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آموزه های قرآن در تأمین، حفظ و ارتقاء بعد چهارم سالمت )سالمت 
معنوی(: یک مطالعه مروری

عباس اسماعیلی1، سیدمحمد حسینی2، فرشته مهدیان3، محسن رضائیان4، مریم هادوی5*

زمینه و هدف: بش��ر ام��روز، با وجود استفاده از علوم و فن��ون پیشرفته و دسترسی به منابع علمی و 
عملی در حوزه بهداشت و پزشكی و همچنین صرف منابع عظیم در حوزه سالمت، به آرامش و آسایش 
)سالم��ت معن��وی( نرسیده است. در این پژوهش تالش شده است با استفاده از آموزه های قرآن، راه های 

حفظ و ارتقای بعد چهارم سالمت )سالمت معنوی( مورد مطالعه قرار گیرد.  
روش كار: در این مطالعه مروری، با بهره گیری از قرآن كریم و كتب مرجع به بررسی آموزه های قرآن 
در م��ورد سالمت معنوی پرداخته شده است. پایگاه های اینترنتی معتبر نیز با استفاده از كلید واژه های: 
سالمت معنوی، ارتقاء، حفظ، قرآن، Promote، Quran و Spiritual health برای جستجوی مقاالت منتشر 

شده در این زمینه مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته ها: تع��داد زی��ادی از آیات قرآن كریم به طور مستقیم ی��ا غیرمستقیم به موضوع سالمت روان 
پرداخته ان��د. س��ه مؤلفه اصلی و اساسی: ایمان به یك قدرت متعالی، ذك��ر و یاد خدا و توكل به خدا در 
ارتق��اء و حفظ سالمت معنوی نقش بسیار مؤث��ری دارند. نتایج نشان دادند كه پیامدهای این سه مؤلفه 
در ارتق��اء، حفظ سالمت معنوی عبارتند از: ق��درت تصمیم گیری، هدفمند شدن زندگی و معنادار بودن 
آن، ارتباط با یك قدرت متعالی، شجاعت و دوری از ترس های بی مورد، برقراری روابط صحیح با دیگران 

و برخورداری از تعادل در زندگی. 
نتیجه گیری: نتایج بررسی ها نشان داد در قرآن كریم آموزه های بسیار و راهكارهای اساسی در مورد 
تأمین، حفظ و ارتقای سالمت معنوی وجود دارد كه نهادینه شدن آنها در زندگی انسان باعث آرامش و 
آسایش می گردد. به طور قطع می توان گفت مداخله ای جز توكل و ایمان و ذكر و یاد خدا برای ارتقاء و 

حفظ سالمت معنوی وجود ندارد. 
واژه های كلیدی: سالمت، ارتقاء، حفظ، معنوی، قرآن
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مقدمه
 World) ب��ر اساس تعری��ف سازم��ان بهداشت جهان��ی
Health Organization) در سال 1948، سالمت عبارت است 

از: آسای��ش كامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه تنها بیمار یا 
معلول نبودن ]1[. سالمت كامل و جامع، رسیدن به آرامش 
واقع��ی است و رسیدن به آرامش واقعی یكی از خواسته های 
همیشگ��ی بشر ب��وده اس��ت. بی تردید، بخش عم��ده ای از 
تالش ه��ای انس��ان در بسی��اری از حوزه ه��ای اقتص��ادی - 
اجتماع��ی و فرهنگی، كشف رازهای ناگشوده جهان طبیعت 
ب��ه منظور دسترسی به امكانات��ی است كه آرامش و آسایش 
)ارتق��ای سالمت در تمامی ابعاد( را ب��رای انسان ایجاد كند 
]3-2[. از ح��دود 40 س��ال قبل، تحقیقات��ی منتشر شدند 
كه نتای��ج آنها حاكی از وج��ود ارتباط بی��ن عوامل دینی و 
اعتق��ادی و شاخص های جسمی بود ]4[. بیش از 200 مقاله 
چاپ شده در دهه های اخیر، این ارتباط را به صورت كاهش 
م��وارد بیماری، مرگ و میر، است��رس، افسردگی و همچنین 
كاه��ش رخداد خودكشی و اعتیاد در اف��راد دارای اعتقادات 
دین��ی و معنوی قوی گزارش نموده ان��د ]6-5، 3[. پیشنهاد 
گنجاندن بعد سالمت معنوی در مفهوم سالمت، كه از سوی 
 ،(Jack D. Osman and Robert D. Russell) راس��ل و عثمان
مط��رح گردید، به عنوان یك بعد مهم از سالمت، مورد توجه 
اندیشمن��دان این حوزه قرار گرف��ت و همچنین در مجالت 
مرب��وط به سالمت و ارتقای آن وارد شد ]7[. در سال 1979 
می��الدی سازمان بهداشت جهانی، ع��الوه بر ابعاد ذكر شده، 
بعد سالمت معن��وی كه تضمین كننده و تكمیل كننده طیف 

سالمت كامل است را اضافه نمود ]8-9، 3[.  
در م��ورد ارتقاء و حفظ سالمتی در ابعاد جسمی، روانی 
و اجتماعی مطالع��ات فراوانی انجام شده و دستورالعمل های 
متع��دد و گست��رده ای در حوزه های بهداشت��ی و پزشكی و 
سای��ر علوم وابسته ص��ادر گردیده و ساالن��ه بر حجم عظیم 
ای��ن انتشارات اف��زوده می گردد. اما بعد چه��ارم سالمت كه 
در واق��ع نیاز فوری جوامع بش��ری است، هنوز در ابتدای راه 
است و انتشارات در ح��د مطلوب و شایسته ای در این رابطه 
وجود ندارد به ط��وری كه از مجموع 600 مقاله ارسال شده 

برای كنفرانس ساالنه انجمن اروپایی بهداشت عمومی كه در 
سال 2010 برگزار گردید، تنها یك خالصه مقاله به موضوع 

معنویت در سالمت پرداخته بود ]10[. 
تأمی��ن، حفظ و ارتقاء سالمت در بعد معنویت به مفهوم 
و معن��ی عبور از سه بعد دیگ��ر )جسمی، روانی و اجتماعی( 
اس��ت. برخ��ی مطالعات بیانگ��ر آن است كه ب��دون سالمت 
معنوی، ابعاد دیگر سالمت، نمی توانند عملكرد درست داشته 
باشن��د و در نتیجه، باالترین سطح سالم��ت، قابل دستیابی 

نخواهد بود ]12- 11، 3[. 
در فرهنگ دین اسالم از سالمت، تعبیرات بسیار لطیف و 
زیبایی ارایه شده است که می توان به تعابیری از قبیل "برترین 
نعمت ها"، یا "گواراترین نصیب ها" و" نعمت قدر ناش��ناخته و 
از نظر دور مانده" اش��اره کرد ]3[. قرآن کریم دارای دستورات 
فراوانی جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت بشر در تمامی ابعاد 
سالمت اس��ت ]13[. س��المت از منظر آیات قرآن و روایات، 
عملکرد بدون نقص و هماهنگ همه اجزاء و ابعاد وجود انسان 
با یکدیگر به گونه ای که خوش��بختی دنیا و آخرت انس��ان را 
تأمین نمایند، تعبیر می ش��ود ]14[. رس��الت اصلی دین اسالم، 
انسان س��ازی، تکامل معنوی و تأمین سعادت دنیوی و اخروی 
انسان است و با توجه به ابعاد وجود مادی، روانی، اجتماعی و 
روحی و معنوی انس��ان، به همه نیازهای او توجه نموده است. 
بر این اس��اس، بکار بردن واژه »سبل السالم« به صورت جمع 
ِِّه إلَلُ َمِن إتَبََّع ِرْضوإنَُه ُسبَُّل  در آیه 16 از س��وره مائده »یَْهدی ب
إلَس��الِم َو ....« » ت��ا خدا بدان وس��یله هر ک��س را که در پی 
خش��نودی اوست به راه های سالمت هدایت کند و ... « ممکن 
اس��ت داللت بر تنوع راه های مختلف سالمت و  ابعاد گوناگون 
آن داش��ته باش��د. از آنجایی که عمده روش ه��ا و برنامه های 
بهداشتی و پزشکی بر ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمت 
تأکی��د دارند و به ارتقاء و حفظ س��المت معنوی کمتر پرداخته 
شده اس��ت، در این مقاله، روش ها، برنامه ها و آموزه های دین 
اس��الم برای حفظ و ارتقای س��المت معنوی، از منظر قرآن و 

احادیث بررسی گردیده است.  

مواد و روش ها
در این مطالعه مروری كه در سال 1393 انجام شده است، 

آموزه های قرآن در تأمین، حفظ و ارتقاء بعد چهارم سالمت
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با بهره گیری از قرآن كریم و كتب مرجع به بررسی آموزه های 
قرآن در مورد سالمت معنوی پرداخته شده است. پایگاه های 
Sid، Magiran اینترنت��ی معتب��ر فارس��ی و انگلیسی نظی��ر 

و Pubmed نی��ز با استفاده از كلید واژه های: سالمت معنوی، 
 Spiritual health و Promote، Quran ،ارتق��اء، حفظ، ق��رآن
ب��رای جستجوی مق��االت منتشر شده در ای��ن زمینه مورد 
استفاده قرار گرفتند. تالش شد تا مرتبط ترین مقاالت و كتب 
گزین��ش ش��ده و راه های ارتقاء و حفظ بع��د چهارم سالمت 
)سالم��ت معنوی(، از منظر اسالم استخ��راج و مورد مطالعه 

قرار گیرد.

سالمت معنوی
تعریف سالمت معن��وی (Spiritual health) دشوار است 
و تعری��ف واحدی برای آن وجود ن��دارد. بطور كلی  در بین 
تعاری��ف متعدد از سالمت معنوی، شای��د بتوان آن را چنین 
توصیف كرد: داشتن معنی و هدف در زندگی، ارتباط مناسب 
با دیگ��ران و ارتباط با یك قدرت متعالی ]18-15[. سالمت 
معنوی عبارت است از 1- حس رضایت از زندگی 2- ارزش ها 
و باوره��ای اجتماع و خود 3-كلیت در زندگی 4- یك عامل 
بهزیست��ی 5- یك نیروی الهی كنت��رل و نظارت برتر ]19[. 
در واق��ع ای��ن بدین مفهوم است كه عالوه ب��ر ابعاد جسمی، 
روان��ی و اجتماعی سالمت، بعد دیگری كه در سالمت انسان 
اهمیت دارد، بعد روحی و معنوی است. سالمت معنوی تنها 
به جنبه فیزیكی انسان خالصه نشده و با حقیقت وجودی او 
ارتب��اط می یابد ]14[. این باور وجود دارد كه دیدگاه معنوی 
تأثی��ر عمیقی روی نگرش ها، ارزش ها و رفتارهای فرد دارد و 
از این رو، بر بیوشیمی و فیزیولوژی بدن تأثیر می گذارد ]20، 
3[. در طب اسالمی تأثی��ر عوامل روحی و ارتباطات عاطفی 
و معن��وی بر سالمت مورد تأكید قرار گرفته است ]21، 10[. 
نتیج��ه مطالعه ای در ایتالیا كه ب��ر روی 27100 بیمار انجام 
شد، نش��ان داد درصد بهبودی بیماران معتقد به دین بیشتر 

بوده است ]22[. 
در ط��ول سال ها، سالم��ت با توجه ب��ه تعریف سازمان 
بهداشت جهانی و بر اساس سه بعد سالمت جسمی، روانی و 
سالمت اجتماعی تحلیل و بررسی شده است. در واقع، اضافه 

شدن بع��د معنوی به این تقسیم بندی حكایت از وجود ابعاد 
دیگری در زندگی اشرف مخلوقات دارد كه بر سالمتی و سایر 
ابعاد سالمت تأثیر می گذارد و تاكنون به درستی مورد توجه 
قرار نگرفته است. در حالی كه بشر دنیای كنونی با شتاب به 
س��وی توسعه و پیشرفت در حال حرك��ت است و هر روز به 
ابع��اد جدیدتری از فن آوری دس��ت می یابد به طور معكوس، 
با همین سرعت از آرام��ش و سالمت روحی فاصله می گیرد 
و با ان��واع بحران های روحی و بیماری های ناشناخته - كه با 
روش ها و مداخالت متداول پزشكی غیر قابل عالج هستند- 
روبرو می ش��ود، به طوری كه قرن حاض��ر، قرن افسردگی و 
ق��رن بیماری ه��ای روانی نام گرفته اس��ت ]23[. نشان داده 
شده كه معنویت بر بسیاری از بیماری هایی كه ناشی از شیوه 
زندگی است، تأثیر مثب��ت دارد ]27-24، 3-2[. تا به حال، 
جامعه علمی جهان نقش مثبت شیوه های معنوی و معنویت 
را در رابطه با درمان عفونت های گوارشی، سرطان، فشارخون 
باال، افسردگی و سیگ��ار كشیدن ثابت كرده است ]28-30، 
11، 3[. ام��روزه سالمت كامل، ب��دون سالمت معنوی قابل 
تص��ور نیست. مداخالت در ابع��اد جسمی، روانی و اجتماعی 
تا حدی مشخص و معی��ن شده اند، اما این موضوع در رابطه 
ب��ا حفظ و ارتقای سالمت معن��وی هنوز در ابتدای راه است. 
بع��د روحی و سالمت معنوی با سایر ابعاد سالمت در ارتباط 
می باش��د ]31[ و نیاز اس��ت برای ارتق��ای سالمت جامع و 
كام��ل هر انسان��ی به آن توجه گ��ردد ]9-8[. مجامع علمی 
و ب��ه ویژه سازمان بهداشت جهانی، برای بعد سالمت معنوی 
ارزش و جایگ��اه ویژه ای قایل هستن��د ولی با توجه به وجود 
ارتباط بی��ن باورهای دینی و معنوی و تن��وع آنها در جهان 
كنون��ی، و همچنین با توجه ب��ه تعاریف متفاوت و گوناگونی 
ك��ه از معنویت شده است، پیشرفت در حوزه سالمت معنوی 
ب��ه كندی صورت گرفته و جای راه ه��ای مداخله و مدیریت 
سالمت در ارتقای سالم��ت معنوی مغفول مانده است ]30، 
10[ بنابراین، الزم است با بهره گیری از علوم دینی مداخالت 

الزم در این حوزه ارایه گردد. 

آموزه های قرآنی در حفظ و ارتقای سالمت معنوی
عال��م خلقت با نظ��م، هدفمن��د و از روی حكمت است 

اسماعیلی و همکاران
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به ط��وری كه قرآن كریم، دین مبین اس��الم را دینی كامل 
معرفی می كند كه در تمامی شئونات زندگی بشر )اجتماعی، 
اقتص��ادی، فرهنگ��ی، سیاس��ی، زیس��ت محیط��ی و.........( 
دست��ورات الزم را برای هدایت انسان دارد. خداوند متعال در 
آی��ه 2 سوره بقره می فرماید: »َذلَِك الِْكَتاُب الَ َریَْب فِیِه ُهًدی 
ِّلُْمتَِّقین« "در ]وحی بودن و حّقانّیت[ این كتاِب ]با عظمت[  ل
هیچ شكی نیست؛ سراسرش برای پرهیزكاراْن هدایت است". 
بدین ترتیب، خداوند متعال در ابتدای كالم خود، قرآن را به 
عنوان یك راهنما و دستورالعمل زندگی معرفی نموده است. 
خداون��د در آی��ه 6 از سوره انعام، كامل ب��ودن این راهنمای 
زندگی را تأیی��د نموده و می فرماید:"ما چی��زی را در كتاب 
]تكوین از نظر ثب��ت جریانات هستی و برنامه های آفرینش[ 
فروگ��ذار نكرده ایم". لذا در كت��اب آفرینش هیچ نكته ای كه 

برای هدایت بشر الزم باشد، نادیده گرفته نشده است.
ق��رآن و برنامه های نورانی و حیات بخش آن در ترویج و 
ارتقای سالمت در تمامی ابعاد آن، نقش مهمی دارند و اصوالً 
تحق��ق سالمت از اهداف نزول وح��ی معرفی شده است. »یَا 
ُدوِر  َِّما فِی الصُّ ُِّكْم َوِشَفاء ل ب ْوِعَظٌة مِّن رَّ أَیَُّها النَّاُس َقْد َجاءتُْكم مَّ
......« »ای م��ردم ب��ه یقین برای شما از جان��ب پروردگارتان 

اندرزی و درمانی است برای آنچه در سینه هاست .....«
آموزه های متعددی در قالب آیات قرآنی برای پیشگیری 
از بیم��اری و ارتق��ای سط��ح سالمت نازل ش��ده است كه با 
تمسك به آنها زندگی انسان معنی یافته و در واقع هدفمند و 
معنادار می گردد و آرامش و رفاه آحاد جامعه از این راه محقق 
می شود. در آیات متعددی از قرآن مجید در مورد شفابخشی 
ُل ِم��َن الُْقْرآِن َما ُهَو  قرآن صحب��ت شده است ]32[ » َو نَُنزِّ
ِّلُْمْؤِمِنیَن .....« و با این ق��رآن چیزی را كه  ِشَف��اء َو َرْحَم��ٌة ل
برای مؤمنان شفا و رحمت است ، نازل می كنیم ..... »ُقْل ُهَو 
لِلَِّذیَن آَمُنوا ُهًدی َو ِشَفاءٌ« »  بگو: آن برای كسانی كه ایمان 
آورده ان��د هدای��ت و شفا است«. در سال ه��ای اخیر، بررسی 
میزان های خودكشی در مذاهب رایج، تفاوت آشكاری را بین 
كشوره��ای اسالمی و سایر مذاهب غی��ر اسالمی نشان داده 

است ]33[.
بخش��ی از ای��ن آموزه ه��ا در رابطه با كس��ب و ارتقای 
سالمت، ب��ه ویژه سالمت معنوی انسان است. در این بخش، 

سه مؤلفه اصلی و اساسی: ایمان به یك قدرت متعالی، ذكر و 
ی��اد خدا و توكل به خدا كه در حفظ و ارتقاء سالمت معنوی 
نق��ش مؤثری دارن��د و پیامدهای اتكال به ه��ر یك از موارد 

نامبرده شده، مورد بررسی قرار می-گیرد. 

ایمان به یک قدرت متعالی
تولستوی، فیلسوف معروف روس��ی گفته است: »ایمان 
هم��ان چیزی است كه انسان ب��ا آن زندگی می كند. سرمایه 
زندگی اس��ت«. ایمان به یك قدرت متعالی )خداوند متعال( 
یك��ی از شاخص ه��ای سالمت معن��وی اس��ت و بسیاری از 
محققی��ن در تحقیقات خ��ود به این ویژگی اش��اره كرده اند 
َ َحبََّب  ]34[. در آیه 7 سوره حجرات آمده است:  »... َو لِكنَّ اللَّ
إِلَْیُك��ُم اْلیماَن َو َزیََّنُه فی  ُقُلوبُِكْم...« »...... ولی خداوند ایمان 
را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دل های شما 
بیاراس��ت...« . خداوند در آیه 41 از س��وره عنكبوت فرموده 
است »مثل الذین اتخذوا من دون الل أولیاء كمثل العنكبوت 
اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت لبیت العنكبوت«؛ مثل آنان كه 
دوست��ان و سرپرستانی غیر خ��دا انتخاب كرده و به آنها اتكا 
كرده اند مث��ل عنكبوت و خانه عنكبوت است. خانه عنكبوت 
سست ترین خانه هاس��ت. این آیه به این نكته اذعان دارد كه 
ج��ز خدا را نمی توان تكیه گاه قرار داد زیرا تكیه گاهی سست 
و بی پای��ه و اساس اس��ت. زكوی و همك��اران در مطالعه ای، 
مؤلفه های اصلی سالمت معنوی را علم، ایمان به خدا و عمل 
صالح نام برده اند ]35[. ایمان و اعتقاد بر اینكه خالق هستی 
تنه��ا اوست و همه جهان را آفریده و تمامی امور در دست او 
و ب��ه اراده اوست؛ در آیات متعددی به این مطلب اشاره شده 
است. به عنوان مثال خداوند در آیات 11 و 10 از سوره صف 
ُُّكْم َعلَی تَِجاَرٍة تُنِجیُكم  َِّذیَن َآَمُنوا َهْل أَُدل َُّها ال می فرماید: »یَا أَی
ِ َو َرُسولِِه َو تَُجاِهُدوَن فِی َسِبیِل  مِّْن َعَذاٍب أَلِیٍم تُْؤِمُن��وَن بِاللَّ
َُّكْم إِن ُكنُتْم تَْعلَُموَن«؛ ای  ِ بَِأْمَوالُِكْم َو أَنُفِسُكْم َذلُِكْم َخْیٌر ل اللَّ
كسانی كه ایمان آورده اید آیا شما را بر تجارتی راه نمایم كه 
شم��ا را از عذابی دردناك می رهان��د  )و آن این است كه( به 
خ��دا و پیغمبرش ایمان می آورید و در راه خدا با مال و جان 
تالش و جهاد می كنید. اگر بدانید این برای شما )از هر چیز 

دیگری( بهتر است.

آموزه های قرآن در تأمین، حفظ و ارتقاء بعد چهارم سالمت
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اسماعیلی و همکاران

انس��ان با ایم��ان اخالق مدار می ش��ود و در واقع، اخالق 
زیربن��ای بسیاری از فضایل اس��ت. از جمله این فضایل می-

توان به كرامت، شرافت، تقوی، راستی و درستكاری، احسان 
و فداك��اری كه از ویژگی های سالم��ت معنوی ذكر شده اند، 

اشاره كرد. 
یك��ی دیگ��ر از پیامدهای ایمان، سالم��ت جسم و جان 
است. كسی ك��ه به خداوند متعال ایم��ان دارد به دستورات 
متعددی كه ب��رای سالمت انسان ها بی��ان شده است )نظیر 
رعای��ت بهداشت و خ��ودداری از مصرف مشروب��ات الكلی( 
عم��ل می نمای��د و از این طریق سالمت جس��م وی تضمین 
می گردد. انسان با ایم��ان روحی مطمئن تر، اعصابی آرام تر و 

قلبی سالم تر دارد. 
پیام��د بسیار ب��ا اهمیت دیگ��ر ایمان، ایج��اد تعادل و 
هماهنگی بی��ن فرد و جامعه است. وج��ود تعادل با دیگران 
یكی از ارك��ان سالمت معنوی اس��ت. در نهایت، می توان از 
تسلط بر نفس به عنوان یكی از نتایج ایمان به قدرت متعالی 
نام برد كه در نتیجه آن، انسان قادر می شود بر طبیعت خود 

مسلط گردیده و آن را رام كند ]40[.
 بنابراین، یكی از عوامل ایجاد آرامش و سالمت معنوی، 
داشت��ن ایمان ب��ه خداست. انسان با ایم��ان، افكار، اهداف و 
اندیشه هایش را تحت لوای یك هدف، كه همانا گام برداشتن 
ب��رای خدا، در جهت او و برای خشنودی اوست، سازماندهی 

و اجرا می كند. 

ذکر و یاد خدا
آدمی سر تا پا نیازمند آفریده شده و »دین« گل سرسبد 
نیازهای اوست ]41[. شاید شاه كلید سالمت معنوی، ذكر و 
یاد خدا باشد. در ق��رآن 260 بار كلمه ی »ذكر« آورده شده 
است ]40[ و به معنی یادآوری چیزی است كه قباًل در ذهن 
محفوظ بوده است و از این رو، در مقابل غفلت قرار می گیرد. 
ذك��ر و یاد خداوند نشأت گرفته از ایمان است. در دین مبین 
اسالم، این باور وجود دارد كه اسم خداوند دوا و ذكر او برای 

بیماری ها شفا است. 
از جمل��ه مهم ترین آثار ذكر می توان به جلب نظر الهی، 
آرام��ش قلبی و قدرت روحی، خشی��ت پروردگار، نورانیت و 

 در همین رابطه خداوند در آیه 4 سوره فتح می فرماید: 
كیَنَة فی ُقُل��وِب الُْمْؤِمنیَن لَِیْزداُدوا إیمانًا  »ُهَو الَّذی أَنَْزَل السَّ
م��اواِت َو اأْلَْرِض َو كاَن الّلُ َعلیًما  ِ ُجُنوُد السَّ َم��َع إیمانِِهْم َو لِلّ
َحكیًم��ا«؛ »او كسی است كه آرام��ش را در دل های مؤمنان 
ن��ازل كرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ لشكریان آسمان ها 
و زمین از آن خداست و خداوند دانا و حكیم است«. از آیات 
ف��وق چنین استنباط می شود كه یكی از پیامدهای ایمان به 
یك ق��درت متعالی، نایل شدن به اطمین��ان خاطر و كسب 
آرام��ش روان است. خداوند متع��ال در آیه 62 سوره بقره در 
خصوص آرام��ش ایمان آورندگان به خدا فرموده است: »من 
ءامن باللَّ و الیوم األخر ... و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون«. 
»كسان��ی كه ایمان به خدا و روز قیامت دارند ... هیچ ترس و 

ناراحتی بر آنها نیست«. 
برای انسان با ایمان، زندگی معنادار و هدفمند می شود، 
مشك��الت زندگ��ی دارای مفهوم ب��وده و به آرام��ش واقعی 
می رس��د. انسان با ایمان مثبت نگر، خوش بی��ن، امیدوار و با 
انگی��زه است ]36[. ایمان، توانمندی فرد را افزایش می دهد، 
سازگ��اری با مشك��الت را می افزاید به نح��وی كه در مسیر 
زندگی خسته نمی شود و در تصمیمات خود دچار سردرگمی 
نمی گردد ]37- 36، 30، 16[. در مطالعه جوادی، كه نگرش 
دین��ی و سالمت را م��ورد مطالعه قرار داده نی��ز این نتیجه 
گزارش شده است كه انسان های مذهبی زندگی بهتری دارند 
و از سالم��ت جسمانی و روانی بیش ت��ری برخوردارند ]38[. 
قرائت��ی در تفسیر آیات قرآن، ام��وری كه از نظر قرآن باعث 
آرامش می شون��د را دسته بندی كرده و در 7 گروه قرار داده 

است ]39[. 
خداوند در آیه شریفه 82 سوره انعام می فرماید: »الَّذیَن 
آَمُن��وا َو لَ��ْم یَلِْبُسوا إیمانَُه��ْم بُِظلٍْم أُولِئَك لَُه��ُم اأْلَْمُن َو ُهْم 
ُمْهَت��ُدوَن«؛ )آری( آنه��ا كه ایمان آوردن��د و ایمان خود را با 
ش��رك و ستم نیالودند، ایمنی تنه��ا از آِن آن هاست و آن ها 
هدایت  یافتگانند. در آیه 26 سوره آل عمران آمده است: ».....

َّ��َك َعلََی ُكلِّ َشْیٍء َقِدیٌر«؛ و تو ب��ر هر چیز توانایی. در آیه  إِن
شریفه 18 سوره انعام نیز آمده است:»َو ُهَو الَْقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه 
َو ُهَو الَْحِكیُم الَْخِبی��ُر«؛ و اوست كه بر بندگان خویش چیره 

است و اوست  حكیم آگاه. 
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بصی��رت دل و در امان مان��دن از شّر شیطان اشاره كرد ]3[. 
ق��رآن كریم در آیات متعدد با تعابی��ر گوناگون به یاد و ذكر 
َِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا  َُّها ال خ��دا توصیه می كند و می فرماید: »یَا أَی
ا َكِثیًرا«؛ ای كسانی كه ایمان آورده اید خدا را بسیار  َ ِذْك��رً اللَّ

یاد كنید )احزاب - 41(.
خداوند در س��وره بقره آیه 152 می فرماید: » َفاْذُكُرونِی 
أَْذُكْرُك��ْم «، مرا یاد كنید تا من هم شما را یاد كنم. در واقع، 
ی��اد ذات نیكی كه سرچشمه تم��ام خوبی ها و نیكی هاست و 
بدی��ن طری��ق، روح و جان انسان پ��اك و روشن می گردد و 
آم��اده پذی��رش رحمت خدای متعال می ش��ود. غفلت از یاد 
پروردگ��ار )سوره طه آیه 124 »َو َمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِری َفإِنَّ 
لَ��ُه َمِعیَشًة َضنًك��ا« و هر كس از یاد م��ن روی برتابد حتماً 
زندگی سختی خواه��د داشت(، پیروی از هوای نفس )سوره 
ا  َة َو اَل یُنِفُقونَهَ َهَب َو الِْفضَّ وَن الذَّ َِّذیَن یَْكنِزُ توبه آی��ه 34 »َو ال
ْرُهم بَِعَذاٍب أَلِیٍم« و كسانی كه زر و سیم را  ِ َفَبشِّ فِی َسِبیِل اللَّ
گنجینه می كنند و آن را در راه خدا هزینه نمی كنند، ایشان 
را از عذاب��ی دردناك خبر ده(، و ی��أس و ناامیدی از دیدگاه 
اسالم، در زمره عواملی به شمار می روند كه موجب اضطراب 

می گردند. 
راه رسی��دن به آرامش كه ه��دف غایی و نهایی سالمت 
اس��ت، آرامش دل ها اس��ت. در آیه 28 س��وره رعد خداوند 
َِّذیَن آَمُنواْ َو تَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهم بِِذْكِر الّلِ أاَلَ  متعال می فرماید: »ال
بِِذْكِر الّلِ تَْطَمِئ��نُّ الُْقُلوُب«، همان كسانی كه ایمان آورده اند 
و دل هایش��ان به یاد خدا آرام می گی��رد. آگاه باش كه با یاد 
خ��دا دل ها آرامش می یابد. آرامش انسان بیان كننده انسجام 
عناصر روانی اوست و این آرامش با یاد و ذكر خداوند متعال 

حاصل می گردد.
راه ه��ای متعددی برای ذكر و یاد خ��دا وجود دارند كه 
الَة لِِذْكری«،  اقام��ه نماز یكی از مهم ترین آنها است »أَقِِم الصَّ
َِّذیَن آَمُنواْ اْسَتِعیُنواْ  »نم��از را برای یاد من بپا دار !»یَا أَیَُّه��ا ال
ابِِریَن«، ای كسانی كه ایمان  اَلِة إِنَّ الّلَ َم��عَ الصَّ ْب��ِر َوالصَّ بِالصَّ
آورده اید از شكیبایی و نماز یاری جویید زیرا خدا با شكیبایان 
اس��ت )سوره بقره- آیه 153( همچنی��ن خداوند در آیه 45 
س��وره عنكبوت می فرماید: »اتُْل َما أُوِحَی إِلَْیَك ِمَن الِْكَتاِب َو 
 ِ اَلَة تَْنَهی َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكِر َو لَِذْكُر اللَّ َة إِنَّ الصَّ ��الَ أَقِِم الصَّ

ُ یَْعلَُم َما تَْصَنُعوَن«، آنچه از كتاب به سوی تو وحی  أَْكَب��ُر َواللَّ
ش��ده است، بخوان و نماز را برپا دار ك��ه نماز از كار زشت و 
ناپسند باز می دارد و قطعاً یاد خدا باالتر است و خدا می داند 

چه می كنید. 
راه رسیدن به آرامش- كه مقدمه سالمت روان است- و 
درمان ناراحتی های روحی، ذكر خداوند است. یاد خدا باعث 
آرامش انسان گشته و ترس از غلبه مشكالت و گرفتاری ها را 
از بی��ن می برد. در واقع، یاد خدا می تواند نشان دهنده آگاهی 
انس��ان از علم، ق��درت و حكمت او بر هم��ه موجودات- اعم 
از جان��دار و بی جان- باشد در نتیج��ه، انسان مرتبط با خدا، 
هنگ��ام بالیا و مصایت دچار اضطراب نشده و با كمال آرامش 

به مسیر خود ادامه می دهد ]42-43، 3[.

توکل به خدا
توكل یكی از صفات ارزنده اخالقی و یكی از راهكارهای 
شناخت��ی مقابله با فشارهای روانی است ]44[ كه در آیات و 
روای��ات زیادی در مورد آن تأكید شده است. انسان به هنگام 
مواجه��ه با مشكالت ب��ه دنبال پناهگاهی ام��ن برای كسب 
آرامش اس��ت. وجود انسان ها در نتیجه توكل به خدا سرشار 
از نش��اط و امید می شود، از آمادگ��ی باالیی برای رسیدن به 
اه��داف خود برخوردار می گردد و زندگی و ادامه آن برایشان 
معنی دار می شود. تكیه بر خالق قادری كه مسلط و حاكم بر 
همه چیز است، از همه امور مطلع است، بندگانش را دوست 
دارد و تكیه گاه��ی دایمی و همیشگی برای تمامی مخلوقین 
است سبب می شود تا انسان با عزمی جزم و تصمیم راسخ به 
ك��ار و فعالیت بپ��ردازد. در آیه 129 از سوره توبه آمده است 
لُت َو ُهَو  »َف��اِن تََولَّ��وا َفُقل َحسِبَی الُل ال إلَه ااِّل ُه��َو َعلَیِه تََوكَّ
َربُّ الَع��رِش الَعظیِم«. اگر آن ه��ا از حق روی بگردانند نگران 
مب��اش بگو خداوند مرا كفای��ت می كند، هیچ معبودی جز او 
نیس��ت، بر او توّكل می كنم و او صاح��ب عرش بزرگ است. 
 ِ ْل َعلَی اللَّ خداون��د در آیه 3 سوره احزاب می فرماید: » َو تََوكَّ
ِ َوِكیاًل«، و بر خدا اعتماد كن همین بس كه خدا  وَ َكَف��ی بِاللَّ
نگهبان ]تو[ ست و یا در آیه 23 سوره مائده می فرماید: »....

ُلواْ إِن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن«، ....و اگر مؤمنید به خدا  َو َعلَی الّلِ َفَتَوكَّ
توكل كنید. 
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در آی��ه 159 س��وره آل عم��ران ذك��ر گردی��ده:»  ....َو 
��ْل َعلَی الّلِ إِنَّ الّلَ یُِحبُّ  َشاِوْرُه��ْم فِی األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
لِی��َن «،....... و در كار]ه��ا[ با آنان مشورت كن و چون  الُْمَتَوكِّ
تصمیم گرفتی بر خدا توكل كن زیرا خداوند توكل كنندگان 
را دوست می دارد. در آیه 69 از سوره عنكبوت نیز در همین 
َِّذیَن َجاَهُدوا فِیَنا لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبلََنا َو إِنَّ  رابطه آمده است: »َوال
َ لََم��عَ الُْمْحِسِنیَن«، و كسان��ی كه در راه ما كوشیده اند به  اللَّ
یقین راه ه��ای خود را بر آنان می نماییم و در حقیقت  خدا با 

نیكوكاران است.
توك��ل ب��ر خداوند باعث ترك گناه می ش��ود و از تسلط 
َُّه لَیَس لَُه ُسلطاٌن َعلَی  شیطان بر انسان جلوگیری می كند. »اِن
ُلوَن«. »زیرا ]شیطان[ بر كسانی  ِِّهم یََتَوكَّ الَّذیَن اَمُنوا َو َعلی َرب
كه ایم��ان دارند و بر پروردگارشان توّك��ل می كنند تسلّطی 
لنا َربَّنا ال تَجَعلنا فِتَنًه لِلَقوِم الّظالِمیَن.«  ندارد«. »َعلَی اللِ تََوكَّ
»تنه��ا بر خدا توكل داری��م. پروردگارا! ما را تحت تأثیر گروه 

ستمگر قرار مده«.
توك��ل، پیامده��ا و نتایج متعددی در ب��ر دارد و نقشی 
اساسی در زندگی دنیوی و اخروی و همه ی جنبه های فردی 
و اجتماع��ی زندگی انسان ایفا می كند كه تمامی آنها مرتبط 
با سالم��ت و سرآغاز  سالمت معنوی هستن��د. از مهم ترین 
ای��ن پیامدها می توان به كسب آرامش اشاره كرد. بهترین راه 
ب��رای نجات از اضطراب و نگران��ی، نیایش با خدای متعال و 
توكل به اوست. ارتباط با خدای قادر و توانا، انسان را امیدوار 
كرده و به او آرامش عطا می كند. انسان متوكل، نگران آینده 
نیست و به وظایف خود عمل می كند. خداوند در سومین آیه 
از سوره طالق فرموده اس��ت »َو یَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ال یَْحَتِسُب 
ِ َفُهَو َحْسُبُه« »توكل كننده از جایی كه  ْل َعلَی اللَّ َو َم��ْن یََتَوكَّ
حسابش را نمی كند روزی دریافت می كند و كسی كه بر خدا 
توكل نماید او برایش كافی است«. برخورد مناسب و معقول 
با مشك��الت و ناهمواری های زندگی، ارتق��ای رشد معنوی، 
هدفمن��د شدن زندگی، معنادار ش��دن مشكالت، شجاعت و 
اَلِة ...«  ْبِر َوالصَّ رهایی از ترس های بی م��ورد )»َواْسَتِعیُنواْ بِالصَّ
»از صب��ر و نماز ی��اری جویید....« و در نتیج��ه، انجام كارها 
ت��ا رسیدن به هدف، تعادل در ابع��اد مختلف زندگی فردی- 
اجتماعی و معنوی، رسی��دن به تعالی و خود شكوفایی و در 

نهای��ت، ایجاد ارتباط ب��ا وجود متعالی به ص��ورت عملی را 
می توان از پیامدهای توكل ب��ه خداوند ذكر نمود ]34 ،32، 

.]30

نتیجه گیری 
 ب��ا توجه به بررسی مطالع��ات و پژوهش های قرآنی در 
ح��وزه سالمت مشخص گردید كه س��ه مؤلفه اساسی و غیر 
قاب��ل تردید در ارتقاء و حفظ سالم��ت معنوی نقش اساسی 
دارند؛ ك��ه عبارتند از ایمان به یك ق��درت متعالی )خداوند 
متع��ال(، ذكر و یاد خداوند متعال و توكل به خدا. وجود این 
سه مؤلفه در انسان منجر به پیامدهایی می گردد كه در ارتقاء 
و حف��ظ سالمتی نقش دارند. مهم ترین پیامدهای مؤلفه های 
مورد نظر عبارتن��د از: هدفمند شدن زندگی و معنادار بودن 
آن، ارتب��اط با یك قدرت متعالی، برق��راری روابط صحیح با 
دیگ��ران و برخورداری از تعادل در زندگی، كه نهادینه شدن 
آنه��ا در زندگی انسان باعث آرام��ش و آسایش می گردد. به 
ط��ور قطع می توان گفت مداخله ای جز توكل و ایمان و ذكر 

و یاد خدا برای ارتقاء و حفظ سالمت معنوی وجود ندارد. 
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Abstract:

Background and Objective: Today humans, despite the use of advanced science and technology and 
scientific resources in the field of health and medicine, and also to spend huge resources in the areas 
of health, relaxation and comfort (spiritual health) is not. The only way to achieve the level of health 
is considering the recommendations and instructions of Islam. Therefore, this study has tried using 
sources of Islam (the Qur’an) ways to enhance and maintain the health of the fourth dimension (spiritual 
health) was extracted and studied.

Methods: This study was a review of the research in order to gather the necessary resources using Web 
sites and search engines and utilizes keywords: health promotion and protection, spiritual, Quran. We 
tried articles and books relevant to the preparation and be studied.

Results: Spiritual health and ways to promote and preserve one of the topics that Islam pays special 
attention to it. Numerous studies have been conducted with the Holy Quran paid directly or indirectly to 
the subject. The findings were classified into three components. These three components are: belief in a 
supreme power (God Almighty), remember Allah and mention God and trust in GOD. The results showed 
that the impact of these three factors in promoting, maintaining spiritual health are being purposeful and 
meaningful life, a relationship with a transcendent power, Correct relationships with others and achieve 
balance in life.

Conclusion: The results showed that three factors play a major role in enhancement and maintaining 
spiritual health. Faith in a supreme power (God Almighty), the mention of God and learn to trust the 
solution enhance and sustain the essential spiritual health are being considered. Therefore, strengthening 
and implementation of these components is essential in all human societies.

Key words: Health, Promotion, Protection, Spiritual, Quran
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