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چکيده
مقدمه
شناخت سطوح خرد بعد سالمت معنوی ،زمينهساز توسعه و طرحري زی اي بع د در س طال ک الن و ا ا
تحقيقات در زمينه روابط آن با ديگر ابعاد سالمت است .درعي حال ،يكي از گا ه ا در اي زمين ه ،توس عه
مفهو سالمت معنوی در چارچوب آيي های هندوئيسم ،بوديسم و زرتشت است که خود مستلز پ رداخت
به جزئيات مفهو  ،مؤلفهها و شاخصهای سالمت معنوی در متون معنوی آيي های هندوئيس م ،بوديس م و
زرتشت است.
هدف کلي اي مطالعه بر پايه ساخت عيني مفهو سالمت معنوی در آيي زرتشت ،بودا و هندو بوده است و
هدف کاربردی و هايي اي مطالعه اي اد زمينهای برای طرحريزی بع د س المت معن وی و گن ا دن آن در
مفهو سالمت بهطور عا و اي اد زمينهای برای مفهو سازی و عملياتي سازی سالمت معنوی در شرايط بي
فرهنگي بود.
روششناسي
برای تحليل يافتهها از روش هرمنوتيك عيني اوورمان و همكارا ش ( )1393استفاده شده اس ت .تحلي ل در
هرمنوتيك عيني «کامالً متوالي» است به اي معني که به هنگا تفسير از ت والي زم ا ي روي دادها ي ا م ت
پيروی شده است.
يافتهها
يافتهها شان داد که مؤلفههای سالمت معنوی در زرتشت بدي برساخت شده است :بر پايه شادی و امي د و
راه رسيدن به آرامش از طريق اميدواری ،دي داری و ايمان قش دي در سالمتي آدمي ان ،اخ ال و ک ردار،
تأکيد بر راستي و پيروی از زرتشت (ياور)؛ همبستگي اجتماعي ،روابط اجتماعي و ا س ا اجتماعي و ق ش
آن در سالمت و راه رسيدن به اميد و آرامش؛ در ستايش از طبيعت و قش آن در سالمت فس؛ اعتق اد ب ه
پروردگار؛ مهر و اعتقاد به آن و قش آن در اي اد آرامش.
مؤلفههای سالمت معنوی در بودا بدي برساخت شده است :راه اصيل هشتگا ه ک ه س ه ت ويز بي داردل
(بودا) برای درمان ر جهايي است که همه بو دگان (موجودات) دچار آن هستند :درستکاری (شيال) ،يكدل ه
(سامادی) و فراشناخت (پرگيا) .اي سه مفهو هسته تمري های روحا ي بوداگريي را ميساز د.
مؤلفههای سالمت معنوی در هندو بدي صورت برساخت شده است :اصل کرما وقتي از پاداش اعمال يك و بد
حرف ميز د يعني اي د يا اقص است و اميد ما بيشتر ميکند .اينكه جهان ديگری هست و اي که برای ا سان
قدرت تغيير قائل است و اي يعني که ا سان را در سكون ميبيند و عقيده جبرگرايا ه دارد .آن چي زی ک ه

هندوئيسم خيلي به آن تأکيد دارد شناخت است و شايد بتوان به حوی دقي قت ر گف ت ش ناخت حقيق ت و
ز دگي بر اساس آن ،که هايتاً به آرامش و اميد و سعادت ختم ميشود.
بحث و نتيجهگيري
در پايان بايد اشاره شود که هر سه دي موردبحث ،بر مؤلفههای سالمت و بهطور معي سالمت معنوی تأکيد
فراوان کردها د و در برخي موارد کامالً مشابه به رفتارها و اخال و غيره پرداختها د .در شناسا دن راه رهايي
هندوئيسم و بوديسم و زرتشت ميتوان گفت که همپوشا ي دار د و راه رهايي که بوديسم مطرح ميکند از
همه عا تر هست و هندوئيسم راه رهايي را تنها شناخت و رسيدن به حقيقت را مطرح ميکند و ه هيچچيز
ديگر .زرتشت راستي و کردار و گفتار و پندار يك را مطرح ميکند و بوديسم همه اي موارد را مطرح
ميکند و البته بيشتر از آن دو به گاه واقعبينا ه تأکيد دارد .در هندوئيسم رهايي از ر ج برای رسيدن به
يروا ا و آرامش يك جزء ضروری است .مهار ذه از فكرهای منفي و بد يكي از كتههايي است که هم در
بوديسم هم هندوئيسم و هم زرتشت به آن اشاره شده است.
بهطورکلي در همه مذاهب تالش برای پيروزی خوبي بوده ،شايد همي امر اي اميد را ميدهد که در
شرايطي هم که پليدی حاکم است اما در هايت يكي پيروز ميشود .اميد يعني سالمت معنوی.
کليدواژه :سالمت معنوی ،بودا ،زرتشت ،هندو ،برساخت عيني.

