بررسي سالمت معنوي در آموزههاي ديني و عرفان اسالمي
االسالموالمسلميندكترمحمدجوادابوالقاسمي


حجت
مجري:

گروه:سالمتمعنوی

سال شروع1931 :

سال پايان1939 :

چکيده
مقدمه
ييابيم كه ه
مقالههای منتشرشده درم 
كتابها و 
عملآمده در اسناد سازمانجهاني بهداشت و 
به 
يهای 
با بررس 
ارائهشده و دسهتورالعملههای
فهای 
بهدليل روشن نبودن كاربرد اصلي واژه«سالمت معنوی» مجموعه تعري 
بهويژهاينکه واژه «معنويهت» كهه بههعنهوان صهتت «سهالمت»
صادره باابهام و سردرگمي كامل مواجه است .
یگرا؛ معنويت يا جايگاهي ندارد و يا
يشود .چون در نگاه ماد 
گستردهای را شامل م 

بهكاربردهشده است طيف

يمعنا شدن معنويت و امور معنوی ،تبيهين و
اينکه محدودبه اموری است كه ارتباط مستقيم با ماده دارد .با ب 
تگرا و حهداكرری ،امهور معنهوی دارای جايگهاه و
يگردد ،ولي در نگاه معنوي 
تعريفسالمت معنویمشکل م 
يگردد.هدفكلياينپهروژهبررسهيسهالمت
گستردهای را شامل م 

شخصيت حقيقي و حقوقياستو ابعاد
معنویدرآموزههایدينيوعرفانياسالمياست .

روششناسي
اينمطالعهازنوعمطالعاتاجتهادیوتعقليبودهودادههابابررسيمتونعرفانيوآياتقرآنواحاديثو
آوریوموردتتسيرقرارميگيرد .


رواياتاسالميجمع
يافتهها
قابلبررسي و پيگيری است:
در اين نگاه ،واژه سالمتمعنوی با دو رويکرد متتاوت 
بهعنوان راهي برای درمان بيماران جسمي و رواني.
الف :سالمتمعنوی 
پارهای از سالمت كه در كنار سالمت جسمي و سالمت روانهي و در افقهي بهاالتر از
بهعنوان 
ب :سالمت معنوی 
يگيرد.
آنها قرار م 

ارائهشده به دليل تتکيکنشدن اين دو رويکرد،بحث سالمت معنهوی بها
نوشتههای مختلف و آرا و نظريات 

در
چالشجدی مواجه است.
اشارهشده مبتني بر نگرش ويژه و خاص اسالمي و عرفاني به حوزه سهالمت معنهوی
آنچه در اين نوشتار به آن 
است كه نگاهي است شمولگرا و عالوه بر معنای رايج سالمتي و پوشش دادن سالمت معنوی بههعنهوان راه و
قسمتهای مختلف

يدهد .در
لهای برای درمان بيماران جسمي ،گونه متتاوتي از سالمت معنوی را ارائه م 
وسي 
بهسالمت معنوی ،تبيين چيستي و چگونگي سالمت معنوی در نگرش
ايننوشتار ،پسازتعيين رويکرد بحث 
اسالمي وعرفاني و ارائه شبه تعريتي از سالمت معنوی ،كليت انسان و انسهان سهالم موردبحهث و گتهتوگهو
پرداختهشده و پساز بيهان معيارهها و

بهعنوان خواستگاه سالمت معنوی
قرارگرفته ،بهجايگاه و اهميت قلب 
بها و موانع رشد و شکوفايي قلب بررسي گرديده و درنهايت راهکارها و راهبردهايي
نشانههای قلب سالم،آسي 

برای تقويت و گسترشسالمتمعنوی در فرد و در جامعه مبتني بر قرآن و حديثارائه شده است .

بحث و نتيجهگيري
يتوانيم راهبردها و راهکارهايي برای اعهتالیسهالمت معنهوی در فهرد و
جمعبندی آيات قرآن و احاديث م 
با 
جامعه ارائه داد .بديهي است با توجه به گنجينه عظيم معارفاسالمي كه قرآن است وهمچنين تبيين آيهات
انجامشده و در قالب احاديث در اختيار مهاقرارگرفتهه
الهي كه توسط پيامبر اكرم(ص)وائمه معصومين(ع) 
يتوان راهبردها و راهکارهای متنوعي ارائه نمود كهچندنمونهازآنايمان و اخالصدر عمل،پرهيزگاری و
م
بهيقهين
پاکدامني،استغتار و طلب بخششاز خداوند،اهتمام به دليل و برهان برای دستيابي 
دوری از گناه ،
دارد ويا قبول،عزم و اراده پوالدين برای دوری از گناه و پااليشنتس،ياد خدا و راز و نياز به درگاه او،نوازش
بهويژه از قرآن مجيداست .
يتيمان و تأمين غذای مستمندان و گرسنگانونقدپذيری ،موعظه و پندپذيری 
معنوی،آموزههایديني،عرفاناسالمي،قرآن،احاديث .

کليدواژه:سالمت

