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

چکیده
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 پزشکی 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 آموزههای قرآن ،راههای
حفظ و ارتقای بعد چهارم سالمت (سالمت معنوی) مورد مطالعه قرار گیرد.
روش کار :در این مطالعه مروری ،با بهرهگیری از قرآن کریم و کتب مرجع به بررسی آموزههای قرآن
در م��ورد سالمت معنوی پرداخته شده است .پایگاههای اینترنتی معتبر نیز با استفاده از کلید واژههای:
سالمت معنوی ،ارتقاء ،حفظ ،قرآن Promote، Quran ،و  Spiritual healthبرای جستجوی مقاالت منتشر
شده در این زمینه مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها :تع��داد زی��ادی از آیات قرآن کریم به طور مستقیم ی��ا غیرمستقیم به موضوع سالمت روان
پرداختهان��د .س��ه مؤلفه اصلی و اساسی :ایمان به یک قدرت متعالی ،ذک��ر و یاد خدا و توکل به خدا در
ارتق��اء و حفظ سالمت معنوی نقش بسیار مؤث��ری دارند .نتایج نشان دادند که پیامدهای این سه مؤلفه
در ارتق��اء ،حفظ سالمت معنوی عبارتند از :ق��درت تصمیمگیری ،هدفمند شدن زندگی و معنادار بودن
آن ،ارتباط با یک قدرت متعالی ،شجاعت و دوری از ترسهای بیمورد ،برقراری روابط صحیح با دیگران
و برخورداری از تعادل در زندگی.
نتیجهگیری :نتایج بررسیها نشان داد در قرآن کریم آموزههای بسیار و راهکارهای اساسی در مورد
تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت معنوی وجود دارد که نهادینه شدن آنها در زندگی انسان باعث آرامش و
آسایش میگردد .به طور قطع میتوان گفت مداخلهای جز توکل و ایمان و ذکر و یاد خدا برای ارتقاء و
حفظ سالمت معنوی وجود ندارد.
واژههای کلیدی :سالمت ،ارتقاء ،حفظ ،معنوی ،قرآن

 -1دانشیار ،گروه آموزشی پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات محیط کار ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3دبیر آموزش و پرورش رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -4استاد ،گروه آموزشی پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات محیط کار ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -5دانشجوی دکتری پژوهشی ،گروه آموزشی بیهوشی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
* نویسنده مسئولhadavimaryam@yahoo.com :
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مقدمه
ب��ر اساس تعری��ف سازم��ان بهداشت جهان��ی (World
 )Health Organizationدر سال  ،1948سالمت عبارت است
از :آسای��ش کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی و نه تنها بیمار یا
معلول نبودن [ .]1سالمت کامل و جامع ،رسیدن به آرامش
واقع��ی است و رسیدن به آرامش واقعی یکی از خواستههای
همیشگ��ی بشر ب��وده اس��ت .بیتردید ،بخش عم��دهای از
تالشه��ای انس��ان در بسی��اری از حوزهه��ای اقتص��ادی -
اجتماع��ی و فرهنگی ،کشف رازهای ناگشوده جهان طبیعت
ب��ه منظور دسترسی به امکانات��ی است که آرامش و آسایش
(ارتق��ای سالمت در تمامی ابعاد) را ب��رای انسان ایجاد کند
[ .]2-3از ح��دود  40س��ال قبل ،تحقیقات��ی منتشر شدند
که نتای��ج آنها حاکی از وج��ود ارتباط بی��ن عوامل دینی و
اعتق��ادی و شاخصهای جسمی بود [ .]4بیش از  200مقاله
چاپ شده در دهههای اخیر ،این ارتباط را به صورت کاهش
م��وارد بیماری ،مرگ و میر ،است��رس ،افسردگی و همچنین
کاه��ش رخداد خودکشی و اعتیاد در اف��راد دارای اعتقادات
دین��ی و معنوی قوی گزارش نمودهان��د [ .]3 ،5-6پیشنهاد
گنجاندن بعد سالمت معنوی در مفهوم سالمت ،که از سوی
راس��ل و عثمان (،)Jack D. Osman and Robert D. Russell
مط��رح گردید ،به عنوان یک 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 [ .]7در سال 1979
می�لادی سازمان بهداشت جهانی ،ع�لاوه بر ابعاد ذکر شده،
بعد سالمت معن��وی که تضمینکننده و تکمیلکننده طیف
سالمت کامل است را اضافه نمود [.]3 ،8-9
در م��ورد ارتقاء و حفظ سالمتی در ابعاد جسمی ،روانی
و اجتماعی مطالع��ات فراوانی انجام شده و دستورالعملهای
متع��دد و گست��ردهای در حوزههای بهداشت��ی و پزشکی و
سای��ر علوم وابسته ص��ادر گردیده و ساالن��ه بر حجم عظیم
ای��ن انتشارات اف��زوده میگردد .اما بعد چه��ارم سالمت که
در واق��ع نیاز فوری جوامع بش��ری است ،هنوز در ابتدای راه
است و انتشارات در ح��د مطلوب و شایستهای در این رابطه
وجود ندارد به ط��وری که از مجموع  600مقاله ارسال شده

برای کنفرانس ساالنه انجمن اروپایی بهداشت عمومی که در
سال  2010برگزار گردید ،تنها یک 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 ،نمیتوانند عملكرد درست داشته
باشن��د و در نتیجه ،باالترین سطح سالم��ت ،قابل دستیابی
نخواهد بود [.]3 ،11 -12
در فرهنگ دین اسالم از سالمت ،تعبیرات بسیار لطیف و
زیبایی ارایه شده است که میتوان به تعابیری از قبیل "برترین
نعمتها" ،یا "گواراترین نصیبها" و" نعمت قدر ناش��ناخته و
از نظر دور مانده" اش��اره کرد [ .]3قرآن کریم دارای دستورات
فراوانی جهت تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت بشر در تمامی ابعاد
سالمت اس��ت [ .]13س�لامت از منظر آیات قرآن و روایات،
عملکرد بدون نقص و هماهنگ همه اجزاء و ابعاد وجود انسان
با یکدیگر به گونهای که خوش��بختی دنیا و آخرت انس��ان را
تأمین نمایند ،تعبیر میش��ود [ .]14رس��الت اصلی دین اسالم،
انسانس��ازی ،تكامل 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
در آیه  16از س��وره مائده «یَ ْهدی ب ِّ ِه هَ
إللُ َمنِ إتَبَّ َع ِر ْضوإن َ ُه ُسبُّ َل
إلس�لا ِم َو  « »....ت��ا خدا بدان وس��یله هر ک��س را که در پی
َ
خش��نودی اوست به راههای سالمت هدایت کند و  » ...ممکن
اس��ت داللت بر تنوع راههای مختلف سالمت و ابعاد گوناگون
آن داش��ته باش��د .از آنجایی که عمده روشه��ا و برنامههای
بهداشتی و پزشکی بر ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی سالمت
تأکی��د دارند و به ارتقاء و حفظ س�لامت معنوی کمتر پرداخته
شده اس��ت ،در این مقاله ،روشها ،برنامهها و آموزههای دین
اس�لام برای حفظ و ارتقای س�لامت معنوی ،از منظر قرآن و
احادیث بررسی گردیده است.

مواد و روشها
در این مطالعه مروری که در سال  1393انجام شده است،

اسماعیلی و همكاران

سالمت معنوی
تعریف سالمت معن��وی ( )Spiritual healthدشوار است
و تعری��ف واحدی برای آن وجود ن��دارد .بطور کلی در بین
تعاری��ف متعدد از سالمت معنوی ،شای��د بتوان آن را چنین
توصیف کرد :داشتن معنی و هدف در زندگی ،ارتباط مناسب
با دیگ��ران و ارتباط با یک قدرت متعالی [ .]15-18سالمت
معنوی عبارت است از  -1حس رضایت از زندگی  -2ارزشها
و باوره��ای اجتماع و خود -3کلیت در زندگی  -4یک عامل
بهزیست��ی  -5یک نیروی الهی کنت��رل و نظارت برتر [.]19
در واق��ع ای��ن بدین مفهوم است که عالوه ب��ر ابعاد جسمی،
روان��ی و اجتماعی سالمت ،بعد دیگری که در سالمت انسان
اهمیت دارد ،بعد روحی و معنوی است .سالمت معنوی تنها
به جنبه فیزیکی انسان خالصه نشده و با حقیقت وجودی او
ارتب��اط مییابد [ .]14این باور وجود دارد که دیدگاه معنوی
تأثی��ر عمیقی روی نگرشها ،ارزشها و رفتارهای فرد دارد و
از این رو ،بر بیوشیمی و فیزیولوژی بدن تأثیر میگذارد [،20
 .]3در طب اسالمی تأثی��ر عوامل روحی و ارتباطات عاطفی
و معن��وی بر سالمت مورد تأکید قرار گرفته است [.]10 ،21
نتیج��ه مطالعهای در ایتالیا که ب��ر روی  27100بیمار انجام
شد ،نش��ان داد درصد بهبودی بیماران معتقد به دین بیشتر
بوده است [.]22
در ط��ول سالها ،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

آموزههای قرآنی در حفظ و ارتقای سالمت معنوی
عال��م خلقت با نظ��م ،هدفمن��د و از روی حکمت است
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با بهرهگیری از قرآن کریم و کتب مرجع به بررسی آموزههای
قرآن در مورد سالمت معنوی پرداخته شده است .پایگاههای
اینترنت��ی معتب��ر فارس��ی و انگلیسی نظی��ر Sid، Magiran
و  Pubmedنی��ز با استفاده از کلید واژههای :سالمت معنوی،
ارتق��اء ،حفظ ،ق��رآن Promote، Quran ،و Spiritual health
ب��رای جستجوی مق��االت منتشر شده در ای��ن زمینه مورد
استفاده قرار گرفتند .تالش شد تا مرتبطترین مقاالت و کتب
گزین��ش ش��ده و راههای ارتقاء و حفظ بع��د چهارم سالمت
(سالم��ت معنوی) ،از منظر اسالم استخ��راج و مورد مطالعه
قرار گیرد.

شدن بع��د معنوی به این تقسیمبندی حکایت از وجود ابعاد
دیگری در زندگی اشرف مخلوقات دارد که بر سالمتی و سایر
ابعاد سالمت تأثیر میگذارد و تاکنون به درستی مورد توجه
قرار نگرفته است .در حالی که بشر دنیای کنونی با شتاب به
س��وی توسعه و پیشرفت در حال حرک��ت است و هر روز به
ابع��اد جدیدتری از فنآوری دس��ت مییابد به طور معکوس،
با همین سرعت از آرام��ش و سالمت روحی فاصله میگیرد
و با ان��واع بحرانهای روحی و بیماریهای ناشناخته  -که با
روشها و مداخالت متداول پزشکی غیر قابل عالج هستند-
روبرو میش��ود ،به طوری که قرن حاض��ر ،قرن افسردگی و
ق��رن بیماریه��ای روانی نام گرفته اس��ت [ .]23نشان داده
شده که معنویت بر بسیاری از بیماریهایی که ناشی از شیوه
زندگی است ،تأثیر مثب��ت دارد [ .]2-3 ،24-27تا به حال،
جامعه علمی جهان نقش مثبت شیوههای معنوی و معنویت
را در رابطه با درمان عفونتهای گوارشی ،سرطان ،فشارخون
باال ،افسردگی و سیگ��ار کشیدن ثابت کرده است [،28-30
 .]3 ،11ام��روزه سالمت کامل ،ب��دون سالمت معنوی قابل
تص��ور نیست .مداخالت در ابع��اد جسمی ،روانی و اجتماعی
تا حدی مشخص و معی��ن شدهاند ،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
میباش��د [ ]31و نیاز اس��ت برای ارتق��ای سالمت جامع و
کام��ل هر انسان��ی به آن توجه گ��ردد [ .]8-9مجامع علمی
و ب��ه ویژه سازمان بهداشت جهانی ،برای بعد سالمت معنوی
ارزش و جایگ��اه ویژهای قایل هستن��د ولی با توجه به وجود
ارتباط بی��ن باورهای دینی و معنوی و تن��وع آنها در جهان
کنون��ی ،و همچنین با توجه ب��ه تعاریف متفاوت و گوناگونی
ک��ه از معنویت شده است ،پیشرفت در حوزه سالمت معنوی
ب��ه کندی صورت گرفته و جای راهه��ای مداخله و مدیریت
سالمت در ارتقای سالم��ت معنوی مغفول مانده است [،30
 ]10بنابراین ،الزم است با بهرهگیری از علوم دینی مداخالت
الزم در این حوزه ارایه گردد.
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به ط��وری که قرآن کریم ،دین مبین اس�لام را دینی کامل
معرفی میکند که 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
اب الَ َریْ َب فِی ِه ُه ًدى
آی��ه  2سوره بقره میفرمایدَ « :ذل َِك ال ْ ِك َت ُ
ّانیت] این كتابِ [با عظمت]
لِّلْ ُم َّتقِین» "در [وحى بودن و حق ّ
پرهیزكاران هدایت است".
هیچ شكى نیست؛ سراسرش براى
ْ
بدین ترتیب ،خداوند متعال در ابتدای کالم خود ،قرآن را به
عنوان یک راهنما و دستورالعمل زندگی معرفی نموده است.
خداون��د در آی��ه  6از سوره انعام ،کامل ب��ودن این راهنمای
زندگی را تأیی��د نموده و میفرماید":ما چی��زى را در كتاب
[تكوین از نظر ثب��ت جریانات هستى و برنامههاى آفرینش]
فروگ��ذار نكردهایم" .لذا در کت��اب آفرینش هیچ نکتهای که
برای هدایت بشر الزم باشد ،نادیده گرفته نشده است.
ق��رآن و برنامههای نورانی و حیاتبخش 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
الص ُدو ِر
اس َق ْد َجاءت ُْكم َّم ْوع َِظ ٌة ِّمن َّرب ِّ ُك ْم َوشِ َفاء ل ِّ َما فِی ُّ
أَی ُّ َها ال َّن ُ
« »......اى م��ردم ب��ه یقین براى شما از جان��ب پروردگارتان
اندرزى و درمانى است براى آنچه در سینههاست ».....
آموزههای متعددی در قالب آیات قرآنی برای پیشگیری
از بیم��اری و ارتق��ای سط��ح سالمت نازل ش��ده است که با
تمسک به آنها زندگی انسان معنی یافته و در واقع هدفمند و
معنادار میگردد و آرامش و رفاه آحاد جامعه از این راه محقق
میشود .در آیات متعددی از قرآن مجید در مورد شفابخشی
آن َما ُه َو
ِ��ن الْق ُْر ِ
قرآن صحب��ت شده است [َ « ]32و ن ُ َنز ُِّل م َ
ِین  ».....و با این ق��رآن چیزی را که
شِ َف��اء َو َر ْح َم�� ٌة لِّلْ ُم ْؤ ِمن َ
برای مؤمنان شفا و رحمت است  ،نازل میکنیم ُ « .....ق ْل ُه َو
ِین آ َم ُنوا ُه ًدى َو شِ َفاء ٌ» « بگو :آن برای کسانی که ایمان
لِلَّذ َ
آوردهان��د هدای��ت و شفا است» .در ساله��ای اخیر ،بررسی
میزانهای خودکشی در مذاهب رایج ،تفاوت آشکاری را بین
کشوره��ای اسالمی و سایر مذاهب غی��ر اسالمی نشان داده
است [.]33
بخش��ی از ای��ن آموزهه��ا در رابطه با کس��ب و ارتقای
سالمت ،ب��ه ویژه سالمت معنوی انسان است .در این بخش،

سه مؤلفه اصلی و اساسی :ایمان به یک قدرت متعالی ،ذکر و
ی��اد خدا و توکل به خدا که در حفظ و ارتقاء سالمت معنوی
نق��ش مؤثری دارن��د و پیامدهای اتکال به ه��ر یک 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 که انسان ب��ا آن زندگی میکند .سرمایه
زندگی اس��ت» .ایمان به یک قدرت متعالی (خداوند متعال)
یک��ی از شاخصه��ای سالمت معن��وی اس��ت و بسیاری از
محققی��ن در تحقیقات خ��ود به این ویژگی اش��اره کردهاند
ِن هَّ
اللَ َح َّب َب
[ .]34در آیه  7سوره حجرات آمده استَ ...« :و لک َّ
یمان َو َزیَّ َن ُه فی ُق ُلوب ُِک ْم ......« »...ولی خداوند ایمان
��م إْال َ
إِل َ ْی ُک ُ
را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما
بیاراس��ت . »...خداوند در آیه  41از س��وره عنکبوت فرموده
است «مثل الذین اتخذوا من دون اهلل أولیاء کمثل العنکبوت
اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت»؛ مثل آنان که
دوست��ان و سرپرستانی غیر خ��دا انتخاب کرده و به آنها اتکا
کردهاند مث��ل عنکبوت و خانه عنکبوت است .خانه عنکبوت
سستترین خانههاس��ت .این آیه به این نکته اذعان دارد که
ج��ز خدا را نمیتوان تکیهگاه قرار داد زیرا تکیهگاهی سست
و بیپای��ه و اساس اس��ت .زکوی و همک��اران در مطالعهای،
مؤلفههای اصلی سالمت معنوی را علم ،ایمان به خدا و عمل
صالح نام بردهاند [ .]35ایمان و اعتقاد بر اینکه 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  11و  10از سوره صف
َ
ار ٍة تُنجِ ی ُكم
میفرماید« :یَا أَی ُّ َها الَّذ َ
ِین َآ َم ُنوا َه ْل أ ُدل ُّ ُك ْم َعلَى ت َِج َ
��ون ب هَّ
ِیل
ون فِی َسب ِ
ِالل ِ َو َر ُسول ِ ِه َو ت َُجاه ُِد َ
ِیم تُ ْؤ ِم ُن َ
ِّم ْن َع َذابٍ أَل ٍ
هَّ
ون»؛ اى
الل ِ ب َِأ ْم َوال ُِک ْم َو أَنفُسِ ُک ْم َذل ِ ُک ْم َخ ْی ٌر ل َّ ُک ْم إِن ُکن ُت ْم تَ ْعلَ ُم َ
كسانى كه ایمان آوردهاید آیا شما را بر تجارتى راه نمایم كه
شم��ا را از عذابى دردناك مىرهان��د(و آن این است که) به
خ��دا و پیغمبرش ایمان میآورید و در راه خدا با مال و جان
تالش و جهاد میکنید .اگر بدانید این برای شما (از هر چیز
دیگری) بهتر است.

اسماعیلی و همكاران

ذکر و یاد خدا
آدمى سر تا پا نیازمند آفریده شده و «دین» گل سرسبد
نیازهاى اوست [ .]41شاید شاه کلید سالمت معنوی ،ذکر و
یاد خدا باشد .در ق��رآن  260بار کلمهی «ذکر» آورده شده
است [ ]40و به معنی یادآوری چیزی است که قب ً
ال در ذهن
محفوظ بوده است و از این رو ،در مقابل غفلت قرار میگیرد.
ذک��ر و یاد خداوند نشأت گرفته از ایمان است .در دین مبین
اسالم ،این باور وجود دارد که اسم خداوند دوا و ذکر او برای
بیماریها شفا است.
از جمل��ه مهمترین آثار ذکر میتوان به جلب نظر الهی،
آرام��ش قلبی و قدرت روحی ،خشی��ت پروردگار ،نورانیت و
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در همین رابطه خداوند در آیه  4سوره فتح میفرماید:
َ
ِنین ل َِی ْزدا ُدوا إیمان ًا
السكی َن َة فی ُق ُل��وبِ ال ْ ُم ْؤم َ
« ُه َو الَّذی أن ْ َز َل َّ
كان هّ ُ
لیما
السم��اواتِ َو اْألَ ْر ِ
ض َو َ
َم َ
الل َع ً
��ع إیمان ِ ِه ْم َو للِهّ ِ ُج ُنو ُد َّ
كیم��ا»؛ «او كسی است كه آرام��ش را در دلهای مؤمنان
َح ً
ن��ازل كرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ لشكریان آسمانها
و زمین از آن خداست و خداوند دانا و حكیم است» .از آیات
ف��وق چنین استنباط میشود که یکی از پیامدهای ایمان به
یک ق��درت متعالی ،نایل شدن به اطمین��ان خاطر و کسب
آرام��ش روان است .خداوند متع��ال در آیه  62سوره بقره در
خصوص آرام��ش ایمان آورندگان به خدا فرموده است« :من
ءامن هَّ
بالل 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 میشود،
مشک�لات زندگ��ی دارای مفهوم ب��وده و به آرام��ش واقعی
میرس��د .انسان با ایمان مثبتنگر ،خوشبی��ن ،امیدوار و با
انگی��زه است [ .]36ایمان ،توانمندی فرد را افزایش میدهد،
سازگ��اری با مشک�لات را میافزاید به نح��وی که در مسیر
زندگی خسته نمیشود و در تصمیمات خود دچار سردرگمی
نمیگردد [ .]16 ،30 ،36 -37در مطالعه جوادی ،که نگرش
دین��ی و سالمت را م��ورد مطالعه قرار داده نی��ز این نتیجه
گزارش شده است كه انسانهای مذهبی زندگی بهتری دارند
و از سالم��ت جسمانی و روانی بیشت��ری برخوردارند [.]38
قرائت��ی در تفسیر آیات قرآن ،ام��وری که از نظر قرآن باعث
آرامش میشون��د را دستهبندی کرده و در  7گروه قرار داده
است [.]39
ذین
خداوند در آیه شریفه  82سوره انعام میفرماید« :ال َّ َ
��م ب ُِظلْ ٍم أُولئ َ
��م اْألَ ْم ُن َو ُه ْم
ِك ل َ ُه ُ
��م یَلْب ُِسوا إیمان َ ُه ْ
آ َم ُن��وا َو ل َ ْ
ون»؛ (آری) آنه��ا كه ایمان آوردن��د و ایمان خود را با
ُم ْه َت ُ
��د َ
آن آنهاست و آنها
ش��رك و ستم نیالودند ،ایمنی تنه��ا از ِ
هدایت یافتگانند .در آیه  26سوره آل عمران آمده است.....« :
إِن َ
ِیر»؛ و تو ب��ر هر چیز توانایى .در آیه
َّ��ك َعلَ َى ُك ِّل شَ ْی ٍء َقد ٌ
شریفه  18سوره انعام نیز آمده استَ «:و ُه َو الْقَاه ُِر َف ْوقَ ع َِبا ِد ِه
ِی��ر»؛ و اوست كه بر بندگان خویش چیره
َو ُه َو ال ْ َحك ُ
ِیم ال ْ َخب ُ
ت حكیم آگاه.
است و اوس 

انس��ان با ایم��ان اخالقمدار میش��ود و در واقع ،اخالق
زیربن��ای بسیاری از فضایل اس��ت .از جمله این فضایل می-
توان به کرامت ،شرافت ،تقوی ،راستی و درستکاری ،احسان
و فداک��اری که از ویژگیهای سالم��ت معنوی ذکر شدهاند،
اشاره کرد.
یک��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 انسانها بی��ان شده است (نظیر
رعای��ت بهداشت و خ��ودداری از مصرف مشروب��ات الکلی)
عم��ل مینمای��د و از این طریق سالمت جس��م وی تضمین
میگردد .انسان با ایم��ان روحی مطمئنتر ،اعصابی آرامتر و
قلبی سالمتر 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
یکی از ارک��ان سالمت معنوی اس��ت .در نهایت ،میتوان از
تسلط بر نفس به عنوان یکی از نتایج ایمان به قدرت متعالی
نام برد که در نتیجه آن ،انسان قادر میشود بر طبیعت خود
مسلط گردیده و آن را رام کند [.]40
بنابراین ،یکی از عوامل ایجاد آرامش و سالمت معنوی،
داشت��ن ایمان ب��ه خداست .انسان با ایم��ان ،افکار ،اهداف و
اندیشههایش را تحت لوای یک هدف ،که همانا گام برداشتن
ب��رای خدا ،در جهت او و برای خشنودی اوست ،سازماندهی
و اجرا میکند.

13
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آموزههای قرآن در تأمین ،حفظ و ارتقاء بعد چهارم سالمت
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شر شیطان اشاره کرد [.]3
بصی��رت دل و در امان مان��دن از ّ
ق��رآن کریم در آیات متعدد با تعابی��ر گوناگون به یاد و ذکر
ِین آ َم ُنوا ا ْذ ُك ُروا
خ��دا توصیه میکند و میفرماید« :یَا أَی ُّ َها الَّذ َ
هَّ
ِیرا»؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا را بسیار
اللَ ِذ ْك ً��را َكث ً

یاد کنید (احزاب .)41 -
خداوند در س��وره بقره آیه  152میفرمایدَ « :فا ْذ ُك ُرون ِی
��م » ،مرا یاد کنید تا من هم شما را یاد کنم .در واقع،
أَ ْذ ُك ْر ُك ْ
ی��اد ذات نیکی که سرچشمه تم��ام خوبیها و نیکیهاست و
بدی��ن طری��ق ،روح و جان انسان پ��اک و روشن میگردد و
آم��اده پذی��رش رحمت خدای متعال میش��ود .غفلت از یاد
پروردگ��ار (سوره طه آیه َ « 124و َم ْن أَ ْع َر َ
ض َعن ِذ ْک ِری َفإِ َّن
لَ�� ُه َمعِیشَ ًة ضَ ن ًک��ا» و هر کس از یاد م��ن روی برتابد حتماً
زندگی سختی خواه��د داشت) ،پیروی از هوای نفس (سوره
ون َّ
الذ َه َب َو الْفِضَّ َة َو لاَ یُن ِفقُون َها
ِین یَ ْكن ُ ِز َ
توبه آی��ه َ « 34و الَّذ َ
ِیل هَّ
ِیم» و كسانى كه زر و سیم را
فى َسب ِ
ِ
الل ِ َف َبشِّ ْر ُهم ب ِ َع َذابٍ أَل ٍ
گنجینه مىكنند و آن را در راه خدا هزینه نمىكنند ،ایشان
را از عذاب��ى دردناك خبر ده) ،و ی��أس و ناامیدی از دیدگاه
اسالم ،در زمره عواملی به شمار میروند که موجب اضطراب
میگردند.
راه رسی��دن به آرامش که ه��دف غایی و نهایی سالمت
اس��ت ،آرامش دلها اس��ت .در آیه  28س��وره رعد خداوند
ِین آ َم ُنوا ْ َو ت َْط َمئ ُِّن ُق ُلوب ُ ُهم ب ِ ِذ ْك ِر هّ
الل ِ أَالَ
متعال میفرماید« :الَّذ َ
ب ِ ِذ ْك ِر هّ
وب» ،همان كسانى كه ایمان آوردهاند
الل ِ ت َْط َمئ ُِّ��ن ال ْ ُق ُل ُ
و دلهایش��ان به یاد خدا آرام مىگی��رد .آگاه باش كه با یاد
خ��دا دلها آرامش مىیابد .آرامش انسان بیانکننده انسجام
عناصر روانی اوست و این آرامش با یاد و ذکر خداوند متعال
حاصل میگردد.
راهه��ای متعددی برای ذکر و یاد خ��دا وجود دارند که
الصال َة ل ِ ِذ ْکری»،
اقام��ه نماز یکی از مهمترین آنها است «أَق ِِم َّ
اس َتعِی ُنوا ْ
«نم��از را برای یاد من بپا دار !«یَا أَی ُّ َه��ا الَّذ َ
ِین آ َم ُنوا ْ ْ
ال ِة إ ِ َّن هّ
الص َ
ین» ،اى كسانى كه ایمان
الصاب ِ ِر َ
اللَ َم َ��ع َّ
ِالص ْب�� ِر َو َّ
ب َّ
آوردهاید از شكیبایى و نماز یارى جویید زیرا خدا با شكیبایان
اس��ت (سوره بقره -آیه  )153همچنی��ن خداوند در آیه 45
س��وره عنکبوت میفرماید« :ات ُْل َما أُوحِ َی إِل َ ْی َ
ك م َِن ال ْ ِكتَابِ َو
الصلاَ َة تَ ْن َهى َع ِن ال ْ َف ْحشَ اء َوال ْ ُمن َك ِر َو ل َ ِذ ْك ُر هَّ
الل ِ
الص َل�اَ� َة إ ِ َّن َّ
أَق ِِم َّ

َ
��ر َو هَّ ُ
ون» ،آنچه از كتاب به سوى تو وحى
الل یَ ْعلَ ُم َما ت َْص َن ُع َ
أ ْك َب ُ
ش��ده است ،بخوان و نماز را برپا دار ك��ه نماز از كار زشت و
ناپسند باز مىدارد و قطعاً یاد خدا باالتر است و خدا مىداند
چه مىكنید.
راه رسیدن به آرامش -که مقدمه سالمت روان است -و
درمان ناراحتیهای روحی ،ذکر خداوند است .یاد خدا باعث
آرامش انسان گشته و ترس از غلبه مشکالت و گرفتاریها را
از بی��ن میبرد .در واقع ،یاد خدا میتواند نشاندهنده آگاهی
انس��ان از علم ،ق��درت و حکمت او بر هم��ه موجودات -اعم
از جان��دار و بیجان -باشد در نتیج��ه ،انسان مرتبط با خدا،
هنگ��ام بالیا و مصایت دچار اضطراب نشده و با کمال آرامش
به مسیر خود ادامه میدهد [.]3 ،42-43

توکل به خدا
توكل یكی از صفات ارزنده اخالقی و یکی از راهکارهای
شناخت��ی مقابله با فشارهای روانی است [ ]44که در آیات و
روای��ات زیادی در مورد آن تأكید شده است .انسان به هنگام
مواجه��ه با مشکالت ب��ه دنبال پناهگاهی ام��ن برای کسب
آرامش اس��ت .وجود انسانها در نتیجه توکل به خدا سرشار
از نش��اط و امید میشود ،از آمادگ��ی باالیی برای رسیدن به
اه��داف خود برخوردار میگردد و زندگی و ادامه آن برایشان
معنیدار میشود .تکیه بر خالق قادری که مسلط و حاکم بر
همه چیز است ،از همه امور مطلع است ،بندگانش را دوست
دارد و تکیهگاه��ی دایمی و همیشگی برای تمامی مخلوقین
است سبب میشود تا انسان با عزمی جزم و تصمیم راسخ به
ک��ار و فعالیت بپ��ردازد .در آیه  129از سوره توبه آمده است
« َف��ا ِن تَ َولَّ��وا َفقُل َحسب َِی ا ُ
لت َو ُه َو
هلل ال إل َه اِلاّ ُه�� َو َعلَی ِه تَ َو َّک ُ
ظیم» .اگر آنه��ا از حق روی بگردانند نگران
َر ُّب ال َع ِ
��رش ال َع ِ
مب��اش بگو خداوند مرا کفای��ت میکند ،هیچ معبودی جز او
نیس��ت ،بر او تو ّکل میکنم و او صاح��ب عرش بزرگ است.
خداون��د در آیه  3سوره احزاب میفرمایدَ « :و تَ َو َّك ْل َعلَى هَّ
الل ِ
و َك َف��ى ب هَّ
ِالل ِ َو ِكیلاً » ،و بر خدا اعتماد كن همین بس كه خدا
َ
نگهبان [تو] ست و یا در آیه  23سوره مائده میفرماید....« :
َو َعلَى هّ
ِین».... ،و اگر مؤمنید به خدا
الل ِ َف َت َو َّك ُلوا ْ إِن ُكن ُتم ُّم ْؤ ِمن َ
توكل كنید.

اسماعیلی و همكاران

نهای��ت ،ایجاد ارتباط ب��ا وجود متعالی به ص��ورت عملی را
میتوان از پیامدهای توکل ب��ه خداوند ذکر نمود [،32، 34
.]30

نتیجهگیری
ب��ا توجه به بررسی مطالع��ات و پژوهشهای قرآنی در
ح��وزه سالمت مشخص گردید که س��ه مؤلفه اساسی و غیر
قاب��ل تردید در ارتقاء و حفظ سالم��ت معنوی نقش اساسی
دارند؛ ک��ه عبارتند از ایمان به یک ق��درت متعالی (خداوند
متع��ال) ،ذکر و یاد خداوند متعال و توکل به خدا .وجود این
سه مؤلفه در انسان منجر به پیامدهایی میگردد که در ارتقاء
و حف��ظ سالمتی نقش دارند .مهمترین پیامدهای مؤلفههای
مورد نظر عبارتن��د از :هدفمند شدن زندگی و معنادار بودن
آن ،ارتب��اط با یک قدرت متعالی ،برق��راری روابط صحیح با
دیگ��ران و برخورداری از تعادل در زندگی ،که نهادینه شدن
آنه��ا در زندگی انسان باعث آرام��ش و آسایش میگردد .به
ط��ور قطع میتوان گفت مداخلهای جز توکل و ایمان و ذکر
و یاد خدا برای ارتقاء و حفظ سالمت معنوی وجود ندارد.

بهار  ،1394دوره  ،24شماره 1

در آی��ه  159س��وره آل عم��ران ذک��ر گردی��دهَ .... «:و
الل ِ إ ِ َّن هّ
��ل َعلَى هّ
��م فِی األَ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْ
ب
اللَ یُحِ ُّ
شَ ا ِو ْر ُه ْ
ِی��ن » .......،و در كار[ه��ا] با آنان مشورت كن و چون
ال ْ ُم َت َو ِّكل َ
تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن زیرا خداوند توكلكنندگان
را دوست مىدارد .در آیه  69از سوره عنکبوت نیز در همین
ِین َجا َه ُدوا فِی َنا ل َ َن ْه ِدیَ َّن ُه ْم ُس ُبلَ َنا َو إ ِ َّن
رابطه آمده استَ « :والَّذ َ
هَّ
ِین» ،و كسان��ى كه در راه ما كوشیدهاند به
اللَ ل َ َم َ��ع ال ْ ُم ْحسِ ن َ
یقین راهه��اى خود را بر آنان مىنماییم و در حقیقتخدا با
نیكوكاران است.
توک��ل ب��ر خداوند باعث ترک گناه میش��ود و از تسلط
لطان َعلَی
یس ل َ ُه ُس ٌ
شیطان بر انسان جلوگیری میکند« .اِن َّ ُه ل َ َ
ون»« .زیرا [شیطان] بر کسانی
ذین ا َم ُنوا َو َعلی َرب ِّ ِهم یَ َت َو َّک ُل َ
ال َّ َ
که ایم��ان دارند و بر پروردگارشان تو ّک��ل میکنند تسلّطی
ندارد»َ « .علَی اهلل ِ تَ َو َّکلنا َربَّنا ال تَج َعلنا فِت َن ًه ل ِلقَو ِم ّ
ِمین».
الظال َ
«تنه��ا بر خدا توکل داری��م .پروردگارا! ما را تحت تأثیر گروه
ستمگر قرار مده».
توک��ل ،پیامده��ا و نتایج متعددی در ب��ر دارد و نقشی
اساسی در زندگی دنیوی و اخروی و همهی جنبههای فردی
و اجتماع��ی زندگی انسان ایفا میکند که تمامی آنها مرتبط
با سالم��ت و سرآغاز سالمت معنوی هستن��د .از مهمترین
ای��ن پیامدها میتوان به کسب آرامش اشاره کرد .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
کرده و به او آرامش عطا میکند .انسان متوکل ،نگران آینده
نیست و به وظایف خود عمل میکند .خداوند در سومین آیه
از سوره طالق فرموده اس��ت « َو یَ ْر ُز ْق ُه م ِْن َح ْی ُث ال یَ ْح َتسِ ُب
��ن یَ َت َو َّک ْل َعلَى هَّ
الل ِ َف ُه َو َح ْس ُب ُه» «توكلكننده از جایی كه
َو َم ْ
حسابش را نمیکند روزی دریافت میكند و کسی که بر خدا
توکل نماید او برایش کافی است» .برخورد مناسب و معقول
با مشک�لات و ناهمواریهای زندگی ،ارتق��ای رشد معنوی،
هدفمن��د شدن زندگی ،معنادار ش��دن مشکالت ،شجاعت و
الص َ
ال ِة »...
ِالص ْب ِر َو َّ
اس َتعِی ُنوا ْ ب َّ
رهایی از ترسهای بیم��ورد (« َو ْ
«از صب��ر و نماز ی��اری جویید »....و در نتیج��ه ،انجام کارها
ت��ا رسیدن به هدف ،تعادل در ابع��اد مختلف زندگی فردی-
اجتماعی و معنوی ،رسی��دن به تعالی و خود شکوفایی و در
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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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