای همه تا سال  "2111به
بعد معنوی سالمت اشاره نمود و اعالم نمود که :هر انسانی ،بدون توجه به دین ،نژاد ،فرهنگ
و هوش و استعدادش ممکن است به درجاتی برسد که آن را ابعاد معنوی مینامند و این
می تواند بر سالمت او تاثیرگذار باشد .او ادامه داد که معنای ” “Spiritدر لغتنامه انگلیسی
آکسفورد به معنای روح و بخش غیرمادی بشر ،آورده شده است .لغت ” “Spiritualکه به
روح منسوب میشود به طرق مختلف تعریف میشود که همه یک وجه مشترك دارند:
پدیده ای که در اصل مادی نیست بلکه متعلق به افکاری است که در مغز بشر تبلور مییابد
که با روح انسان در ارتباط است .تاریخ بشریت نشان میدهد که انسانها از طریق افکاری
که در مغز آنها تبلور مییابد به حرکت میآیند .لذا این بعد سالمت میتواند اثرات عمیقی بر
ابعاد دیگر جسمی ،روانی و اجتماعی سالمت در جوامع مختلف داشته باشد .جوامع بشری
هنگامی به طور کامل در مسئلهای درگیر میشوند که با ارزشها ،اعتقادات ،رفتارها ،عادات و
فرهنگ آنها مطابقت داشته باشد .ارزش آنها ممکن است به صور مختلف خود را نشان دهد
مانند اعتقادات و عادات مذهبی .)21(...
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در اجالس بعدی سالیانه بهداشت جهانی (سی و هفتمین سال  ،)0714مصوبه
 WHA 37.13یک تصمیم تاریخی به شرح زیر بود" :بعد معنوی بخش جدا نشدنی در
استراتژیهای سالمت در کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت میباشد" ( .)20همچنین
تاکید شد که باور بر این است که بعد معنوی از جنس امور مادی نیست بلکه متعلق است به
افکار ،باورها ،ارزشها و اخالقیاتی که در مغز انسانها تبلور مییابد .انتهای این مصوبه
کشورهای عضو را دعوت میکند که در "استراتژی سالمت برای همه" در کشورشان بعد
معنوی سالمت را ،به صورتی که در این مصوبه آمده ،در نظر داشته باشند و به صورتی که
با روندهای اجتماعی و فرهنگی آنها مطابقت دارد ،به کار گیرند.
در سال  0777میالدی ( 0376شمسی) هیئت امنای سازمان جهانی بهداشت
) (WHO Executive Boardتعریف زیر از سالمت را به تصویب رسانید :سالمت یک حالت
دینامیک از تامین رفاه کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی است و نه فقط نبودن
بیماری و نقص عضو ( .)22اما این مصوبه در اجالس سالیانه سالهای بعد سازمان جهانی
بهداشت مطرح نشد .از آن زمان و در هنگام زعامت دبیرکلهای بعدی سازمان جهانی
بهداشت تاکیدی بر این بعد از سالمت انجام نشده و طبق آخرین مصوبه ،ملحوظ نمودن بعد
معنوی در استراتژیهای سالمت به عهده کشورها واگذار شده است.
سازمان جهانی بهداشت در تقسیمبندی بیماری ها در " ICD-10بعد معنوی" را اضافه
کرده است .به عبارت دیگر همان گونه که ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی بهم ارتباط دارند و
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در هم تأثیر می گذارند ،بعد معنوی انسان و سالمت معنوی او با سایر ابعاد سالمت در ارتباط
و تأثیرگذار است ،و این مهم باید برای ارتقای سالمت مورد توجه قرار گیرد ( .)23همچنین
بعضی دانشمندان اظهار کردهاند که پیشرفتهای عمده در قرن کنونی از طریق تکنولوژی
عاید نمیشود بلکه منوط به شناخت عمیق انسان و جنبههای معنوی اوست ،اگر کانون
توجه علمی در قرن بیستم میالدی "محیط خارج" بوده است ،در قرن بیست و یکم توجه
علمی به "درون" انسان معطوف خواهد بود .به عبارت دیگر وارد زمانی میشویم که
اکتشافات مهم نه در محیطی است که ما را احاطه کرده است بلکه در دنیای درون ما خواهد
بود(.)24
از نظرگاه تاریخی و تطبیقی فقط میتوان از کثرت معنویت سخن گفت معنویتهای
گوناگون و مکاتب معنویت بسیاری میتوان یافت که تعابیر فرهنگی خاصی را از آرمانهای
دینی سنتهای گوناگون نشان میدهند .اخالقیات یا معنویات یا به عبارتی ارزشها جزء
جداییناپذیر هر فرهنگی است .در واقع هیچ جامعهای نیست که در تالش اشاعه معنویات و
اخالقیات نباشد .به طوری که بیشتر جامعه شناسان بزرگ به پدیده مذهب و مسایل مذهبی
به عنوان منابع معنوی و اخالقی توجه زیادی داشتهاند .زیرا وجود معنویات و اخالقیات نه
تنها مانع شیوع فساد و نهایتاً تباهی و انحالل جامعه شده بلکه باعث ارتقاء کمال ،پیشرفت و
سالمت اخالقی افراد جامعه خواهد شد که در چنین شرایطی جامعه میتواند به اهداف و
پیشرفت مدنظر خود نائلمروری بر نظریههای سالمت معنوی نشان میدهد که شود .سالمت

07

سالمت معنوی؛ چيستی ،چرایی و چگونگی

معنوی فرایندی مبهم و پیچیده از تکامل انسان است که رابطه هماهنگ را بین نیروهای
درونی فرد فراهم کرده و با ویژگیهای آن در نظریههای مختلف به صورت ثبات در زندگی،
صلح ،داشتن ارتباط نزدیک با خدا ،خود ،جامعه و محیط که یکپارچگی و تمامیت فرد را
تعیین میکند ،عرضه شده است ( .)25سالمت معنوی در هر فرهنگ ،مطابق موازین شناخته
شده آن فرهنگ ،تعریف و به آن توجه می شود ،چه این امر بیش از هر چیزی امری درونی
است و به ارزشها و آموزههای هر فرهنگ ارتباط پیدا میکند .برای نمونه ،ایمان به پروردگار،
امری اعتقادی و درونی است که هر فرد آن را با آموزههای دینی و فرهنگی جامعه خود
میآموزد و میپذیرد و آرامش خود را در پرتو آن باز مییابد.

علیرغم گستره عظیم پژوهشهای انجام شده ،مشکالت بسیاری همچون ابهام در تعریف
سالمت معنوی ،عدم توافق کلی بر مفاهیم اساسی مربوط به مسئله ،عدم تبیین مرزهای
سالمت معنوی و معنویت ،عدم دستیابی به ابزارهایی مناسب جهت سنجش سالمت معنوی
)عدم طراحی صحیح سؤاالت ،سنجش دیگر حیطه های سالمت ،عدم اعتبار و پایایی برخی
ابزارهای سنجش و ) ...و استفاده از نمونههای کوچک و غیرقابل تعمیم همچنان به چشم
میخورد .اگرچه می توان به طور منطقی فرض کرد که همپوشانیهایی بین تعریف سالمت
معنوی و معنویت وجود دارد ،مترادف شمردن آنها با یکدیگر یا بکارگیری آنها در متون
مختلف حداقل بدون افتراق قایل شدن بین آنها ،پدیدهای شایع و مورد چالش میباشد .با
توجه به مشکل فوق ،در جستجوی مفاهیم ارائه شده برای سالمت معنوی در منابع مختلف،
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تعاریف ذکر شده برای معنویت نیز خود بخود رخ مینمایاند .با توجه به نفس مسئله ،به نظر
میرسد انجام پژوهشهای متقن علمی مبتنی بر »منبع زالل معنویت« از جمله اقداماتی
است که ممکن است در پاسخگویی به مشکالت فوق کمک کند (.)26

دین و معنویت
دانشمندان غربی معتقدند که دین و معنویت یک چیز نیستند .معهذا اکثر آنان که
در زمینه سالمت معنوی تحقیق میکنند ،در ارتباط آن با باورهای دینی به اجماع رسیدهاند
( 7و  .)01در مقاالت علمی رابطه بین معنویت و "دین" به انواع مختلف تعریف شده است.
دین یعنی همان دستورالعمل جامع و راهنمای کاملی که هدف را نشان میدهد و راه
رسیدن به آن را به انسان میآموزد .معنویت نیز دارای ابعادی مانند خلوص ،از خود
گذشتگی ،کنترل نفس اماره (امرکننده به بدی) ،نیکوکاری و خیرخواهی است .ابعاد معنوی
سعی می کند که انسان در تطابق با خود و جهان و مبدا متعالی و الیتناهی هستی باشد .به
ویژه در موارد استرسهای هیجانی ،بیماریهای جسمی و روانی و مرگ و بهبودی در
انسانها ارزش توجه به این بعد نمایان ترمی شود .برخی تعریف زیر را ارایه میدهند که:
معنویت باورها ،رفتارها و اعمالی هستند که انسانها را به سوی خداوند یا نیروهای فوق
طبیعی در جهان سوق میدهند زیرا انسانها میخواهند به سوی تکامل سیر کنند که
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موجودیت آنها منوط به آن است ( .)24با این تعریف اگرچه بسیاری قائلند بین لغات
معنویت و دین همپوشانی وجود دارد ولی این دو را از یکدیگر متمایز میدانند ( 27و .)21

دین و معنویت در کشورهای جهان
در کشورهای اروپایی ،به ویژه آنها که از قدیم مذهب کاتولیک را داشتهاند ،اگرچه
کلیساهای فراوانی نیز وجود دارد ولی اکثریت مردم از دین پیروی نمیکنند .مطالعات انجام
شده در کشورهای اطریش ،سوئیس ،بلژیک ،هلند ،لوگزامبورك ،آلمان و فرانسه نشان داد
که دیندار بودن (شامل ارتباطات مذهبی ،شرکت در مجالس و دعاهای مذهبی ،خود را
دیندار دانستن و دین را در زندگی خود مهم دانستن) از امتیاز  1/3تا  1/1در  71سالهها به
حدود صفر در  55سالهها و به امتیاز منهای  1/6تا منهای  0/2در سنین  02-05سالگی
رسیده است .ارقام دینداری در فرانسه و آلمان از سایر کشورها پایینتر است .اروپاییهایی
که معنوی هستند اکثرا به یک قدرت باالتر (و نه خداوند متعال) باور دارند.
از طرفی آمریکائیها ابراز می کنند که اکثریت آنها تمایالت دینی دارند و به خداوند
باور دارند 75 .درصد به خدا (با تعریف و مفهوم مشخصی) اعتقاد دارند 75 ،درصد حدافل
یک بار در روز دعا میکنند 60 ،درصد میگویند که دین برای زندگی آنها بسیار مهم است و
 43درصد در موقع پاسخ به سئواالت حداقل یک بار در مراسم دینی شرکت کرده بودند
( .)27با این همه تنها  21/6درصد آنها اعتقادات دینی قوی دارند و بسیاری از آنها تمایالت
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ضد کلیسایی دارند .آنها که به تشکیالت دینی ملحق هستند ،حتی در مسائل سیاسی مانند
انتخابات سیاست و دین را مخلوط میکنند و از این امتزاج نهایت استفاده را میبرند.

مفاهيم سالمت معنوی
پرداختن به مفاهیم ســـالمت معنوی به عنوان بعد چهارم سالمت بسیار دشوار است.
برای سالمت معنوی ) (spiritual healthتعریف واحدی وجود ندارد و عمالً دشوار بوده است
که مولفه ها و شاخصهای آن مشخص ،تبیین ،تعریف و اندازهگیری شود .بدون شک معنی
کامل سالمت معنوی منحصر به اثر دعاها و حاالت معنوی در بهبودی بیماریها و
جانشینشدن آن برای درمان های رایج طبی و یا طب مکمل نیست .میتوان باور داشت که
بعد معنوی روی آگاهی ،باورها ،نگرشها ،ارزشها و رفتارها تأثیر عمیق دارد و بر روی
بیوشیمی و فیزیولوژی بدن تأثیر میگذارد .این تأثیر روی فکر و بدن به نام سالمت معنوی
نامیده میشود(.)31
به نظر میرسد ،چالش اصلی در ارایه کردن تعریف جامع از »سالمت معنوی« پرداختن
به مفهوم معنویت باشد؛ چون مراد از تعریف کردن »سالمت« ارائه یک تعریف تحلیلی از آن
نیست ،بلکه سالمتی با شاخص هایی توصیف می شود ،اما در مورد »معنویت« بحث بدین
گونه سامان نمییابد؛ بلکه تعریف کردن » معنویت « به نوعی مستلزم ارایه یک تعریف
تحلیلی و فلسفی از آن است که بتواند به پرسشهای مختلفی در این حوزه پاسخ دهد و
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ارتباط معنویت را با مفاهیمی مثل دین ،اخالق و ارزش روشن کند و رابطه آن را با عالم
»طبیعت« یعنی آنچه که در دایره محسوسات انسان است ،را تبیین نماید .آنچه که در نوشته
دیگران و به ویژه محققین غربی از لفظ معنویت در عبارت »سالمت معنوی« مراد میشود،
حاصل ترجمه اصطالح  Spiritualityیا  Spiritualiteاست (.)30
واژه اسپریچوالیتی () )Spiritualityمعنویت( از کلمه التین اسپریتوس ( )Spiritusبه
معنای تنفس ( )Breatheاست ( )32مفهومی وسیعتر از مذهب دارد و به طور اولیه یک روند
پویا ،شخصی و تجربی ( )Experientialاست .برخی معتقدند ابعاد معنویت شامل تالش برای
معنا و هدف ( )Meaning and purposeتفوق و برتری )مثالً احساس این که انسان بودن
فراتر از وجود مادی ساده است( ،اتصال () )Connectednessمثالً اتصال به دیگران ،طبیعت یا
الوهیت( و ارزشها )مانند عشق ،دلسوزی و عدالت( میباشد .این در حالی است که معنا و
هدف در زندگی ،خودآگاهی ،اتصال به خود ،دیگران و یک واقعیت برتر از اجزاء سالمت
معنوی نیز شمرده شده اند .اگر چه برخی افراد که خود را معنوی میدانند ،بر یک مذهب
رسمی صحه نمی گذارند ،مذهبی بودن و معنویت ،مفاهیمی اند که همپوشانی دارند .به
صورت تجربی ،هر دو جستجوی معنا و هدف ،تفوق ،اتصال و ارزش ها را ممکن است شامل
بــاشند .در این نگاه ،مذهبی بودن شبیه معنویت است .مذهب و معنویت از مهمـــترین
عـــوامل فرهنگیاند که به ارزشهای انسانی ،رفتارها ،تجربیات و ساختار معنا میدهند.
برخی معتقدند معنویت فراتر از مذهب و شامل مفاهیم دیگری همچون سالمت معنوی
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( )Spiritual well-beingآرامش و راحتی ناشی از ایمان و تطابق معنوی تجربیات و تظاهرات
روح فرد در یک روند بی همتا و دینامیک که منعکس کننده ایمان به خدایا یک قدرت بی
نهایت است ،اتصال )به یک فرد ،دیگران ،طبیعت یا خدا (و یکپارچگی همه ابعاد انسانی
میباشد .بعضی برای معنویت دو بعد عمودی و افقی ذکر میکنند .بعد عمودی منعکس
کننده ارتباط با خدا یا یک قدرت بی نهایت است .بعد افقی هم منعکس کننده اتصال ما به
دیگران و طبیعت و هم اتصال درونی ما است ،که عبارت است از توانایی ما برای یکپارچه
کردن ابعاد مختلف وجودمان و توانایی ما برای انتخابهای مختلف (.)30

معنویت یک گمشده و خواسته انسانی در پهنه گیتی است که زمان و مکان
نمیشناسد .ریشه لغوی آن "معنا" است .معنا به موقعیتی اشاره دارد که دو الیه است :یکی
ظاهر که حکایت گراست و دیگری باطن ،است .لذا معنا چیزی است که در باطن یک بیان یا
عمل نهفته است .برخی متفکران غربی مادی گرا معنویت را امری ظاهری فرض می کنند و
تنها چیزی که از آن فهم می کنند احساسات ملموسی مانند امید ،آرامش ،و رضایتمندی
است .لذا برای دستیابی به معنویت و سالمت معنوی فعالیتهایی چون نواختن و یا گوش
کردن به موسیقی ،انجام فعالیتهای هنری ،ورزش ،تکنیکهای تمدد اعصاب و تمرکز را
توصیه می کنند .این افراد اگر هم سخنی از دین و معنویت به بیان میآورند آنرا ابزاری برای
آرامش انسان ها تلقی میکنند (.)33
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سالمت معنوی در نگاه اومانيستی
در نگاه مادی و اومانیستی ،انسان موجودی است تک ساحتی که از ماده تشکیل
شده است و تمامی احساسات و عواطف و حتی مسایل روانی و معنوی در این دیدگاه نوعی
ارتباط با بعد مادی انسان پیدا می کند .به همین دلیل معتقدند ،ریشه مسایل روانی؛ در
جسم و عصب انسان ها نهفته است و اگر سخنی هم از معنویت به میان میآید با معنویتی
که در نگاه دینی مطرح است کامال متفاوت میباشد .در این نگاه ،معنویت تنها شامل
هنجارها ،عکسالعملها و عناصری میگردد که با استفاده از آن میتوان روان بیمار را تحت
تاثیر قرار داد تا بتواند در مقابل بیماریهای جسمی مقاومت کند .حال آن عناصر میتواند
حقیقی باشد یا غیرحقیقی ،اصیل باشد یا غیراصیل ،خرافی باشد یا غیرخرافی (.)33

سالمت معنوی با نگرش دینی
همان گونه که اشاره شد در نگاه مادی و اومانیستی یک نگاه حداقلی به سالمت معنوی
وجود دارد و تنها به عنوان یک ابزار در اختیار درمان جسمی بیماران قرار میگیرد .عالوه بر
آن که معنویت در آن نگاه الزاما منشا قدسی (غیرمادی) ندارد و شامل هر عنصر معنوی
است که بتواند در بهبود بیماران موثر باشد ولی در نگاه دینی ،عالوه بر آن چه در نگاه
غیردینی مطرح میباشد ،برای سالمت معنوی جایگاه وسیعتر و گستردهتری را قایل است.
چون سالمت در این نگاه شامل فقط جسم انسانی نیست چون انسان عالوه بر جسم دارای
روح هم میباشد و عقیده دارد که همان گونه که جسم مریض میگردد روح هم مریض
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میگردد و همان گونه که درمان جسم نیازمند پزشک و دارو و تجویزهای خاص میباشد،
نفس انسان نیز بیمار شده و نیازمند مداوا میشود .انسان نیازمند پزشک و دارو میباشد.
این سؤال مطرح است آیا کشورهایی که توانسته اند به ماه بروند و یا نقشه ژنوم انسانی
را مشخص کنند اولیتر هستند که سالمت معنوی را تعریف کنند؟ ابعاد آن را اندازهگیری
کنند و نهایتاً این بعد مهم سالمت را در تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت جامعه به کار برند؟
برخی نویسندگان غربی بر این باورند که همان گونه که در سایر امور فیزیکی پیش قراول
علمی بودهاند ،در مورد سالمت معنوی نیز چنین خواهد بود ( ،)34در حالی که با تفکر
عمیق میتوان به این نتیجه رسید که کلید حل مشکل در دست جوامع مذهبی است که
تبعیت کامل از دین و معنویات در امور فردی و اجتماعی را برای رسیدن به جامعه نمونه و
آرمانی مؤثر میدانند.

سالمت معنوی با رویكرد اسالمی
باید اذعان کرد که اسالم به معنای تسلیم در برابر خداوند است و از نتایج آن پیشگیری
و دور بودن از هرگونه آفت و زیان بدنی و روانی.را میتوان نام برد .در این معنا ،اسالم مفهوم
سالمت بخشی ،گسترش سالمتی و یا سالمسازی فردی ،خانوادگی و اجتماعی را بیان میکند .

قرآن خود را کتاب شفای جسم و جان معرفی می کند و آیات الهی زیادی بر معنای سالمت
بخشی اسالم و هدایت و رحمت برای مردم و مؤمنان داللت دارد .تمثیل طبیب برای پیامبران
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الهی و به ویژه پیامبر اسالم -صلی اهلل علیه و آله -کنایه از وظیفة اساسی آنان در تحقق
سالمت و در شفای جسم و روان بشر است.
اگرچه واژه معنویت در قرآن کریم و سنت پیامبر و ائمه صلوات ا ...علیهم اجمعین به
کار نرفته ،ولی در ادبیات مسلمانان ،هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی ،واژه معنویت و
معنوی و نیز لغات نزدیک آن مانند روحانی ،روحانیت ،و متغیرهای عینی و مصادقی آن رواج
داشته است .در زبانهای اروپایی و در بستر مفهومی مسیحی معنویت  Spirtualityنامیده
شده است و تعریف آن شامل طیف وسیعی است مانند :عالیترین رابطه انسانی با چیزی غیر
از ماده ،جستجوی یک معنای وجودی ،بعد متعالی انسان ،نظرات و رفتارهای شخصی که
حس تعلق به یک بعد متعالی یا چیزی فراتر از خود را بیان کند .از طرف دیگر در نگاه
مکاتب الهی معنویت عبارت است از :خداشناسی ،خداجویی و خدا محوری با شناخت هدف
خلقت و زندگی ،تالش در جهت تکامل معنوی و خودسازی (مکارم اخالقی و قلب سلیم
ونفس راضی ومطمئن) و اندوختن توشهای برای حیات ابدی.
جهت پرداختن به مبانی سالمت معنوی در اسالم باید توجه کرد که از دیدگاه
اسالم ،انسانها عالوه بر امور مادی ومحسوس قادر به شناسایی موجودات نامحسوس نیز
هستند .به عبارت دیگر راه های شناخت منحصر به حس و تجربه نیست بلکه شهود باطنی و
علم حضوری و شناخت عقالنی و به طور کلی معرفتشناختی نیز دارای ارزش هستند .با
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پذیرش این تعریف مبنایی میتواند وجود خالق ،روح ،وحی ،کمال انسان و دستیابی به
سعادت انسان قابل تبیین و شناخت باشد (.)35
اعتقاد به این که ذات خدای متعال یکتاست و شریکی در ذات برای او نیست
(توحید ذاتی) ،و این که صفاتی که به خدای متعال نسبت میدهیم چیزی غیر از ذات خدا
نیست (توحید صفاتی) و این که خدا در کارهایی که انجام میدهد نیازی به کمک و یار و
یاور ندارد (توحید افعالی) ،توصیف خداوند یگانه ،واجد همه کماالت ،مالک ،تدبیر کننده و
اداره کننده همه عالم را که سرنوشت همه موجودات به دست اوست و هرچه در حال هستی
اتفاق میافتد وابسته به اراده او است را مینمایاند .از دیدگاه اسالم ،هدف آفرینش جهان،
دست یابی انسان به باالترین مراحل کمال است و انسان با فطرتی الهی و با برخورداری از
کرامت تکوینی می تواند به تمامی کماالت دست یافتنی رسیده و به کرامت اکتسابی نائل
شود .این باور امید به آیندهای روشن و درخشان را پیش روی انسانها میگذارد تا با توجه
به هدفمندی خود در راستای غایت و هدفی یگانه ومتعالی حرکت کند.
انسان دارای دو بعد جسم و روح است یعنی عالوه بر بدن مادی ،از روحی غیرمادی
برخوردار است که با بدن در تعامل و تاثیر متقابل میباشد .روح انسان دارای استعدادهای
فراوان و متنوعی است .از دیدگاه اسالم ،از آنجا که حقیقت وجود انسان روح جاودانه او است
و زندگی دنیوی انسان تنها مقدمهای برای زندگی اخروی اوست ،باید هدف نهایی انسان
متناسب با کمال حقیقی روح در جهات جاودانهاش تعیین شود و همه اهداف دیگر در
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راستای آن قرار گیرد .با این تعاریف اگرچه سالمت روح و جسم انسان در یکدیگر تاثیر
متقابل دارند ولی سالمت روح نسبت به سالمت جسم از اصالت برخوردار است.
از سوی دیگر انسان که دارای حب ذات است ،گرایش سیریناپذیر به کمال دارد و
چون از اختیار برخوردار است ،کمال وی در گرو افعال اختیاری اوست .روح انسان با
بهرهگیری از قوه تعقل و گرایشها و تواناییهای انسانی میتواند شناخت آگاهانه از مبدا
هستی ،خداجویی ،خداپرستی ،خضوع ،تسلیم ،رضا ،توکل و لذت مناجات را تجربه کند و
آن را در همه اعمال و رفتار خود با اختیار و آگاهی نمایان سازد .لذا هدف نهایی و کمال و
تعالی حقیقی انسان نزدیک شدن هرچه بیشتر به خدای متعال است (.)35
این مرتبه متعالی روح را بعد معنوی انسان مینامیم .بدین ترتیب ،معنویت از دیدگاه
اسالم ،تنها در سایه ارتباط با خداوند و از طریق عبودیت و پذیرش و تسلیم در برابر دین
حق امکانپذیر است .بدین جهت در تعریف سالمت معنوی الزم است به مصداق درست
تعالی که همان تقرب یافتن به خداوند متعال است اشاره شود .در واقع" ،معنویت" در تعبیر
"سالمت معنوی" ،همچون "جسم" در "سالمت جسمانی" ،روان در "سالمت روانی" و
"اجتماع" در "سالمت اجتماعی" ساحت و بستری است که سالمت و بیماری میبایست در
آن تعیین گردد و همان گونه که رشد غده سرطانی در بدن با این که رشدی در جسم است،
نشانه سالمت جسمانی نیست ،بلکه نوعی بیماری محسوب میشود ،رشد معنویت کاذب
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همچون گرایش به شیطانپرستی و عرفانهای دروغین نیز بیماری معنوی و نیازمند درمان
است ،نه تعالی حقیقی در ساحت معنویت.
برای برخورداری از معنویت ،اولین شرط آن است که فرد همه اعمالش در زندگی را در
راستای هدفی واحد تنظیم کند ،به طوری که فقط یک هدف غایی برای او مطرح باشد.
بدیهی است که هر هدفی به عنوان هدف غایی نیز به معناداری زندگی منجر نمیشود .بلکه
هدفی از ظرفیت معنادار کردن حیات برخوردار است که باالترین استعداد انسان برای پیش
رفتن در مراتب هستی و عالی ترین مراتب کمال انسانی ممکن را نشان دهد .در ادبیات
قرآنی و متون اسالمی ،خداوند متعال به مثابه منبع و سرچشمه وجود همه کماالت است و
نزدیک شدن به او هدف اصلی آفرینش ان سان می باشد عالی ترین کمال انسانی نیز باالترین
نقطه ممکن در مراتب قرب به خدا است .عالمه طباطبائی فرموده است" :سیر باطنی و
حیات معنوی " روی این اساس استوار است که کماالت باطنی و مقامات معنوی انسان ،یک
رشته واقعیت حقیقی بیرون از واقعیت طبیعت و جریان ماده است .و "عالم باطن" که
موطن حیات معنوی است ،جهانی است بسیار اصیلتر و واقعیت دارتر و پهناورتر از جهان
"ماده و حس"(.)36
معنویت در الهیات اسالمی عبارت است از معرفت و ایمان به غیب و تبیین توحیدی از
نظام هستی " هو االول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شی علیم" .کسی اگر این جهان
بینی را داشته باشد که هر گونه حرکت و سکونی متکی به مبدأ هستی الیزال و ابدی است،
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هر گونه غم و اندوه و مشکالت روانی را به خود راه نمی دهد  .بعالوه از آیات و روایات
اینطور استنباط می شود که سالمت معنوی اعم از سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی است و
نه تنها در دنیا مفید است بلکه انسان را برای حیات باقی و آخرت مهیا میکند.

تعریف سالمت معنوی اسالمی
تعاریف ارایه شده برای سالمت معنوی مبتنی بر هستی شناسی ،انسان شناسی،
معرفت شناسی و باورهای اعتقادی او به ذات الیزال الهی ،روح و وحی است .محققینی که
نخواستهاند به خالق انسان و امور غیرحسی و معرفتشناختی توجه نمایند ،تعریف عامی از
سالمت معنوی نموده اند که در بسیاری از مقاالت و کتب خارجی آو.رده شده و توسط برخی
از صاحبان ادیان نیز به کرات به عنوان منبع ارجاع داده شده است .این تعریف بشرح زیر
است:
سالمت معنوی عبارت است از حالت اطمینان ،امنیت ،آرامش و سکون قلبی و روحی
که از اعتقاد و اعتماد به منبع و قدرتی برتر و متفاوت از عوامل مادی و پیرامونی ناشی
میشود و باعث افزایش امید ،رضایتمندی و نشاط درونی می گردد و در نهایت به سالمت و
تعالی همه جانبه انسان و انسانیت کمک میکند (.)37
با توجه به مبانی اعتقادی اسالمی چنین تعریفی کامل نیست زیرا مولفههایی همچون
آرامش ،امید ،شادی و رضایت مندی که کمابیش در حیوانات نیز وجود دارد (مرتبه حیوانی
روح) و ممکن است در کوتاه مدت و به طور ناقص ،به شیوههایی حاصل شوند که در نهایت،
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با کمال حقیقی انسان تضاد داشته بانشد .لذا نمیتوانند به طور مطلق ،به مثابه شاخصهای
اصلی سالمت معنوی قرار گیرند.
سالمت معنوی خودآگاهی ،کسب تقوای الهی ،پاالیش روح از هر بدی و پلیدی ،احساس
خضوع به ربوبیت الهی ،توکل ،توسل و تسلیم و شکر در برابر او و درك معنا ،احساس آرامش
و امید و هدفمندی زندگی در راستای تقرب به خدا در ساحت بینش و اندیشه ،ساحت
احساس و عواطف و ساحت رفتار با تکیه به قدرت خداوند و استفاده از نیروی خدادادی
خویش ،صبر و شکیبایی است.

سالمت معنوی همه تالش های پویا و فراگیر معنوی مبتنی بر جامعه در راستای توسعه
سالمت محور ،دستیابی به باالترین سطح عملکرد و کیفیت ابعاد زیستی ،روان شناختی و
اجتماعی سالمت و پاسخگویی به نیازهای روحی و معنوی مشتریان نظام سالمت کشور جهت
افزایش امید و کیفیت زندگی در حیطه های مختلف پیشگیری ،تشخیص و درمان و توان
بخشی این افراد است که منبع الهام تکلیف ها و مسئولیت ها در قبال سالمتی روحی و
جسمی فردی و اجتماعی می باشد ( 30و .)31

دو تعریف بسیطتر و کاملتر ارایه شده است که در برگیرنده مبانی سالمت معنوی از
دیدگاه اسالم است و مولفهها و شاخصهایی برای به کارگیری در پرسشنامهها و ارزیابیها
مورد استفاده قرار میگیرد:
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 -0سالمت معنوی وضعیتی است دارای مراتب گوناگون ،که در آن متناسب با
ظرفیتها و قابلیتهای فرد ،بینش ،گرایش و توانایی الزم برای تعالی روح که
همان تقرب به خدای متعادل است فراهم می باشد ،به گونهای که همه امکانات
درونی به طور هماهنگ و متعادل ،میتوانند در جهت هدف کلی مزبور به کار
گرفته شوند و همراه با امکان انتخاب ،رفتارهای اختیاری درونی و بیرونی متناسب
با آنها نسبت به خدا ،فرد ،جامعه و طبیعت ظهور می یابند (.)35
 -2سالمت معنوی وضعیتی است هدفمند و معنادار از حیات انسانی که حاصل ایمان
و اعتقاد و ارتباط فرد با قدرت و کمال الیتناهی الهی و زندگی ابدی پس از مرگ
است .سالمت معنوی منجر به ایجاد نشاط ،امید ،رضایتمندی ،اطمینان قلبی،
آرامش و داشتن قلب سلیم در فرد و رستگاری در دنیا و آخرت شده و ارتباط
پویای مبتنی بر مکارم اخالق ،عشق ومحبت با خود ،دیگران و جهان پیرامون
ایجاد میکند.

ارتباط سالمت معنوی با سایر ابعاد سالمت
سالمت معنوی نیز مانند سایر ابعاد سالمت دارای درجاتی است در یک طیف وسیع که
نهایتاً به سالمت معنوی کامل میانجامد ) (Optimumسالمت معنوی تام عبارت است از
داشتن معرفت ،به غيب و تبیین توحیدی از نظام هستی که هرگونه حرکت و سکونی متکی
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به مبدأ هستی الیزال و ابدی است و هر عارضه جسمی ،روانی و اجتماعی در مقابل عظمت
الهی و هدف غایی انسان که تقرب درگاه اهلل است ،بسیار ناچیز میباشد ( 37و  .)41در آن
حالت جسم نیز مضمحل نمیشود و به طرف اکمال می رود و مشکالت ظاهری جسمی در
برابر تعالی بشری ناچیز پنداشته میشود.
بدیهی است سالمت معنوی نیز مانند سایر ابعاد سالمت دارای بخشهای پیشگیری و
درمانی است .اثرات سالمت معنوی در پیشگیری و ارتقاء سالمت ) (Health promotionحائز
اهمیت بسزا است و تالش برای شناخت و به کارگیری آن در برنامههای کشوری ضروری
است .برای نشان دادن ارتباط سالمت معنوی با سه بعد دیگر سالمت ،چهار مدل برای ابعاد
مختلف سالمت پیشنهاد شده که در شکل  0آورده شدهاند .به نظر میرسد که مدل د
مناسبترین وجه نشان دادن این ارتباط باشد.
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سنجش سالمت معنوی
کمال انسان در گرو افعال اختیاری خود اوست و از آنجا که انسان بر اساس بینشها،
گرایشها و تواناییهای خود عمل می کند و در واقع ،سه مبدا بینش ،گرایش و توانایی،
مبادی رفتار اختیاری او را تشکیل می دهند .سالمت معنوی انسان ،تنها در سایه سالمت از
هر سه جهت بینش ،گرایش و توانایی تامین میشود و شاخصهای سالمت باید برای هر سه
جهت تعیین شوند.
تشکیل انسان از دو بعد روح و بدن و مراتب و شئون گوناگون انسان ،وی را از
قابلیت ها و استعدادهای متنوعی برخوردار ساخته است که هیچ یک از آنها لغو و بیهوده
نیست ،بلکه همه آنها به مقتضای حکمت الهی در وی نهاده شده و همگی در وصول او به
کمال حقیقی انسان تاثیر دارند و چنان چه به طور متناسب و متعادل رشد یابند ،میتوانند
انسان را به سعادت و کمال حقیقی رهنمون شوند .بدین ترتیب ،برای سالمت انسان ،باید
همه ابعاد سالمت به طور هماهنگ در نظر گرفته شود .از سوی دیگر ،برای تامین سالمت
معنوی نیز باید همه مولفههای موثر در سالمت معنوی به صورت متعادل و هماهنگ رشد
یابند.
انسان می تواند با خودسازی ،تقویت فضایل اخالقی و رفتار مثبت  ،خود را تعالی
بخشد یا با دنباله روی و تثبیت رذایل اخالقی ،خود را به انحطاط بکشاند ،اما او همچنین با
همه انواع موجودات در ارتباط است و رفتارهایی که در ارتباط با آنها انجام میدهد نیز در
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تعالی یا انحطاط او تاثیر دارند .به عبارت دیگر ،انسان عالوه بر ساحت فردی ،ارتباط وجودی
دائمی با مبدا هستی خویش ،یعنی خداوند متعال دارد ،به طوری که تمام هستی خود و نیز
سایر نعمتها را از او دریافت میکند و اطاعت و معصیت او در تعالی یا سقوط او تاثیر
مستقیم دارد .همچنین انسان زندگی اجتماعی دارد و از این طریق ،با سایر انسانها در
جامعه روابطی برقرار میکند و با تعامل با آنها ،کاستیهای خود را برطرف کرده،
نیازمندیهای مادی و معنوی خود را تامین میکند و بدین وسیله ،زمینه شکوفایی بسیاری
از استعدادهای خود را فراهم میسازد ،چنان که برای دیگران نیز میتواند همین نقش را ایفا
کند .همچنین انسان با طبیعت پیرامون خود ،اعم از طبیعت بیجان ،گیاهان و حیوانات در
تعامل است و بر آنها تاثیر گذارده از آنها تاثیر میپذیرد .نوع تعامل و رفتار انسان با خود،
خدا ،طبیعت و سایر انسانها میتواند بر سالمت او تاثیر مثبت یا منفی بگذارد و بدین
ترتیب ،در همه ابعاد سالمت ،از جمله در سالمت معنوی ،باید به عوامل و شرایط موثر در
سالمت در ساحت الهی وحیطه های فردی ،اجتماعی و طبیعی توجه کرد و نیز باید در همه
این حیطهها شاخصهای سالمت معنوی را شناسایی کرد (.)34
آیا میتوان سالمت معنوی را سنجید؟ مولفههایی که از تعریف فوق برمیآید این گونه
است که سالمت معنوی میبایست انسان را در ارتباط با ذات الیزال الهی ،با دیگران و محیط
پیرامون و نیز در ارتباط با خود ارتقا دهد (شکل  .)2لذا برای تعیین شاخصها باید سالمت
معنوی در چهار زمینه زیر در نظر گرفته شود:

11

سالمت معنوی؛ چيستی ،چرایی و چگونگی

 -0ارتباط با منشا الیتناهی هستی
 -2ارتباط با خود
 -3ارتباط با انسانهای دیگر
 -4ارتباط با عالم پیرامون
بدیهی است در هر یک از زمینه های چهارگانه فوق باید به هر سه حیطه بینش ،گرایش
و توانایی توجه نمود.

(
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سنجش سالمت معنوی فردی و اجتماعی ،به ویژه در جامعه اسالمی ،دارای اهمیت
بسزایی است زیرا می تواند در جهت ارتقا سالمت معنوی به کار گرفته شود .ضروری است که
ابزارهای متفاوتی برای ارزیابی سالمت معنوی در نظر گرفته شده ،در جهت تکمیل آنها و
نیز سنجش روایی و پایایی آنها ممارست شود.
یکی از ابزار های سنجش سالمت معنوی پرسشنامه است که باید در چهار زمینه فوق
شاخصهای مناسبی در سه منظر بینش ،گرایش و رفتار طراحی گردد.

ابزارهای سنجش سالمت معنوی
پرسشنامههایی که بر مبنای تعریف عام سالمت معنوی است که به خالق انسان و امور
غیرحسی و معرفتشناختی توجه نکردهاند به گونههای مختلف تدوین شده و در دسترس
است ( .)43-40معتقدان به ادیان الهی نیز پرسشنامههایی را براساس اعتقادات ادیان
مسیحی ،یهودی و بودائی تهیه کردهاند و پرسشنامههای مشابهی نیز در کشورهای اسالمی و
منجمله ایران مورد استفاده قرار گرفتهاند (.)26
برای سنجش سالمت معنوی فرد ،جامعه ،بیماران و سایر گروههای خاص ابزارهای
گوناگونی طراحی شدهاند که از آنها به عنوان سنجش سالمت معنوی پایه افراد یا جمعیتها
و نیز تاثیر مداخالت در ارتقا سالمت معنوی استفاده شده است (.)44
بدیهی است مانند هر نوع پرسشنامه که برای سنجش یک متغیر یا متغیرهایی
تنظیم میشود ،ابزارهای سنجش سالمت معنوی نیز باید از خصوصیاتی نظیر اختصاصی
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بودن سئواالت براساس تعاریف و مفاهیم تنظیم شده و نیز روایی و پایایی مناسب برخوردار
باشد .که برخی از ابزارهای تدوین شده برای سالمت معنوی فاقد این شرایط هستند .از
طرف دیگر طراحی ابزاری که فقط سالمت معنوی را ارزیابی کند و تداخلی با ارزیابی
سالمت روانی و یا اجتماعی نداشته باشد کار سادهای نیست و لذا بسیاری از ابزارهای موجود
مولفههای سنجش سالمت روانی و یا اجتماعی را نیز در برگرفتهاند (.)26
ولی مهمترین مشکلی که برای به کارگیری ابزارهای سنجش معنوی وجود دارد
این است که تعاریف ،مفاهیم و مولفههای سالمت معنوی در گروهها و جوامع مختلف
متفاوت است و لذا به کارگیری ابزاری که در یک جامعه خاص تدوین شده است برای جوامع
د یگر خالی از اشکال نیست .ابزارهایی که فقط اعتقاد به یک نیروی برتر فوق مادی را
می سنجد و تاثیر آن در ارتباط با خود ،دیگران و محیط پیرامون را ارزیابی میکنند ،سالمت
معنوی عام حداقلی را مورد سنجش قرار میدهند که نمیتواند بیانگر طیف وسیع سالمت
معنوی و به ویژه سنجش سالمت معنوی حداکثری باشند ( ،)31برخی از ابزارهای سنجش
سالمت معنوی که در مطالعات مورد استفاده قرار گرفتهاند ،عبارتند از:
 -0پرسشنامه اليسون و پالونزیان :در سال  0712تدوین شده و شامل 01
سئوال سالمت مذهبی (معنوی) و  01سئوال سالمت جسمی است ()45
برخی سئواالت آن بیشتر سالمت روانی را میسنجد .روایی و پایایی آن در
ایران نیز سنجیده و تایید شده است (.)46
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 -2پرسشنامه شاخص معنوی سالمت ):(The spirituality index of well-being

توسط دائلمن و فری در سال  2114منتشر شد .شامل  02سئوال ،نیمی در
حیطه خودکفایتی و نیمی دیگر در مورد نمای زندگی است که براساس طیف
لیکرت پنج گزینه ای طراحی شده است .این پرسشنامه نیز حاوی سئواالتی در
مورد افسردگی ،توانایی روش حل مسئله و مهارتهای زندگی است و منحصر
به سنجش سالمت معنوی نمیباشد (.)47
 -3ابزار  :SHALOMپرسشنامه سالمت معنوی و اندازهگیری معیارهای زندگی
است که در این ابزار چهار حیطه سالمت معنوی که عبارتند از :شخصی،
همگانی ،محیطی و متعالی در نظر گرفته شده است .شامل  21آیتم میباشد
که در واقع منعکس کننده کیفیت ارتباطات فرد با آنها و با مردم ،با خدا
ومحیط در حوزههای همگانی؛ شخصی ،محیطی و متعالی سالمت معنوی
میباشد .این ابزار روا و پایا میباشد و جهت سنجش سالمت روان در بسیاری
از جوامع و به زبانهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است (.)41
 -4ابزارهای دیگر سنجش سالمت معنوی در غرب تنظیم شدهاند که کم و بیش
دارای مشکالت عنوان شده در فوق میباشند و برخی حاوی محور آسیب
معنوی نیز میباشند ( .)47-52 ،44به خالصه این ابزارها در مقاله امیدواری
اشاره شده است (.)26
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 -5ابزارهای اندازهگيری سالمت معنوی از نظر مذاهب :بیشتر ابزارهایی که در
جهان برای مذهبی بودن به کار میروند مربوط به مسیحیت و یهودیت است.
مـــعهذا ابـــزارهایی نیز برای سنجش مذهبی بودن در اسالم وجود دارد.
زیرا سالمت معنـــوی در نظر مسلمانان شناخت خالق ،دوست داشتن خداوند
و تالش برای رسیدن به قرب او است ( .)53نمونهای از این ابزارها
 Religiosity of Islam Scaleاست که براساس قرآن و جهانبینی اسالمی
طراحی شده است .ابتدا  07سئوال مربوط به عقاید اسالمی و  07سئوال
مربوط به اعمال اسالمی تدوین شده و در روند تجزیه و تحلیل روایی و پایایی
 00سئوال از زیر مقیاس عقاید و  1سئوال از زیر مقیاس رفتار اسالمی حذف
ونهایتا پرسشنامه  07سئوال حاصل شده است ( )54بررسی دقیق این
پرسشنامه نشان میدهد که پرسشنامه نهایی نمیتواند همه جنبههای مذهبی
بودن را مورد سنجش قرار دهد.
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران براساس تعریف بسیط و کاملی
که در برگیرنده مبانی سالمت معنوی از دیدگاه اسالم میباشد و در صفحه  00آورده شده
است ،اقدام به طراحی پرسشنامه جامع سالمت معنوی نموده است .پس از تحلیل و ارایه
تعاریف عملی و قابل اندازهگیری از مفاهیم ساختاری سالمت معنوی ،گویههای مورد نظر
تدوین ،و روایی صوری ،روایی محتوا ،تعیین هماهنگی درونی ،ارزیابی روایی سازه و روایی
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پیشبین ارزیابی و نهایتا ثبات پرسشنامه تعیین گردید .گویهها در پایان هر مرحله تحلیل و
بازنگری شدند .در این پرسشنامه "ارتباط با خداوند"" ،ارتباط با خود" و "ارتباط با
پیرامون" سه مفهوم تبیین کننده سالمت معنوی هستند که طی مطالعات نظری از متون و
منابع معتبر استخراج گردیدند.متغیرهای مورد نظر با نظر افراد خبره و صاحبنظر تعیین
گردید و در هر سه نوع ارتباط ،هر یک از سه محور بینش ،گرایش و رفتار تعریف شد.
این پرسشنامه برای اولین بار در  516نفر ( 34/51درصد زن) در تهران مورد
بررسی قرار گرفت .در مجموع  351نفر ( 71/75درصد) متاهل و  214نفر ( 41/30درصد)
تحصیالت دانشگاهی داشتند .سنجش روایی کیفی محتوا نامناسب بودن برخی گویهها را
نشان داد که پس از اعمال نظرات متخصصین ،نتایج حاصل از مرتبه دوم سنجش کیفی
روایی محتوا نشان داد که گویههای جایگزین به لحاظ دستور زبان و بهرهگیری از کلمات
مناسب وضعیت مطلوبی داشته ودر جای مناسب خود قرار گرفتهاند .در بعد کمی ،براساس
شاخص  CVRتعداد  7گویه در هر دو مرحله از سنجش روایی محتوا امتیاز حدنصاب
( )1/75را کسب نکرده و از مطالعه حذف شدند .همچنین شاخص  CV1نشان داد که از نظر
متخصصین 5 ،گویه علی رغم مرتبط بودن با سازه مربوطه ،به دلیل ساده و گویا نبودن و یا
ابهام داشتن و یا هر دو مورد مذکور ،مناسب نبوده و پس از اطمینان از منحصر به فرد
نبودن گویههای کذکور ،از مطالعه حذف شدند .میانگین شاخص  CVRو  CV1برای 41
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گویه به ترتیب  1/11و  1/15بود که ضرورت وجود  41گویه و سادگی ،مرتبط بودن و
وضوح هر یک از آنها را تایید نمود.
نتایج حاصل از سنجش روایی صوری نشان داد که تمامی گویههای پرسشنامه
سنجش سالمت معنوی ،با هدف اصلی سازههای پرسشنامه ،تناسب و ارتباط مطلوبی داشته
و از سطح دشواری مناسبی برخوردار است .در خصوص واژههای مبهم نیز نتایج به دست
آمده حاکی از این بود که واژههای جایگزین از وضوح و شفافیت کافی ،برای مخاطبین
برخوردار میباشند .همچنین در ارزیابی کمی روایی صوری ،تمامی گویهها حدنصاب امتیاز
ضریب تاثیر  0/5را کسب نموده و در پرسشنامه باقی ماندند.
در بخش تحلیل عاملی اکتشافی ،حداقل ضریب همبستگی  1/3در نظر گرفته شد
و بدین ترتیب تمامی  41گویه تایید شده در بخش روایی صوری و محتوا در قالب شش
عامل جای گرفتند (.)55
به کارگیری پرسشنامه فوق در مطالعات میدانی برای سنجش سالمت معنوی جامعه
می تواند نقاط قوت و ضعف در هر یک از سه محور را مشخص کرده ،جهت مداخالت
جمعیتی و یافردی برای ارتقای سالمت معنوی مورد استفاده قرار گیرد.
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به کارگيری سالمت معنوی در سالمت جامعه
دیدگاه معنوی از چهار طریق روی سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی تاثیر میکند:
 -0رفتارهای بهداشتی :تعهد دینی و معنویت موجب فعال سازی مسئولیت پذیری
شخص در زمینه اصول و باورهای مندرج شده در دین می شود ،که اثرات جسمانی
و روانی را نیز به خود اضافه می کند .مانند رفتارهای تغذیه ای توصیه شده در
ادیان.
 -2حمایت اجتماعی :انجام مناسک دینی و معنوی توصیه شده در دین موجب افزایش
حمایت اجتماعی شده که مؤلفة اخیر یکی از تعیین کننده های اجتماعی سالمت
شناخته شده است .دین تعامالت اجتماعی را افزایش داده و حمایت اجتماعی را به
عنوان یک منبع ارتقای سالمت فراهم می آورد .نقش حمایت اجتماعی در کاهش
واکن ش پذیری قلبی و عروقی ،تسهیل بهبودی پس از حمله قلبی و کاهش سایر
عوامل خطر و از جمله کاهش استرس تاثیر مثبت دارد .حمایت اجتماعی با افزایش
میزان جان به در بردن از انواع مختلف سرطان رابطه دارد.
 -3سایکونوروفیزیولوژیک :احساس رضایت ناشی از دیدگاه معنوی از طریق
نوروپ پتیدهای پیام رسان روی سیستم ها و ارگان های بدن مانند قلب و عروق،
ایمنی و  ...تاثیر تقویت کننده دارد.
 -4اثرات مافوق طبیعی که برای انسان ناشناخته مانده است.
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نتیجه این تاثیرات پیشگیری از بیماری ،افزایش تحمل بیماری ،بهبود سریعتر بیماری،
کاهش میزان استفاده از خدمات بهداشتی -درمانی است که در تحقیقات مختلف این مسئله
نشان داده است.
بیشتر مقاالتی که در دو دهه گذشته در ارتباط با سالمت جامعه منتشر شدهاند اثرات
درمانی و بهبود بخشیدن وضعیت بیماران بستری در بیمارستانها و به ویژه بیماران مبتال به
امراض قلبی ،سرطانی و روانی را مورد بررسی قرار داده و اثرات مفیدی را گزارش کردهاند.
آن چه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است اثرات سالمت معنوی در ارتقا سالمت جامعه به
ویژه در پیشگیریهای ابتدایی ) (Primordialو اولیه ) (Primaryاست .یافتههای مطالعات
گذشته با توجه به چهار سطح پیشگیری به اختصار عبارتند از:
 -0پيشگيری ابتدایی :عوامل عمدهای که سالمت فرد و جامعه را تهدید میکند
ممکن است ژنتیکی یا محیطی باشند .اطالعات دقیقی در مورد ارتباط بین سالمت
معنوی و ژنتیک موجود نیست .آیا زمینه ژنتیکی برای گرایش افراد به اعتقادات و
فعالیتهای معنوی /مذهبی وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا احساس معنویت و
مذهبی شدن از ابتدا در افراد وجود داشته است؟ دانشمندان غربی در این مورد
سردرگم هستند ( .)56ولی نظر اسالم این است که خداوند همه انسانها را با
فطرت پاك و موحد خلق کرده است (قرآن مجید ،سوره روم ،آیه  )31و لذا زمینه
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معنویت و مذهبی شدن در همه انسانها وجود دارد .بدون شک عوامل محیطی در
جامعه و خانواده در معنوی /مذهبی شدن افراد تاثیر بسزایی دارد.
از طرف دیگر مقاالت علمی شواهدی نشان ندادهاند که معنوی /مذهبی بودن پدر
ومادر و اجداد به آنها منتقل شود و اکثر دانشمندانی که در زمینههای سالمت معنوی
تحقیق میکنند از خود سلب مسئولیت میکنند که به هیچ وجه نظرشان این نیست
که مکانیسم خارقالعادهای برای ارتباط بین وضعیت معنوی /مذهبی و سالمت وجود
دارد .لذا برای بررسی چنین ارتباطی روشهای معمولی علوم برای تعیین اثرات
روانشناسی ،اجتماعی ،رفتاری و ژنتیکی را توصیه میکنند .بدیهی است مذاهب الهی و
به ویژه اسالم تاثیرات دعا و توجه خاص پروردگار را در وضعیت معنوی و سالمت فرد
موثر میدانند (.)57
در بیشتر مطالعات ،در افراد معنوی /مذهبی به میزان کمتری انحرافات اجتماعی،
اعتیاد ،جنایت ،طالق و جدایی دیده شده است .این تاثیر مثبت به دلیل خصوصیاتی
است که معنویت و مذهبی شدن در انسانها ایجاد میکند که مهمترین آنها صداقت،
خلوص ،عفو ،قناعت ،بخشش ،خودنگهداری ،صبر ،انسانیت ،تواضع و سایر خصوصیاتی
است که به ارتقا ارتباطات اجتماعی منجر میشود .احساس سالم بودن در افراد معنوی/
مذهبی بیشتر از افراد دیگر است .از میان  51مطالعهای که این مقوله را بررسی کردهاند
 51درصد گزارش نمودهاند که معنوی /مذهبی بودن با احساس سالم بودن بیشتری
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همراه است ( .)61-51در  01درصد گزارشها افراد معنوی /مذهبی احساس سالم بودن
کمتری داشته اند و در بقیه تاثیری مشاهده نشده است .همچنین اکثریت قریب به اتفاق
 326مقالهای که احساس خوب بودن ) (Well-beingرا در افراد معنوی /مذهبی مطالعه
کردهاند رابطه مثبتی را گزارش نمودهاند ( .)60سایر شاخصهای سالمت اجتماعی
مانند میزان درگیری جامعه ،داوطلب شدن ،اطمینان و اعتماد بین افراد جامعه که
 Social Capitalنامیده میشود ونیز حمایتهای اجتماعی ) (Social supportدر افراد
معنوی /مذهبی بیشتر از سایر افراد است (.)62
بدیهی است فضای زیادی برای مطالعات بیشتر در زمینه ارتباط سالمت معنوی و
پیشگیی ابتدایی و ارتقای سالمت جامعه وجود دارد و انجام آن در افراد با درجات
مختلف سالمت معنوی ضروری است.
 -2پيشگيری اوليه :مذاهب الهی پیروان خود را به حفظالصحه توصیه نموده ( 63و
 )64رفتارهایی را که خطر احتمالی برای انسان دارند منع کردهاند .مطالعاتی که
اثرات معنوی /مذهبی بودن را بر عالیم خطر ) (Risk Factorsبیماریها بررسی
کردهاند بشرح زیر خالصه میشود:
تغذیه :از  20مطالعه ای که ارتباط بین معنوی /مذهبی بودن و رژیم غذایی سالم را
بررسی کردهاند 62 ،درصد نشان دادهاند که ارتباط مثبتی بین این دو وجود دارد.
لذا اکثریت مطالعات نشان دادهاند که افراد معنوی /مذهبی دریافت بیشتری از
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فیبر ،سبزیجات سبز ،میوه ها و ماهی دارند و دریافت کمتری از غذاهای حاضر و
فوری ) (Fast Foodو چربیها داشته ،در کل تغذیه سالمتری را دارند ( 65و .)66
فعاليت بدنی :تقریبا دو سوم مقاالتی که ارتباط معنوی /مذهبی بودن و فعالیت
بدنی را بررسی کردهاند ارتباط مثبتی را گزارش کردهاند ( )67این ارتباط در
مطالعه بزرگ  NHANESامریکا نیز مشاهده شده است ( 61و .)67
اعتياد به سيگار :نزدیک به  037مطالعه ،ارتباط معنوی /مذهبی بودن و استعمال
دخانیات را بررسی کرده و  71درصد آنها ارتباط منفی را گزارش کردهاند (71 ،55
و  .)70بدیهی است که این امر با کاهش بیماریهای مزمن ریوی ،سرطان ریه،
انواع سرطانها ،فشارخون ،سکتههای مغزی و قلبی و بیماریهای قلبی همراه
میباشد.
وزن بدن :اگرچه افراد معنوی /مذهبی غذای سالمتری مصرف میکنند ،به نظر
میرسد که مصرف غذای آنها احتماال بیشتر است .از میان  36مقاله 37 ،درصد آنها
ارتباط مستقیمی را با وزن بیشتر نشان میدهد ( 72و  )73و  07درصد نشان
دادهاند که معنوی /مذهبی بودن با وزن کمتری همراه است (.)74
کلسترول سرم :بیش از نیمی از مقاالتی که ارتباط بین معنوی /مذهبی بودن و
کلسترول سرم را بررسی کردهاند ارتباط معکوسی را نشان دادهاند ( )75و فقط در
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 03درصد مقاالت غلظت کلسترول سرم در افراد مذهبی باالتر از افراد دیگر بوده
است (.)76
سالمت روان :حدود  11درصد مقاالتی که در ارتباط بین معنوی /مذهبی بودن و
سالمت منتشر شدهاند این ارتباط را با سالمت روان بررسی کردهاند ( .)55تاثیر
سالمت معنوی بر سالمت روانی میتواند بیشتر از سالمت جسمی باشد .زیرا
معنوی /مذهبی بودن زمینههای روانشناسی ،اجتماعی و رفتاری را تحت تاثیر قرار
میدهد .احساس خوب بودن ،امید ،مثبتنگری ،هدفمندی ،اراده قوی ،احساس
کنترل داشتن ،خود نگهداری و بسیاری از خصوصیات شخصیتی فردی در افراد
معنوی /مذهبی بهتر از سایر افراد گزارش شدهاند ( .)10-77مقاالت زیادی تطابق
با استرسهای مختلف را در افراد معنوی /مذهبی بودن مطالعه کرده و اکثر آنها
تطابق بهتری از سایر افراد را گزارش کردهاند (.)13-12
 -3پيشگيری ثانویه و ثالثيه :در دهه گذشته مقاالت متعددی نشان دادهاند که همه
عوامل خطر بیماری های روانی و جسمی در افراد معنوی /مذهبی کمتر از افراد
دیگر است .لذا با توجه به اثرات اجتماعی و ارتباطات گروهی که در این افراد وجود
دارد ،این طور فرض میشود که ابتالی به بیماریها در این افراد کمتر از افراد دیگر
باشد .مطالعات مختلفی این فرضیه را به اثبات رساندهاند.
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بيماری روانی :سالها قبل این طور عرضه شده بود که احساس گناه در افراد
معنوی /مذهبی ممکن است افزایش اختالالت روانی و به خصوص افسردگی باشد
ولی نتایج مطالعات این نظر را به طور کلی رد کردهاند .از  444مقاله که ارتباط
افسردگی و معنوی  /مذهبی بودن را بررسی کردهاند  60درصد آنها ارتباط منفی
( )15 ،14و فقط  6درصد ارتباط مثبت را نشان دادهاند ( .)16مطالعات زیادی
نشان داده اند که افرادی که معنوی /مذهبی هستند کمتر از سایر افراد به
خودکشی اقدام میکنند ( .)17بیشتر بررسیهایی که در ارتباط با اضطراب
) (Anxietyانجام شدهاند ارتباط منفی بین اضطراب و معنوی /مذهبی بودن را
یافتهاند ( .)11همچنین نشان داده شده است که افراد معنوی /مذهبی کمتر به
مواد افیونی اعتیاد پیدا میکنند ( 17و .)71
بيماریهای عروقی قلب :با توجه به این که عالیم خطر بیماریهای قلبی و
استرسهای روانی در افراد معنوی /مذهبی کمتر است ،این بیماریها در چنین
افرادی به مراتب کمتر از افراد دیگر دیده میشود 63 .درصد کلیه مطالعاتی که این
ارتباط را بررسی کردهاند ،رابطه این دو را منفی گزارش نمودهاند ( .)70همچنین
رابطه مثبتی بین معنوی /مذهبی بودن و پیامدهای مفید پس از عمل جراحی قلب
و نیز کاهش متغیرهای التهابی مانند  CRPو فیبرینوژن گزارش شده است ( 72و
.)73
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پرفشاری خون :اکثر مطالعات نشان دادهاند که فشارخون در افرادی که بیشتر
جنبههای معنویت و مذهبی بودن را دارند پایینتر از افراددیگر است و این افراد
بهتر به داروها پاسخ میدهند ( 74و .)75
بيمایهای عروقی مغز :بیشتر مطالعات در رابطه با بیماریهای عروقی مغز و
سکتههای مغزی نشان دادهاند که این بیماریها در افراد معنوی /مذهبی کمتر از
سایر افراد است (.)76
فراموشی :بیش از نیمی از مطالعاتی که ارتباط بین فعالیت ذهنی و معنوی/
مذهبی بودن را چه در افراد سالم و چه در بیماران مبتال به فراموشی بررسی
کردهاند ،گزارش نمودهاند که ارتباط مستقیمی بین فعالیت ذهنی و معنوی/
مذهبی بودن وجود دارد ( 77و .)71
فعاليت ایمنی بدن :مطالعات نشان دادهاند که افراد معنوی /مذهبی مقاومت
بیشتری نسبت به بیماریهای عفونی دارند ( 77و  )011و فعالیت سیستم ایمنی
بدن آنها نسبت به سایر افراد بهتر پاسخ میدهد (.)010
غدد مترشحه داخلی :ارتباط مثبتی بین هورمونهای استرسی مانند کورتیزول،
اپینفرین و نوراپی نفرین و به طور کلی فعالیت سیستم آندوکرین با معنوی /مذهبی
بودن گزارش شده است ( 012و .)013
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سرطانها :بیشتر مطالعات نشان دادهاند که خطر سرطان در افراد معنوی /مذهبی
به مراتب کمتر از افراد دیگر است ( .)017-014برخی از این کاهش سرطان را باید
به علت کم مصرف کردن الکل ،سیگار و کاهش سایر عوامل خطر بیماریهای
غیرواگیر در افراد معنوی /مذهبی دانست.
درد :بیشتر مطالعات نشان میدهند که تقویت معنوی /مذهبی با کاهش درد
همراه است ( 011و  .)017از این نوع درمان در بهبودی درد و مشکالت جسمانی
افرادی که مبتال به میگرن ،بیماریهای مفصلی و یا سرطان هستند استفاده
میشود ( 001و .)000
مرگ ومير :از بین  020مطالعه که ارتباط با مرگ و معنوی /مذهبی بودن را
بررسی کردهاند 61 ،درصد آنها نشان دادند که درجات بهتر معنوی /مذهبی بودن
عاملی است که طول عمر بیشتر را پیشبینی میکند ( )004-002و فقط  5درصد
مطالعات طول عمر کمتر را نشان دادهاند ( .)005در انها که در مراسم مذهبی
بیشتر شرکت میکنند به طور متوسط  37درصد افزایش طول عمر افزایش گزارش
شده است .این درصد افزایش از اثرات کاهش کلسترول استاتینها ویا اثرات فعالیت
بدنی در طول عمر بیماران پس از سکتههای قلبی بیشتر است (.)006
در بررسی  70717نفر در ایالتهای واشنگتن و مریلند آمریکا آنها که حداقل یک
بار در هفته به کلیسا میرفتند نسبت به کسانی که نمیرفتند تفاوت عمدهای را در مرگ از
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بیماریها نشان دادند و به ترتیب  74 ، 56 ، 51و  53درصد مرگ و میر کمتری از
بیماریهای عروقی قلب ،آمفیزم ،سیروز کبدی و خودکشی را داشتهاند (.)007

دینداری پرسنل بهداشتی درمانی
مطالعات مختلف نشان دادهاند که پرسنل بهداشتی درمانی کمتر از مردم عادی
دیندار هستند .در حالی که  72درصد مردم آمریکا اظهار میکنند که همه اقدامات زندگی
من براساس باورهای دینی است؛ فقط  33درصد روانشناسان 36 ،درصد روانپزشکان46 ،
درصد مددکاران و  62درصد مشاورین درمانی خانوادهها این اعتقاد را دارند ( )001همچنین
در ایاالت ورمانت امریکا  70درصد بیماران به خداوند اعتقاد داشته و  74درصد خود را به
خدا نزدکی میدانستند در حالی که پاسخ  046پزشک خانواده برای دو مورد فوق فقط 64
درصد و  43درصد مثبت بود .در همین مطالعه تنها  00درصد پزشکان خانواده گزارش
کردند که همیشه یا اکثرا مسائل دینی را با بیماران بحث میکنند و تقریبا همه  035بیمار
که مصاحبه شدند به خاطر نداشتند پزشکی با آنها در مورد مسائل دینی مذاکره کرده باشد
در حالی که  41درصد آنها اعتقاد داشتند که پزشک میبایست سئواالتی در مورد دین و
معنویت از آنها انجام میداده است (.)007
در ایالت کارولینای شمالی نیز وقتی از  213بیمار بستری در بیمارستان در مورد
مسائل معنوی سئوال شد 11 ،درصد گزارش کردند که پزشکان هیچ وقت ویا بسیار به ندرت
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در مورد مسایل معنوی با آنها صحبت کردهاند ،در حالی که  77درصد آنها باور داشتند که
پزشکان میبایست مسائل معنوی آنها را جستجو کنند و حتی  41درصد باور داشتند که
پزشکان باید با آنها دعا کنند و  42درصد معتقد بودند که پزشکان باید در مورد تجربیات
معنوی آنها که سبب بیماریشان شده از آنها سئوال میکردند (.)021
اگرچه بیشتر مطالعات در این زمینه در کشور آمریکا و معدودی در کشورهای
اروپایی انجام شدهاند ،ولی مشاهدات و تجربیات نشان میدهند که سئواالت پزشک در مورد
باورهای دینی و معنوی بیماران در کشورهای دیگر وبه ویژه کشورهای اسالمی ،نه تنها بهتر
نیست بلکه در موارد بسیار استثنایی انجام میشود.
مطالعاتی که در کشور ما توسط دکتر بحرینیان و همکارانشان انجام شده نشان
میدهد که باور پزشکان متدین این است که پزشک میبایست به مسائل دینی و مذهبی
بیمار اهمیت دهد و نیز بیماران نیز به مقدار زیاد این انتظار را از پزشکان دارند ( 020و
.)022
هدف اصلی پژوهش اول بررسی نگرش پزشکان تهرانی پیرامون تاثیر میزان
معنویت آنان در رونددرمان بود .براساس اظهارات خود پزشکان ،آنها به دو گروه مذهبی و
کمتر مذهبی تقسیم شدند .یافتهها تاثیر نگرش مذهبی -معنوی پزشکان بر سالمت بیماران
در دو گروه مذهبی از یکسو و گروه کمتر مذهبی را معنادار نشان داد .بدین معنی که
پزشکان مذهبی در مقایسه با گروه مقابل بیشتر قای ل به تاثیر مذهب یا معنویت بر سالمت
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بیمار بودند 61 .درصد پزشکان مذهبی اعتفاد داشتند که مذهب /معنویت در حد زیاد و
حتی خیلی زیاد بر روی سالمت بیمار موثر است ،در صورتی که  71درصد پزشکان گروه
دوم اعتقاد د اشتند که مذهب /معنویت کمی تا حدودی بر روی سالمت بیمار موثر است .از
کل جمعیت پزشکان در پاسخ به این سئوال که مذهب -معنویت تا چه حد بر روی سالمت
بیمار موثر است 01 ،درصد گزینه خیلی زیاد 43 ،درصد گزینه زیاد 34 ،درصد گزینه تا
حدودی و  4درصد گزینه کمی را انتخاب کردهاند .لذا این مطالعه نشان داد که بیش از 61
درصد از پزشکان تهرانی معتقدند که مذهب /معنویت بر سالمت بیمار موثر است (.)020
هدف از پژوهش دوم بررسی نگرش بیماران تهرانی پیرامون تاثیر میزان معنویت
آنان در روند درمان بود .ابعاد مختلف معنوی و مذهبی بودن ،درجه مذهبی بودن ،کیفیت
زندگی ،استرس و عالقه به درمان توسط پزشک مذهبی -معنوی و اعتقاد به تاثیرگذاری
معنویت در درمان توسط یک پرسشنامه سنجیده شد .یافتهها نشان داد که مذهبی بودن یا
معنویت بیماران با کیفیت زندگی و درمان آنان رابطه معنادار و مستقیم دارد .همچنین
رابطه کیفیت زندگی و درجهبندی میزان معنویت بیماران معنیدار بود .رابطه اعتقاد به
تاثیرگذاری معنویت در درمان نیز با مذهبی بودن و معنوی بودن بیماران معنیدار بود.
تفاوت مختصری بین دو جنس وجود داشت ،به طوری که بین معنویت و مذهبی بودن
مردان و استرس رابطه معنی داری نبود ولی در زنان رابطه معکوس بین ان دو متغیر بود .لذا
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مذهبی بودن و معنویت بیماران با کیفیت زندگی آنان و اعتقاد به تاثیرگزاری معنویت در
درمان آنان رابطه مستقیم و معنیداری داشت (.)022
در یک مطالعه که در  071پزشک خانواده در ایالت میسوری کشور امریکا انجام
شد 76 ،درصد آنها اعتقاد داشتند که سالمت معنوی بخش مهمی از سالمت مطلوب است،
 16درصد موافق بودند که بیمارانی که سئواالت معنوی دارند بهتر است به یک روحانی یا
متخصص دینی معرفی شوند و  51درصد موافق بودند پزشک باید به مسائل معنوی بیماران
خود توجه کند .ولی اکثریت این پزشکان هرگز امور معنوی را از بیماران سئوال نمیکردند و
در مورد باورهای آنها وارد مذاکره نمیشدند ( )023از این پزشکان سئوال شد که چه
عواملی سبب میشود که پزشک به امور معنوی بیماران بیتوجه باشد پاسخ به این سئوال
در جدول  0آورده شده است.
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جدول  )0عواملی که سبب میشوند پزشک به امور معنوی بيماران بیتوجه باشد*
درصد

عامل

کمبود وقت

70

کمبود تجربه و نبود آموزش قبلی در مورد اخذ سئواالت معنوی

57

عدم اطمینان از این که چگونه بیمارانی را پیدا کنند که عالقمند به بحث در
مورد امور معنوی است

56

واهمه از این که باورهای خود را به بیماران القا کنند

53

عدم اطمینان از این که چگونه با امور معنوی که بیمار ابراز میکند ،برخورد
کنند

47

اولویت نداشتن امور معنوی در مقابل مسائل حاد پزشکی

45

عدم احساس راحتی با مطرح کردن مسائل معنوی

42

توجه به امور معنوی مناسبتی با نقش پزشک ندارد

30

*برگرفته از رفرانس 023

بررسی معنویت بيماران
در امریکا و انگلستان و معدود کشورهای دیگر ،اخذ تاریخچه دینداری و معنویت
در برخی موسسات به طور معمول انجام میشود و روشهای متفاوتی در این مورد پیشنهاد
شده است .سه نمونه از آنها بشرح زیر است:
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 -0سادهترین روش گرفتن شرح حال معنوی ،مطرح کردن سه سئوال است (:)024
الف) آیا دین یا معنویت برای شما اهمیت دارد؟
ب ) آیا باورهای دینی یا معنوی شما در مسائل و مشکالت سالمت شما تاثیرگذار
است و نیز در نوع نگاه شما به سالمتیان موثر است؟
ج ) آیامایل هستید که من در مورد باور و رفتارهای دینی و یا معنوی شما
سئواالتی بنمایم؟
 -2سئواالتی با حروف اختصاصی  HOPEشامل چهار گروه سئوال است (:)025
الف) منشا امید ،راحتی ،قدرت ،صلح ،عشق و ارتباطات و معنیدار بودن زندگی در
فرد
ب ) اتصال به یک دین رسمی
ج ) معنویات فردی و عادات و رفتارهای دینی /معنوی
د ) اثرات معنویت در مراقبتهای سالمت و امور مربوط به پایان زندگی
 -3سئواالتی با حروف اختصاری ( FICAشامل  Community ،Importance ،Faithو
 )Addressبشرح زیر است (:)026
الف) دین و باورها :دین و باور شما چیست؟ آیاخود را فرد دیندار یا معنوی
میدانید؟ به چه چیزهایی باور دارید که به زندگی شما معنی میبخشد؟
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ب ) اهمیت یا تاثیر :آیا معنویت  /دین در زندگی شما مهم است؟ چه تاثیری در
نحوه مراقبت از خودتان دارد؟ چه تاثیراتی باورهای شما در رفتار شما حین
بیماریتان داشته است؟ باورهای شما چه نقشی در احراز مجدد سالمت شما دارد؟
ج ) جامعه :آیا شما جزو گروهی مذهبی /معنوی هستید؟ آیا این شما را حمایت
میکند؟ اگر بله ،چگونه؟ آیا فرد یا گروهی از انسانها هستند که شما با آنها عشق
میورزید و برای شما واقعا با اهمیت هستند؟
د ) نقش پرسنل سالمت :چگونه انتظار دارید که من به عنوان (پزشک ،پرستار و
 )...در مراقبتهای بهداشتی درمانی که انجام میدهم به موارد فوق (دینی و
معنوی) اشاره کنم و آنها را در نظر بگیرم.

ادغام سالمت معنوی در نظام ارایه خدمات سالمت
دالیل زیادی وجود دارد که ادغام سالمت معنوی در ارایه خدمات بهداشتی درمانی
را الزامی میدارد .برنامهریزی برای چنین ادغامی در کشورهایی که قانون اساسی آنها
براساس بیتفاوتی به وحدانیت و باروهای مذهبی بنا شده بسیار دشوار و ناکامل است و
منحصر به ادغام سالمت معنوی در امور بالینی بیماران بستری و به ویژه بیماران صعبالعالج
میشود .دالیل ادغام را میتوان به صورت زیر خالصه کرد (:)027-027 ،55
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 -0با توجه به اثرات مفید معنوی /مذهبی بودن در بهبود شاخصهای پیشگیری
ابتدایی و پیشگیری اولیه ،ضروری است تمهیداتی اتخاذ شود که ارتقا سالمت
جامعه را سبب گردد.
 -2استانداردهای مصوب بسیاری از سازمانها و انجمنها ملزم میکند که ارایه
کنندگان خدمات سالمت به مسایل فرهنگی ،ارزشهای دینی ،باورها و
ترجیحات افراد جامعه و بیماران احترام بگذرانند .اگر آنها از باورهای افراد
اطالع نداشته باشند نمیتوانند آنها را محترم بدارند.
 -3بسیاری از بیماران اعتقادات معنوی /مذهبی دارند و نیازهای معنوی مرتبط با
بیماریهای جسمی و روانی را احساس میکنند.
 -4مراتب معنوی  /مذهبی بر توانایی افراد برای تطابق با استرس و بیماریها
کمک میکند.
 -5باورهای معنوی /مذهبی بیماران ممکن است با اقدامات درمانی برای آنها
مغایرت داشته باشد .لذا همراهی و به کارگیری اقدامات درمانی را با مشکل
روبرو کند.
 -6تاثیر معنوی /مذهبی بودن بر اثرات درمانی شناخته شده است و پیامد
معالجات بیماری را تحتالشعاع قرار میدهد.
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 -7باورهای معنوی /مذهبی خود پزشک هم میتواند بر تصمیمات پزشکی او در
مورد داروهای ضد درد ،سقط ،واکسیناسیون ،جلوگیری از بارداری و  ...اثر
بگذرد.
 -1معنوی /مذهبی بودن خانواده و جامعه در نوع حمایتهایی که بیمار پس از
ترخیص از بیمارستان و در منزل خواهد داشت تاثیر میگذارد.
 -7تحقیقات نشان داده اند که عدم توجه به نیازهای معنوی افراد سبب افزایش
هزینههای درمانی ،به ویژه در مراحل انتهای زندگی میشود (.)51
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چالشها و آیندهنگری در حيطه سالمت معنوی
بعد سالمت معنوی به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه سالمت باید در ارتقا سالمت
جامعه مدنظر قرار گرفته و در آموزش ،پژوهش و ارایه خدمات بهداشتی درمانی به کار رود.
برنامهریزیها و تالش هایی در این زمینه در کشورهای مختلف شروع شده است .فیالمثل
کشور انگلستان در حال استانداردسازی خدمات سالمت معنوی در بیمارستانهای خود
است.
الف) ارتقا سالمت :در کشور ایران که قانون اساسی آن براساس باورهای الهی و
دینی مستقر است ،ادغام سالمت معنوی به منظور ارتقا سالمت جامعه و پیشگیری ابتدایی و
اولیه از اولویت خاصی برخوردار است .نحوه چنین فعالیتهایی نیاز به بررسی جامعه توسط
حوزه ،دانشگاهها ،وزارتهای بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،آموزش و پرورش ،تحقیقات
و فناوری و ارشاد و نیز صدا و سیما و رسانههای عمومی دارد .تعیین کمبودها و نیازهای
بینش ،نگرش و عملکرد افراد جامعه در زمینههای ارتباط با خدا ،ارتباط با خود و ارتباط با
سایرین و محیط میتواند نیازهای عمده را برای برنامهریزیهای ادغام مشخص نماید.
پیشگیری ابتدایی و اولیه ) :(Primordial and primary preventionکه با ارتقا
سالمت از بروز عالیم خطر و عالیم بیماری جلوگیری میکنند ،باید بیش از هر چیز مورد
نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران امر سالمت قرار گیرد .تحقیقات و اطالعات در این مورد در
سطح جهانی محدود است و بیشتر تالش پژوهشگران در ارتباط با سالمت معنوی در
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پیشگیری های ثانویه و ثالثیه بوده است .لذا طراحی و اجرای تحقیقات مرتبط با فرهنگ
اسالمی ایرانی در کشورمان ضروری است.
ب) آموزش پزشکی :بحث سالمت معنوی میبایست در کوریکولوم آموزشی
رشتههای علوم پزشکی وارد شود و جنبههای نظری و عملی آن به نحو مناسب تدریس شود.
همچنین مباحث سالمت معنوی در برنامههای آموزش مداوم صاحبان حرف پزشکی
گنجانده شود.
برخی مطالعات بیانگر آن است که بدون سالمت معنوی ،دیگر ابعاد زیستی ،روانشناختی
و اجتماعی نمی تواند عملکرد درست داشته باشد یا به حداکثر ظرفیت خود برسد و بنابراین
باالترین سطح کیفیت زندگی ،قابل دستیابی نخواهد بود .بنابراین بازنگری برنامه های
آموزشی و تدوین دوباره آنها با برنامه های آموزش سالمت معنوی که دغدغه مدیران و
سیاستگزاران آموزشی نیز هست امری پسندیده و الزم است.

توجه به سالمت معنوی در آموزش نیازمند برنامه ریزی درسی مناسب است .برنامه
آموزشی معنوی منتقل کننده مفاهیم معنویت از طریق محتوا و برنامه های آموزشی است و
فراهم کننده زمینه نیل به سطوح باالتر آگاهی و معنی دار کردن زندگی بوده و عالوه بر
منطقی بار آوردن فراگیران ،دست یافتن آنان به احساس عمیق تر و پر بارتر را فراهم می کند .

برنامه آموزشی معنوی تنها وسیله ای برای درك محتوای آموزشی نیست بلکه حرکتی فراتر از
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استدالل و شیوه های تحلیلی و اندیشه ورزی است که معموال در خالل آموزش صورت می
گیرد.
در سند تحول و نوسازی نظام آموزشی علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی به موارد زیر اشاره شده است :دانشگاه باید کارخانه انسان سازی باشد .تربیت انسان
هایی خردمند ،توانا ،خالق ،دارای اعتماد به نفس ،آزاده و نقدپذیر مورد نظر نظام آموزش
عالی ما باید باشد .راهکارهای علمی و روشن برای کسب این توانمندی های معنوی همچون
کسب سایرتوانمندی ها مورد نیاز می باشد .تا با تعیین اهداف آموزشی دقیق و برنامه ریزی
مناسب با استفاده از آموزشهای صحیح به ارتقای توانمندی های معنوی بیش از پیش نائل
شویم .در اصول تحول و نوسازی نظام آموزشی علوم پزشکی کشور نیز به موارد ذیل اشاره
شده است :خدا محوری و اخالص اعمال در جهت رضایت الهی ،توجه به کرامت انسانی ،توجه
به عموم ساحات انسانی ،ساحت مادی ،ساحت معنوی .بنابر این گا م های درستی از سوی
دست اندرکاران و سیاستگذاران امر آموزش پزشکی کشور در جهت رشد و تعالی آموزش
سالمت معنوی برداشته شده است.
در چارچوب نظام آموزش پزشکی ،الزم است در آموزش بالینی و نظری ،دانشجویان علوم
پزشکی به ویژه دانشجویان پزشکی و پرستاری با مقوله سالمت معنوی به عنوان یکی از ابعاد
مهم سالمت و رضایت از زندگی آشنایی بیشتری پیدا کنند تا نگاه جامعتری نسبت به مددجو
داشته باشند و بتوانند در سایه حفظ کرامت های انسانی و اخالقی ،خدمات و مراقبت های
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کاملتر و مناسبتری را به آنان ارایه دهند .با توجه به اهمیت بعد معنوی در پرستاری و لزوم
آموزش آن به دانشجویان پرستاری جهت آماده کردن آن ها برای ارائه مراقبت معنوی به
بیمار در کنار مراقبت جسمی و روانی ،پیشنهاد می گردد که محتوای درسی در مورد معنویت
و مراقبت معنوی در برنامه آموزش پرستاری گنجانده شود .بدین جهت بستر سازی فرهنگی
قبل از تهیه محتوای درسی امری ضروری به نظر می رسد.

در خصوص آموزش معنویت در حوزه درمان و مراقبت ،برنامه ریزان درسی باید به
سؤاالت زیر با دقت پاسخ دهند:

الف  -نیاز آموزشی چیست؟ چه مسائلی ضرورت آموزش معنویت به گروه دانشجویان
پزشکی را مشخص می کند؟ منظور از معنویت چیست؟ چه ابعادی ازمعنویت در درمان و
مراقبت تأثیر بیشتری دارند؟ آیا نیازهای معنوی مؤثر بر درمان در تمام بیماران یکسان است؟
ب  -محتوای آموزشی چیست؟ برای رفع نیازهای معنوی بیماران ،مناسب ترین محتوا
کدام است؟ آیا یافتههای دینی در این زمینه کفایت می کنند؟ و یا نیاز به مطالب جدید وجود
دارد؟ آیا در ایران نیاز به محتوای معنویت بومی وجود دارد و یا می توان از مطالب سایر
فرهنگ ها استفاده کرد؟
ج  -روش های آموزشی کدام است؟ مناسب ترین روش برای آموزش معنویت به صاحبان
حرف پزشکی در ایران کدام است؟ آیا روش های سنتی کفایت می کنندو یا نیاز به روش های
نوین است؟ بهترین افراد برای آموزش معنویت چه کسانی هستند؟
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د  -ارزشیابی آموزشی چگونه صورت گیرد؟ چگونه از تغییرات معنوی صورت گرفته در
ارایه خدمات بهداشتی درمانی اطمینان حاصل شود؟
ج) ارایه خدمات بهداشت درمانی :رعایت اخالق و معنویت به خصوص توسط پزشکان و
پرستاران از مهم ترین عوامل مؤثر در میزان رضایت بیماران و حتی درمان مؤثر بیماری آن ها
خواهد بود .از دیدگاه بسیاری از روان شناسان ،انسان یک کل است .بر این اساس کنش انسان
تحت تأثیر تمام ابعاد وجودی او قرار دارد .اگر بیماری به عنوان یک کنش در نظر گرفته شود،
بدیهی است که این کنش تحت تأثیر ابعاد زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی او قرار دارد .

بنابراین ،افراد دست اندرکار سالمت عالوه بر دانش و مهارت الزم درباره جسم ،به اطالعات
دقیق در زمینه مسایل معنوی بیماران نیز نیاز دارند.

به هنگام بروز بیماریهای مزمن و یا صعب العالج که منجر به بروز حالت پریشانی و عدم
اعتماد ،ترس واقعی و افسردگی در بیمار میگردد پزشک و پرستار به عنوان یک مشاور روحی
و معنوی ،بهترین کمک برای بیماران بشمار می رود .پذیرش و احترام به عقاید دینی و
معنوی بیماران و استفاده از همین عقاید آنها در درمان ،تأثیر به سزایی در بهبود آنان خواهد
داشت و پرستاری که به بیماران اجازه میدهد تا در این موارد با او مشورت نمایند از سوی
بیمار به عنوان یک منبع امید شناخته می شوند.

ابراز عقاید مذهبی و به کاربردن آنها برای بیماران همواره امری مهم تلقی میگردد .یک
پزشک یا پرستار ماهر با درست اندیشیدن ،ارتباط صحیح و اهمیت دادن به بیمار ،خود
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تبدیل به منبع امید برای وی شده و می تواند مسائلی را که در امیدوار شدن بیمار مؤثرند
شناسایی و تقویت کند .بنابراین می توان با مراقبت روحی در تقویت نیروی شخصی آنها
کوشید .با در نظر گرفتن منافع بسیار توجه به نیازهای روحی و معنوی بیماران ،حرف گروه
پزشکی نیازمند بازنگری مجدد در نحوه ارائه مراقبت های معمول می باشد زیرا آموزش
مراقبت های جسمی ،روانی ،اجتماعی ،پاسخگوی همه نیازهای مراقبتی بیماران نیست و باید
با ارتقاء مراقبت های معنوی و روحی از بیمار ،ضمن کمک به بهبود و ارتقاء سالمت وی
جایگاه رفیع انسانی را بیش از پیش توسعه بخشد.

اعتقاد عمیق به ضرورت به کارگیری تمام تالش علمی و تجربی ممکن و در عین حال
اراده الهی را به عنوان فصل الخطاب دیدن و در هر مرحله استعانت جستن ،ویژگی مشخص
یک تربیت یافته مکتب پزشکی مبتنی بر معارف اسالمی است .لذا در هر گونه حرکت و
برنامهریزی با چنین تکیه گاه مستحکمی ،دانش پزشکی در ابعاد آموزشی ،پژوهشی و خدمات
وارد عرصه می شود و در غایت آن ،عالوه بر پاسخگویی به نیاز پزشکی فرد و جامعه ،سکوی
پروازی به سوی مقام قرب پروردگار و مایه آرامش خاطر صاحبان حرف پزشکی از انجام
وظیفه و ادای شکر به خداوند بزرگ است (.)31
اخذ خالصهای از تاریخچه معنوی /مذهبی بودن بیماران باید در پرونده بیماران
گنجانده شود و آموزش های ضروری به پزشکان ،پرستاران و سایر صاحبان حرف پزشکی در
این مورد داده شود .بدیهی است جهت رفع نیازهای معنوی /مذهبی بیماران ،هماهنگی بین
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کادر پزشکی و مبلغین مذهبی (که حضورشان در مراکز بهداشتی درمانی ضروری است)
کارساز خواهد بود.
د) پژوهش پزشکی :نیاز زیاد است که جنبههای مختلف سالمت معنوی توسط
پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مورد تحقیق قرار گیرد .تقریبا کلیه مطالبی که در قسمت
"به کارگیری سالمت معنوی در سالمت جامعه"در این نوشتار اورده شده است مربوط به
پژوهشهای کشورهای غربی به ویژه کشور امریکا است و نتایج پژوهشهای مشابه از
کشورهای اسالمی بسیار اندك است.

نتيجهگيری
سالمت معنوی به عنوان بعد چهارم سالمت مورد قبول سازمان بینالمللی بهداشت
و کشورهای عضو آن قرار گرفته ولی تبیین مفاهیم و به کارگیری این بعد سالمت نیازمند
تالش بیشتری در جوامع مختلف است .شایان ذکر است که اهمیت ویژه بعد سالمت ارتقا
انسانیت انسان که هدف از خلقت اوست با تسلیم در مقابل خداوند است که نتیجه اصلی آن
نیز رستگاری دنیا و اخروی است .معهذا سالمت معنوی هر سه بعد دیگر سالمت را پوشش
میدهد .لذا بحث در مورد دین ،معنویت و سالمت به سرعت در حال رشد و توسعه است،
پژوهش های فراوانی در این زمینه انجام شده است و دین و معنویت به تدریج وارد ارایه
خدمات سالمت می شود .به کارگیری و ادغام سالمت معنوی در خدمات سالمت در خدمات
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بالینی به ویژه بیماران صعبالعالج متداولتر و برنامهریزی آن تا حدودی آسانتر است.
معهذا آن چه نیاز به برنامهریزی دقیقتر دارد و انجام ان نیز با اشکاالت بیشتری همراه
خواهد بود ،ادغام سالمت معنوی در پیشگیری ابتدایی و اولیه برای ارتقا سالمت جامعه و
ورود آن در آموزش گروه پزشکی در دانشگاهها و برنامههای آموزش مداوم است .صاحبان
حرف پزشکی می بایست با مفاهیم ،اثرات و دالیل و نحوه بکارگیری سالمت معنوی در نظام
ارایه خدمات سالمت آشنایی داشته و به این باور برسند که حفظ ،تامین و ارتقا سالمت
جامعه و بیماران آنها در صورتی کامل است که کلیه ابعاد مختلف سالمت اعم از جسمی،
روانی ،اجتماعی و معنوی مورد نظر باشد.
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