مجله مطالعات اسالمی در حوزه سالمت؛ پاییز  -1396دوره اول ،شماره اول ،صفحه 53-62

شاخصهای سالمت معنوی در کالم امام رضا (علیه السالم)
فاطمه خراشادی زاده ، 1مرتضی

رستگار*2

 .1استادیار ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2استادیار ،گروه معارف ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
* نویسنده مسئولEmail: rastgar@staff.nahad.ir. :

چکیده
هدف :سالمت معنوی که اخیرا به عنوان بعد چهارم سالمت در ارائه خدمات بهداشتی ـ درمانی مورد توجه قرار گرفته اسـت .سـالمت
معنوی براساس زمینههای فرهنگی و مذهبی هر جامعهای تبیین می شود .تببین این موضوع براسـاس متـون اسـالمی نیـر امـری زم
است .این مطالعه شاخصهای سالمت معنوی را براساس سخنان امام رضا (ع) مورد بررسی قرار داده است.
روش بررسی :این تحقیق با تابعیت از روش اسنادی انجام شده است .به همین دلیل در این مطالعـه بـه گـرداوری ااالعـات سـخنان
ارزشمند امام رضا (علیه السالم) در خصوص  5محور سالمت معنوی بیان شده در مطالعه خراشادی زاده و همکاران ( )1394و ارجاعات
تجربی سالمت معنوی توجه شده است .لذا در این مطالعه از متون دست اول و معتبر استفاده شده است .بدین معنی که با جسـتجو در
پایگاههای ااالعاتی و براساس مطالعه خراشادی زاده و همکاران ( ،)1393با استفاده از کلیدواژههای امام رضا (علیه السـالم) ،سـخنان،
روایات به بازیابی سخنان امام رضا (علیه السالم) پرداخته و مستندسازی شد.
یافتهها :امام رضا (ع) ضمن توجه به اثر متقابل جسم و روح بر یکدیگر ،بیانات ویـههای داشـته کـه در  5محـور خـالقگرایـی عاشـقانه
(ایمان ،توکل به خدا ،خشنودی و رضایت به مقـدرات الهـی ،تسـلیم در برابـر دسـتورهای الهـی ،داشـتن روح تعبـد) ،عقالنیـت دینـی
(برخورداری از سالمت عقل ،داشتن بصیرت و روشن بینی) ،تعادل روانی (داشتن آرامش روانی) ،وظیفه گرایی (انجام وظایف و تکـالیف،
بهبود روابط اجتماعی ،توجه به حیات ایبه) و آخرت نگری ( انجام دادن واجبات ،دوری از محرمات ،انجام حسنات) قابل ارزیابی است.
نتیجه گیری :سالمت معنوی در کالم امام رضا (ع) تفاوتهای اساسی با سالمت معنوی براساس دیگـر فرهنگهـا دارد .لـذا جامعـه علـوم
پرشکی براساس کالم رضوی ،برای دستیابی به سالمت جسمی بیماران ضروری است تا به اثر متقابل جسـم و روح توجـه داشـته و بـه
ارجاعات تجربی سالمت معنوی برای ارتقا و ارزیابی سالمت معنوی توجه داشته باشند.

واژههای کلیدی :سالمت معنوی ،روح ،امام رضا (ع) ،جامعه پرشکی.

مقدمه
سالمت معنوی یکی از جنبههـای رفـاه اسـت کـه ارزشـها،
روابط و معنی و هدف زندگی را سازماندهی میکنـد .بیمـاران و
حرفههای بهداشتی و درمانی به سالمت معنوی بهعنـوان شـکل
دهنده سـالمت فیریکـی و رفـاه توجـه مـیکننـد .لـذا بررسـی
نیازها ی معنوی بیماران برای کنترل اثرات آن بـر روی سـالمت
فیریکی و معنوی مدنظر قرار گرفته است (.)1
البته صاحبنظران تعاریف مختلفی را از سالمت معنوی بیان
داشتهاند و هرکدام هدف معینـی را مـدنظر داشـتهانـد .درواقـ

تعاریف مختلفی که از آن شده ،سبب گردیده است که سـالمت
معنوی را در پرده ابهام فرو ببـرد ،بطـوریکـه بـه راحتـی آن را
نمی توان با یک تعریف توضیح داد .شاید بتوان پنج دلیل اصـلی
در این مورد را مطرح کـرد :یکـی مربـوب بـه ماهیـت هنـی و
شخصی این مفهوم است کـه معنـی آن را دشـوار کـرده اسـت
دلیل دوم مرتبط با زبانی است که هر فرد برای بیان آن استفاده
میکند .این زبان بر اسـاس فرهنـ  ،ارزشـها و اعتقـادات فـرد،
متفاوت است .سومین دلیل به نیازهای ویهه و منحصربهفـرد در
این خصوص باز می گردد .هر فردی نیاز معنوی ویهه ی خـود را
دارد ( .)2سن ،جنس ،ن هاد ،فرهنـ و تجربیـات شخصـی فـرد
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مـیتوانـد بــر مفهـوم معنویـت انهــا مـ ثر باشـد ( .)3آشموســو
( )Ashmosoبیان کرد که در جامعه امروزی هر شخصی برداشت
خاصی از معنویت دارد ( .)4مناب دیگر بیان کـردهانـد کـه هـر
فردی ،اهداف مشخصی را از معنویت دنبال میکنـد ( .)5دلیـل
چهارم ابیعت بعد روحی انسان میباشد که مشـکالت فلسـفی
را برای تحقیقات علمی ایجاد کرده است .یکی از اساسـی تـرین
مشکالت مربـوب بـه کمبـود دانـش علمـی دربـاره روح و رفـاه
معنوی است ( .)6بهاور کلی ماهیت شـدیدا انتراعـی معنویـت،
جابجایی مکرر آن با مذهب ،سختی تفـاوت گـذاری بـین ابعـاد
معنوی و روانی و دیدگاه شدیدا اثبات گرایانه علمی ،مان انجـام
بررسیهای کامل برای تعریف معنویت شده است (.)7
در همین راستا ،مرزبند و زکوی ( )1391در پاسـ بـه ایـن
سوال که شاخصهای سالمت معنوی کدامند ،بیان داشتهاند کـه
رویکردهای مختلفی دنبال شده است و تعـاریف متعـددی ارائـه
شده است .آنها به این نکته می پردازند که یک اشکال مشـتر
در همه دیدگاهها ،این است که بدون پرسش از مبنـای معقـول
معناداری ،مستقیما از شاخصهای معنویـت یـا سـالمت معنـوی
ســخن گفتــهانــد .عــالوه بــراین ،شاخصــهای آن را بــه ســاحت
روانشناسی تقلیل دادهاند( .)8در تأیید این ادعا باید خاار نشان
کرد ،مطالعات غیربـومی کـه بـرای شناسـایی نیازهـای معنـوی
بیماران به انجام رسیده اند ،این نیازها را شامل نیاز به صحبت و
گوش دادن ،حمایت کردن ،پذیرش بیمار و قلمروی خصوصی او
بدون قضاوت کـردن و تسـهیل در انجـام مراسـم عبـادی بیـان
داشتهاند( .)9به نظر می رسد براساس فرهن اسالمی این موارد
دربرگیرنده ی تمام جوانب معنویت نباشـد و دیـدگاه اسـالم در
خصوص سالمت معنوی جامعیت بیشتری داشته باشد (.)10
پیوند عمیـق فرهنـ اسـالمی ایرانـی بـا مفهـوم معنویـت
بهگونه ای است که در گذار تاری سالمت و معنویت چنان درهم
تنیده بودند که یکی از مهمترین ضروریات علم ابابت رسـیدن
به درجات عالی در حوزه علوم انسانی وقت مثـل علـم فلسـفه و
کالم بود تا ابیب از محـدوده درمـان بیمـاریهـای جسـم بـه
حکیم شدن یعنی توجه به ابعـاد فراجسـمانی فـرد برسـد .ایـن
درهم تنیدگی در اثار مفاخر پرشـکی مسـلمان کـامال مشـاهده
می شود .اثاری مانند الطب الروحـانی بـه بعـد فرامـادی ابابـت
اشاره دارد و درمان بیماریهـای روح را مطـرح مـیکنـد (.)11
مرزبند و زکوی ،مدعی شدهاند کـه ترسـیمی از چنـین مبنـای
معنوی در سالمت معنوی را فقط در آموزههای وحیانی میتوان
یافت و پرداختن به آنها سبب توافق در فهـم شاخصـها خواهـد
شد تا از آن در حفظ ،پیشگیری و ارتقـای ابعـاد دیگـر سـالمت
بهره جست .آنها در مقاله ی خود بـا عنـوان سـالمت معنـوی و

آموزههای وحیانی با زیر سوال بردن آنچه بهعنـوان معنویـت در
جوام غیر اسالمی وجود دارد ،اینگونه بیان میدارند که از نظر
جوام غیر اسالمی زندگی بدون خدا یا روح میتوانـد معنـوی و
معنادار باشد .یعنی حتی با جنبه های مادی و هر چیر بی ارزش
و کوچک می توان به زندگی معنا بخشید .این جنبههـای مـادی
می تواند دوست داشتن چیری هر چند بی ارزش یا غیرمنطقـی
باشد .حتی اگر کسی فرضا دچار مرض خودآزاری باشـد و از بـه
رنج انداختن خود لـذت ببـرد و از اینکـه خـود را در سـختی و
مرارت اندازد ،اشباع و خرسند باشد ،میتوان گفـت بـه زنـدگی
معنادار دست یافته است .در واق معنویت را امری ظاهری و در
سطح مظاهر محسوس از قبیل امیـد ،آرامـش و نشـاب خالصـه
کرده و بـه همـین دلیـل توصـیه آنـان ایـن اسـت کـه فـرد بـا
فعالیتهایی حتی بی ارزش و غیرمنطقـی مـیتوانـد بـه سـالمت
معنوی دست یابد .درواق چنین رویکردی ،از پرداختن به اصـل
مسئله و ریشه معنویت عـاجر اسـت .شـاید تنهـا کـارکرد آنهـا
کاهش برخی عوارض جانبی زندگی بی معنا و درد و رنج ناشـی
از آن است .چراکه به دلیل بی پایه بودنش تـاثیرش را از دسـت
میدهد .درواق آنها بدون پرسش از مبنای معناداری ،مسـتقیما
به مرحله اثبات یا تصدیق معنـاداری پرداختـهانـد .اشـکال دوم
معنویت غیر اسالمی ،پرداختن به مفهوم رضایت باان بهعنـوان
نتیجه معنویت است .اما در نگاه اسالمی داشتن هـر رضـایتی و
هر هدفی نمی تواند مبتنـی بـر مبنـایی معقـول باشـد .زنـدگی
معنادار آن است که در آن هدف واقعی و اصیل زندگی معـین و
کشف شده باشد .در غیر اینصـورت زنـدگی او معنـادار نخواهـد
بود حتی اگر خودش احساس بی معنایی نداشـته باشـد .نکتـه
دیگر این است که معنـاداری نبایـد تنهـا در یـک بعـد و هـدف
باشد .بلکه بایـد کـل زنـدگی را شـامل شـود و همـه اعمـال در
زندگی را در راستای هدفی واحد تنظیم کند ،بهگونهای که یک
هدف غایی برای او مطرح باشد .مرزبندی و زکوی ( )1391بیان
می دارند که حتی این واحد بودن هدف هم بایـد همـان هـدفی
باشد که بتواند با ترین استعداد انسان را جهت پـیش بـردن در
مراتب هستی و عالی ترین مراتب کمال انسانی را ممکن سـازد.
در ادبیات قرآنی چنین معنای معقولی فقط خداوند است که بـه
مثابه منب و سرچشمه وجود و همه کما ت معرفی شده اسـت
(.)12
به اور خالصه ،تفاوتهـای مهـم و بنیـادی در نـوع نگـاه بـه
معنویت در جوام دیگر با نگاه بومی ما به معنویـت وجـود دارد
که شامل کامل نبودن و به فراموشی سپردن بعضی از جنبههای
معنویت ،عدم توجـه بـه مبنـای معقـول معنـاداری آن ،تقلیـل
معنویت تا حد روانشناسی و بعد روانی انسان ،کسب معنویـت از
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راههای نامعقول و بی ارزش ،پذیرش هـر رضـایت و هـر هـدفی
بهعنوان نتیجه معنویت ،تکبعدی دیدن هـدف معنویـت بـدون
نگاه کلنگرانه به زندگی میباشد .بـه تبـ آن ،نداشـتن تعریـف
دقیــق ،جــام و اصــیل از ســالمت معنــوی ،مهمتــرین چــالش
پرداختن به این موضوع است .به خاار اینکـه معنویـت از نظـر
افراد مختلف متفاوت است .لذا بیشتر مطالعات در این زمینه بـا
روشهای تحقیقاتی کیفی انجام شدهاند ( 8و  .)13با عنایـت بـه
آرمان جامعه اسالمی در کامل دیدن انسان به نظر میرسـد کـه
از لحاظ زمـانی در کوشـش بـرای سـاختن بنیـانهـای علمـی،
مفهــومی و نظـری در مــورد ســالمت معنــوی در جامعــه علــوم
پرشکی ایران دچار تأخیر هستیم.
خراشادی زاده و همکاران ( )1393در یک مطالعه اکتشافی
تسلسلی به تبیین مفهوم سالمت معنـوی در بیمـاران براسـاس
آموزههای اسالمی (قران و نهج البالغه و تفاسیر موجود پیرامون
این دو منب اسالمی) پرداختند .آنها سالمت معنوی را اینگونـه
تعریف کردند :سالمت معنوی ،یک فرایند پویا بـا جهـتگیـری
نردیکی به خـالق اسـت کـه بیمـار ،از اریـق برقـراری ارتبـاب
عاشقانه ،عامالنـه و عالمانـه بـا خـالق ،خـود و دیگـران ،معنـای
بیماری خود را خلق میکند .او بر روی ایـن پیوسـتار وضـعیتی
تعالی دهنده ،در هر نقطـه درجـات و کیفیتهـایی از سـه عامـل
تقدس عشقی (ارتباب عاشقانه با خـدا /خـود) ،تقـدس عملـی و
تقدس علمی را دارا میباشد .بهگونهای که در ارتباب عاشقانه بـا
خدا /خود ،پس از در هویت فردی خود ،به صورت اتصـال بـه
خداوند ،آرامش خود را در گرو یاد او میداند .چراکه او ،خـدا را
خالق خود دانسـته ،عاشـقانه او را مـیپرسـتد و در پـی کسـب
رضــایت او گــام برمــیدارد .بیمــار دارای ســالمت معنــوی ،بــه
حمایتگری و قدرت خداوند ،بهاور مطلق نگریسـته ،لـذا آینـده
بیماری خود را به دستان پرتوان او می سپارد .او وقای جهان را،
بیانگر حکمت خالق می داند و مرگ در پی بیماری را ،به معنـی
نیستی و نابودی تصور نمیکند .بلکه معتقد است که جهان پس
از مرگ برتر و پایدارتر از زندگی در این جهان اسـت .در ابقـه
تقدس عملی ،این بیمار سعی میکند تا بـا اسـتعانت از بررگـان
دینی و انجام کارهایش براساس رضایت خداوند ،اعمـال عبـادی
خود را انجام دهد ،بهگونه ای که در امور دنیوی و اخروی ،تعادل
را رعایــت نمایــد .او از درد بیمــاران دیگــر متــأثر شــده و بــرای
سالمتی آنها دعا می کند .ضمن اینکه سعی میکنـد از او آزاری
به آنها نرسد .این بیمار بسیار صبور بوده و درد و رنج بیماری را،
برای نردیک شدن بیشتر به خالقش تحمل میکنـد .لـذا ثبـات
رفتاری در او هویدا میباشد .در ابقه تقدس علمی ،بیمار دارای
سالمت معنوی سعی می کند در راهی که تا رسیدن به خـدا در

پیش دارد ،یاد بگیرد که چگونه باید گام بـردارد .لـذا از بررگـان
دینی الگو می گیرد .همچنین با خواندن متون دینی و فراگیـری
حکمت از سخنرانیهای مذهبی ،ضمن کسب شناخت و آگـاهی
نسبت به اصل وجودی خود ،قدر و منرلـت خـود را در پیشـگاه
الهی در کرده و سعی میکند ،در زمان بیماری هم ،نمونـهای
از بهترین مخلوق خدا باشد" ( .)14در مطالعه ای دیگر  5محور
خالقگرایی عاشـقانه  ،عقالنیـت دینـی ،تعـادل روانـی ،وظیفـه
گرایی و آخرتنگری برای سالمت معنـوی بـه دسـت آمـد21 .
ارجاع تجربی شامل :پرستش خالق ،توجه به صفات خـدا (قـادر
مطلق و حمایتگری) ،دوست داشتن خدا ،تقدیرگرایی ،توجه بـه
رضای خدا ،آرامش با یاد خدا ،نداشتن مشکالت روانـی ،هویـت
فردی :اتصال به خدا ،هدفمندی و هوشمندی عـالم ،پایـداری و
برتری زندگی پس از مـرگ ،اسـتعانت از بررگـان دینـی ،ثبـات
شخصیت ،بـی آزاری ،تـأثر از درد دیگـران ،دعـا بـرای سـالمتی
دیگران ،هدف زندگی :نردیـک شـدن بـه خـدا ،تعـادل در امـور
دنیــوی و اخــروی ،تســلیم بــودن (انجــام اعمــال عبــادی)،
خودشناسی و خودآگاهی عرفـانی ،کرامـت نفـس و جسـتجوی
دانش و حکمت به دست آمد( )15شکل  .1لذا در مطالعه حاضر
سعی شده است تعریف سالمت معنوی و ارجاعات تجربی آن را،
با بررسی و کنکاش در سخنان گهربار امام رضا ( علیه السـالم)،
مورد نقد و ارزشیابی قرار گیرد.
روش بررسی
این تحقیق ،با تابعیت از روش اسـنادی انجـام شـده اسـت.
تحقیق اسنادی زمانی کاربرد دارد که تحقیق مرتبط با موضـوع
یا پدیدههای موجود باشد و محقق قصـد اسـتفاده از تحقیقـات
قبلی یا نظریههای متقـدم دربـاره آن موضـوع را داشـته باشـد.
پهوهش اسـنادی اعـم از اسـنادی و تـاریخی اسـت .در تحقیـق
اسنادی امکان تحلیل هم وجود دارد .پهوهش اسنادی ،پـهوهش
مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد مانند آرشیوها یا آمار
رسمی است .در این روش مناب اصلی مـورد اسـتفاده ،کتـب و
مدار منثور و منظومی است که از دورههای گذشته بـه جـای
مانده و جدیدا از اسالید ،فیلم و سایر تکنولوژیهای ضبط وقای
تاریخی نیر در پهوهش اسنادی استفاده می شود .اسنادی که در
پهوهش اسنادی مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد عمـدتا شـامل
ااالعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پـهوهشگـران
قبلی در حوزه مورد بحث نوشـته شـده اسـت ( .)16بـه همـین
دلیل در این مطالعه به گردآوری ااالعات سخنان ارزشمند امام
رضا (علیه السالم) در خصوص  5محـور سـالمت معنـوی بیـان
شده در مطالعه خراشادی زاده و همکـاران ( )1394و ارجاعـات
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تجربی سالمت معنوی توجه شده است .این پهوهش ،بـهعنـوان
یکی از انواع پهوهش اسنادی ،به تحلیـل مجـدد مجموعـهای از
ااالعات و نتایج نظریهپردازی و تحقیقات گرارششـده ،توسـط
سایر نویسندگان پرداخته است .در ایـن راه ،کوشـش بـه عمـل
آمده است تا از ایـن ااالعـات بـرای کمـک بـهحـل مـسئلـه
پهوهشی استفاده شود .لذا در این مطالعه از متـون دسـت اول و
معتبـر اسـتفاده شـده اسـت .بــدین معنـی کـه بـا جســتجو در
پایگاههای با استفاده از کلیدواژههای امام رضـا (علیـه السـالم)،
سخنان ،روایات بـه بازیـابی سـخنان امـام رضـا (علیـه السـالم)
پرداخته و مستندسازی شد .این جسـتجو بـا دردسـت داشـتن
چارچوبی از ارجاعـات تجربـی سـالمت معنـوی بیـان شـده در
مطالعه خراشادی زاده و همکـاران ( )1394انجـام شـد .جهـت
مستندسازی صحیح سخنان امام رضـا (ع) و جـایگیری صـحیح
انها در مستندات ارجاعات تجربی از افـراد صـاحبنظر در حـوزه
علوم و معارف اسالمی استفاده شد.
یافتهها
امام رضا (ع) ضمن توجـه بـه اثـر متقابـل جسـم و روح بـر
یکدیگر ،بیانـات ویـههای داشـته کـه در  5محـور خـالقگرایـی
عاشقانه (ایمان ،توکل به خدا ،خشنودی و رضـایت بـه مقـدرات
الهی ،تسـلیم در برابـر دسـتورهای الهـی ،داشـتن روح تعبـد)،
عقالنیت دینی (برخورداری از سالمت عقـل ،داشـتن بصـیرت و
روشن بینی) ،تعادل روانی(داشتن آرامش روانی) ،وظیفه گرایـی
(انجام وظایف و تکالیف ،بهبود روابط اجتماعی ،توجه به حیـات
ایبه) و آخرت نگری ( انجام دادن واجبات ،دوری از محرمـات،
انجام حسنات) قابل ارزیابی است .در ادامـه تنهـا بـه گوشـه ای
اند از کالم ارزنده این امام همام بسنده می گردد.
محور  :1خالق گرایی عاشقانه
ایمان ،عالوه بر اینکه نیازمند عقد و پیمان قلبی است ،بایـد
در عمل و در اعضا و جوارح نیر تبلور یابد .یعنی م من بایـد بـه
آنچه باور دارد ،عمل کند و اعتقاد قلبی تنها کافی نیسـت ()17
(جدول .)1
محور  :2عقالنیت دینی
ارزنده ترین نعمتى که خداوند بـه انسـان مرحمـت فرمـود،
نعمت عقل اسـت  .نعمـت  ،اسـاس شخصـیت و منشـال اصـلى
افتخارات آدمى شمرده مى شود .به وسیله این گوهر گرانبهاست
که آدمى راه را از بیراهه و صالح را از فساد تشخیص مى دهد و
در پرتو فروغ و روشـنایى آن خـود را از تاریکیهـا و پرتگاههـا
زندگى نجات مى دهد (جدول .)2

محور  :3تعادل روانی:
زندگی بشر ،هم دارای خوشـیهـا ،شـیرینیهـا ،بـه دسـت
آوردنهــا و کامیــابیهاســت و هــم دارای رنــجهــا ،مصــیبتهــا،
شکستها ،از دست دادنها ،تلخیها و ناکامیهـا ،بـدیهی اسـت
که بشر موظف است با ابیعت دست و پنجه نرم کند ،تلخیهـا
را به شیرینی تبدیل نماید .یکـی از صـفات مهـم انسـان مـ من
چنین است (جدول .)3
محور  :4وظیفه گرایی:
انسان دارای سالمت معنوی سعی میکند وظایف خود را در
قبال خ داونـد متعـال انجـام دهـد .نسـبت بـه خـود و دیگـران،
احساس مسئولیت میکنـد و مـیدانـد کـه در قبـال خـانواده و
فرزندان خود و دیگـران وظـایفی را تقبـل کـرده اسـت کـه در
پیشگاه نظارت الهی ،آنهـا را انجـام مـیدهـد .همچنـین سـعی
میکند تا با رعایت حالل و حرام الهی و قوانین جامعه ،عملکـرد
خوبی داشته باشد و علی رغم بیماری در انجـام وظـایف محولـه
اش میکوشد (جدول .)4
محور  :5آخرت نگری
عقیده به معاد باعث می شود انسان احسـاس کنـد فناپـذیر
نیست و برای همیشه وجود دارد .معـاد مقتضـای عـدل الهـی و
جایگاه تحقق وعده و وعید الهی است .معاد ابتدا با مـرگ و قبـر
همراه بوده و سپس برزخ را در بر مـی گیـرد و بعـد بـه قیامـت
کبری می رسد که انتهای آن بهشت و جهنم اسـت .توصـیه بـه
یاد مرگ از دسـتورات مهـم تربیتـی و اخالقـی دیـن اسـالم در
جهت تقویت و اعـتالی تقـوای الهـی در دلهـای مومنـان اسـت
(جدول .)5
بحث و نتیجه گیری
این مطالعه اسـنادی کـه بـا هـدف مستندسـازی ارجاعـات
سالمت معنوی از دیدگاه امام رضا (علیه السالم) به انجام رسید،
نشان داد که ارجاعات سالمت معنوی در  5محور خـالق گرایـی
عاشقانه ،عقالنیت دینی ،تعادل روانی ،وظیفـه گرایـی و آخـرت
نگری در کالم رضوی به وفور یافت مـی شـود و ایـن ارجاعـات
مورد تایید کالم رضوی نیر می باشـند .البتـه ممکنسـت مـوارد
دیگری نیر مرید بر این ارجاعات مطرح باشد.
از نظر قرآن ،سالمتی معنوی مرتبط با سـالمتی روح اسـت
( .)18از آنجاییکه سالمت معنوی جنبـه ای از رفـاه اسـت کـه
ارزشها ،روابط و معنی و هدف زنـدگی را سـازماندهی مـی کنـد
( ،)19لذا مطالعات مختلف برای تبیین سالمت معنوی به چهـار
حیطه ارتباای ارتباب با مافوق برتر،ارتباب با خـود و ارتبـاب بـا
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شاخصهاي سالمت معنوي در کالم امام رضا (علیه السالم)

محیط و ارتباب با دیگران پرداختـه انـد .امـا مطالعـه حاضـر بـا
مستند سازی در کالم رضوی ،نگاه نسبتا متفـاوت اسـالم را بـه
سالمت معنوی تبیین نمود .گرچه تمـامی م لفـههـای سـالمت
معنوی در متون غیربومی در ارجاعات تجربی سالمت معنوی بـا
مستند سازی کالم رضوی وجود دارد ،اما ایـن مطالعـه مفـاهیم
دیگری را نیر بیان نموده است مانند آخرت نگری ،عقالنیـت در
پرتوی دینی ( عقالنیت دینی) .نگاه متفـاوت دیگـر کـه در ایـن
مطالعه باید متـذکر شـد ،آنسـت کـه داشـتن معنـا و هـدف در
زندگی یکی از ارجاعـات سـالمت معنـوی در تمـامی مطالعـات
دیده می شود ( .)20اما اینکه چه هدفی ارزشمند اسـت و ایـن
هدف چه باید باشد ،بیان نشده است .اما در مطالعه حاضر ،امـام
رضا (علیه السالم) تاکید داشتند که هدف نهایی زندگی رسیدن
به خداوند و خالق هستی است.
یکی از ارجاعـات سـالمت معنـوی در کـالم رضـوی خـالق
گرایی عاشقانه می باشد .برقراری ارتباب با خدا به عنوان خـالق
هستی در مطالعات بـومی متعـددی بـه چشـم مـی خـورد .امـا
خصوصیت این ارتباب ،که عاشـقانه بـودن آنسـت در مطالعـات
دیگر با این صراحت بیان نشده است .چرا که در تعریف ایمـان،
این عشق نهفته است .تئوریسینهای متعددی بیان داشتهاند که
انسان فردی صـاحب روح اسـت و در تبیـین روح بـه واژههـای
عشق ،هوشیاری و هدفمندی و دانایی پرداختهاند ( 7و  .)21بـه
عنوان مثال تقوی و امیری ( )1389بـرای بررسـی خصوصـیات
روانسنجی مقیاس تجارب معنوی روزانـه ،DSES :نسـخه 16
مادها ی این ابرار را بعد از ترجمـه و بـازگردانی مجـدد ،بـر روی
 120نفر از دانشـجویان دانشـگاه شـیراز انجـام دادنـد .در ایـن
مطالعه ،برای پایایی از سه روش بازآزمایی ،همبستگی درونـی و
دو نیمه کردن استفاده شد .عاملهای بـهدسـتآمـده در تحلیـل
اکتشــافی ،احســاس حضــور خــدا ،ارتبــاب بــا خــدا و احســاس
مسئولیت در قبال دیگران بود( .)22تعدادی از س ا ت در عامل
احساس حضور خدا ،بیانگر تعـادل روانـی ،عشـق بـه خداونـد و
در زیبایی خلقت است مانند :شکرگراری ،کمـک خواسـتن از
خدا ،آرزوی نردیکی و یکی شـدن بـا خـدا .مفـاهیمی همچـون
شکرگذاری ،رضایتمندی در ارتباب با خـالق هسـتی همسـو بـا
مطالعه یکتایی ( )1390می باشد کـه بـا بررسـی دیـدگاه امـام
سجاد (علیه السالم) در زمان بیماری به دست آمده است (.)23
محور دیگر سالمت معنوی در مطالعه حاضر ،عقالنیت دینی
بود .در دیدگاه کل نگری در سالمت انسان به دانایی اشاره شده
است و واژه عقالنیت بـه عنـوان یکـی از خصوصـیات انسـان در
تعریف سالمت معنوی مورد توجه قرار گرفتـه اسـت ( .)24امـا
مطالعه حاضر نشان داد که این عقالنیت در پرتوی دین آسمانی

کارایی خواهد داشت که یکـی از ارجاعـات مهـم آن ،توجـه بـه
دشمنی شیطان و هدفمندی نظام هستی است.
داشتن تعادل روانی یکی دیگر از محورهای سالمت معنـوی
است .درواق سالمت روانی ،نمود مادی سـالمت روح یـا همـان
سالمت معنوی است .اما بسیاری از مطالعات به اشتباه سـالمت
روانی را جایگرین سالمت معنوی نمـودهانـد .ایـن مطالعـات بـا
دیدگاه سکو ر به سالمت معنوی نگریسـتهانـد و درواقـ سـکه
تقلبی زدهاند .این تشتت حتی در بعضی از مطالعات بـومی نیـر
دیده می شود .اما زم به کر است که بهاورکلی نتایج مطالعه
حاضر در خصوص سالمت روانی و سـالمت معنـوی ،همسـو بـا
مطالعات فوق نمیباشد .چراکه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
براساس آموزههای اسالمی ،انسان دارای دو بعد مادی و معنـوی
است ،نه سه بعد جسم ،هـن و روح .درواقـ روان از ابعـاد روح
بوده و بیانگر تظاهرات مادی و رفتاری روح اسـت .لـذا سـالمت
روان زیرمجموعه سالمت معنوی میباشد.پس ابیعـی بـه نظـر
می رسد که بین سالمت معنـوی و سـالمت روان ،همبسـتگی و
ارتباب وجود داشته است .این امر در صـورتی قـویتـر بـه نظـر
میرسد که سالمت معنوی ،با دیـدگاه غیـر سـکو ر آن تبیـین
شود .به همـین خـاار ،بعضـی مطالعـات بیـان داشـتهانـد کـه
معناداری در زندگی مهمتـر از معنـوی و مـذهبی بـودن اسـت.
چون اثرات آن شناخته شده تر است .اگر پیوستگی روح و روان
براساس آموزه های اسالمی مدنظر قرار گیرد ،به نظـر مـیرسـد
تحلیلها بهگونهای دیگر خواهد شد (.)14
محور مطرح دیگر در تبیین سالمت معنوی و مستندسـازی
براساس کالم امام هشتم (علیه السالم) وظیفه گرایی می باشـد.
برقــراری ارتبــاب بــا دیگــران و نحــوه برقــراری ایــن ارتبــاب در
مطالعات متعدد همسو با مطالعه حاضـر بیـان شـده اسـت .امـا
مطالعات بومی انحصارا این ارتباب را در راستای رضایت خداوند
بیان نمودهاند (( )14شکل .)1
آخرت نگری یکی از محورهای سالمت معنوی می باشد کـه
منحصرا در دیدگاه مذهبیون دیده می شود .البته در تعـدادی از
مطالعات بومی نیر در تبیین سالمت معنـوی بـه محـور آخـرت
نگری توجهی نشده است به عنوان مثال مطالعه خدایار و قائمی
( ،)25( )1391شورکی و همکاران ( .)26( ،)2008لـذا مبـرهن
می گردد مطالعه حاضر بوسیله مستند سازی ارجاعات سـالمت
معنوی براساس کالم رضوی توانسته است مولفههای بیشتری را
در خصوص سالمت معنوی مشخص نماید.
سالمت معنوی در کالم امام رضا (ع) تفاوتهـای اساسـی بـا
سالمت معنوی براساس دیگر فرهنگهـا دارد .لـذا جامعـه علـوم
پرشکی براساس کالم رضوی ،برای دستیابی به سالمت جسـمی
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بیماران ضروری است تا به اثر متقابل جسم و روح توجه داشـته
و نگاه تک بعـدی بـه بیمـاران را ترییـر و در راسـتای سـالمت
معنوی بیماران ارائه خدمات نمایند.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه عریرانی که در انجـام ایـن مطالعـه مـا را
یاری نمودهاند به خصـوص دانشـکده پرسـتاری دانشـگاه علـوم

پرشکی خراسان شمالی تقدیر و تشکر می نماید.
عدم تعارض با مطالعات مشابه
این مطالعه هیچگونه تعارضی بـا مطالعـات مشـابه نـدارد و
حقــوق مــولفین در اســتفاده از منــاب دســت اول و دســت دوم
رعایت شده است.

شکل  :1نقشه مفهومی سالمت معنوی براساس متون اسالمی
جدول  :1مستندات کالم رضوی برای ارجاعات تجربی خالق گرایی عاشقانه
ارجاع تجربی

مستند سازی براساس سخنان امام رضا (علیه السالم)

دوست داشتن خدا

رأس العقل بعد ا یمان باللَّه التّودّد الى النّاس سر عقل پس از ایمان بخدا تعـالى دوسـتى کـردن
است با مردم ( .)27ایمان در کالم امام رضا (علیه السالم) « پیمانی است که در دل بسته مـیشـود
(.)17

انجام اعمال عبادی

وَ التَّسْلِیمُ لِلَّهِ تسلیم ( .)28تسلیم در برابر دستورات الهی از ارکان چهارگانه ایمان است (.)17

رضایتمندی

وَ الرِّضَا بِقَضَالِ اللَّهِ ( .)28یکی از ارکان ایمان خشنودی از خداوند (.)17

تقدیرگرایی

وَ التَّفْوِیضُ إِلَى اللَّهِ ( .)28رکن دیگر ایمان رضایت به مقدّرات الهی است ( .)17براسـاس بیـان امـام
رضا (علیه السالم) ،یکی دیگر از اموری که آرامش را برای م من فراهم میسازد ،رضا به تقدیر الهـی
است. )17( .امام رضا (علیه السالم) دربارهی قضا و قدر الهی میفرماید« :چیری در آسمان و زمـین،
جر به تقدیر و خواست خداوند نیست .)17( ».در شگفتم از کسى کـه بـه تقـدیر ایمـان دارد ،پـس
چگونه اندوهگین مىشود)(27
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شاخصهاي سالمت معنوي در کالم امام رضا (علیه السالم)

دعا برای سالمت دیگران

اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ لِی عِنْدَ َ رِضْوَانٌ وَ وُدٌّ فَاغْفِرْ لِی وَ لِمَنْ تَبِعَنِی مِنْ إِخْوَانِی وَ شِیعَتِی بار خـدایا اگـر در
نرد تو جایگاه ومحبتی دارم! پس به حرمـت آن مـرا و پیـروان و شـیعیانم را بیـامرز( .)29در کـالم
دیگری حضرت هدایت و عافیت را از خداوند متعال برای همگان الب مـینمایـد :اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى
مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِیمَنْ هَدَیْتَ وَ عَافِنَا فِیمَنْ عَافَیْت(.)30

والیت مداری

امام رضا(ع) فرمود :اولین پرسش و سوالی که در روز قیامت می شود ،دوستی مـا اهـل بیـت اسـت.
همچنین :مَنْ اَحَبَّنا اَهْلَ البَیْتِ حَشَرَهُ اهللُ تَعالی آمِنا یَومَ القِیامَةِ .کسی کـه دوسـتدار مـا اهـل بیـت
باشد ،روز قیامت در امان خداوند متعال خواهد بود)31(.

جدول  :2مستندات کالم رضوی برای ارجاعات تجربی عقالنیت دینی
ارجاع تجربی

مستند سازی براساس سخنان امام رضا (علیه السالم)

جستجوی دانش و حکمت

یکی از نشانههای کمال عقل آنست که در اول عمر خود از الب علم ملول نمی شود.
«هیچ بنده ای تا این سه خصلت در او نباشد ،به کمال ایمان نمیرسـد آگـاهی و بصـیرت در دیـن،
رعایت اندازه در زندگی ،و صبر بر بالها و دشواریها».

تعادل در امور دنیوی و اخروی

امام رضا (علیه السالم) در دعاهای فراوانی چنین حالتی را از خداوند درخواست میکند :یَا مَنْ دَلَّنِی
عَلَى نَفْسِهِ وَ َلَّلَ قَلْبِی بِتَصْدِیقِهِ أَسْأَلُکَ الْأَمْنَ وَ الْإِیمَانَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ بگو ای کسی که مـرا بـه
خودت راهن ما هستی و دلم را به تصدیقت رام کردی ،از تو خواهان امنیت و ایمان در دنیا و آخـرت
هستم( )32و در حدیث دیگر :اللَّهُمَّ أَعْطِنِی الْهُدَ وَ ثَبِّتْنِی عَلَیْهِ وَ احْشُرْنِی عَلَیْهِ آمِنـا أَمْـنَ مَـنْ لَـا
خَوْفٌ عَلَیْهِ وَ لَا حُرْنٌ وَ لَا جَرَعٌ إِنَّکَ أَهْلُ التَّقْو وَ أَهْلُ الْمَرْفِرَةِ بار خدایا موهبت هدایت به من عطـا
کن و بر آن پایدارم بدار و هدایت و امان یافته محشورم کن ،امانی کـه از تـرس ،انـدوه ،بـیتـابی و
ناشکیبائی دور باشد که تو اهل تقوا و مرفرت هستی( .)29روایتی از آن حضرت در مورد الب امن و
ایمان در هنگام دعا نقل شده است که میفرماید« :بگو ای کسی که مرا به خودت راهنمـا هسـتی و
دلم را به تصدیقت رام کردی ،از تو خواهان امنیت و ایمان در دنیا و آخرت هستم ()33

جدول  :3مستندات کالم رضوی برای ارجاعات تجربی تعادل روانی
ارجاع تجربی

مستند سازی براساس سخنان امام رضا (علیه السالم)

آرامش داشتن

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی  :کلمه اله ا اهلل قلعه و دژ من است هر کس
داخل این دژ گردد ،از عذاب من در امان خواهد بود( .)34میتوان گفـت کـه در آمـوزههـای دینـی و
رضوی ،ایمان به خدا باعث ایجاد بصیرت ،امیدواری به آینده ،آرامش خاار و اامینان به رسـیدن بـه
هدف نهایی و رف نگرانیها میگردد(.)17

نداشتن مشکالت روانی

از صفات مهم انسان م من به تعبیر امام رضا (علیه السالم) این است که در مصیبتهـا و رنـج و بالهـا
س َت ْبشَـرُوا َو ِإ َا َأسَـالُوا
حسَـنُوا ا ْ
ن ِإ َا َأ ْ
ل الَّـذِی َ
خیَـا ِر ا ْل ِعبَـا ِد َفقَـا َ
ن ِ
م ع َع ْ
ل ا ْلعَا ِل ُ
صبر و مقاومت کند :سُ ِئ َ
اسْتَرْفَرُوا وَ إِ َا أُعْطُوا شَکَرُوا وَ إِ َا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِ َا غَضِبُوا عَفَوْا از حضرت درباره بندگان نیک پرسیدند،
فرمود :چون کاری نیک کنند شادمان و چون بد نمایند استرفار چون بدانها داده شود سپاس گذار و
چون مورد آزمون قرار گیرند ،صبوری ورزند و هر گاه که خشم گیرند ،عفو کنند(« .)35هیچ بندهای تا
این سه خصلت در او نباشد ،به کمال ایمان نمیرسـد آگـاهی و بصـیرت در دیـن ،رعایـت انـدازه در
زندگی ،و صبر بر بالها و دشواریها»( .)36یکی از صفات مهم انسان م من چنین است .به تعبیر امـام
رضا (علیه السالم) یکی از صفات زم برای اهل ایمان ،این است که با مصیبتها و رنج و بالها مقابلـه
کند و آن ها را به شیرینی و فرصت تبدیل نماید ،چنان که ایشان فرمود« :هـیچ بنـدهای تـا ایـن سـه
خصلت در او نباشد ،به کمال ایمان نمیرسد آگاهی و بصیرت در دین ،رعایت اندازه در زندگی ،و صبر
بر بالها و دشواریها»)36(.
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هویت فردی :اتصال به خدا

کلمه اله ا اهلل قلعه و دژ من است هر کس داخل این دژ گردد ،از عذاب من در امان خواهـد بـود.
میتوان گفت که در آموزه های دینی و رضوی ،ایمان به خدا باعث ایجاد بصیرت ،امیدواری بـه آینـده،
آرامش خاار و اامینان به رسیدن به هدف نهایی و رف نگرانیها مـیگـردد( .)17عـن أبـی الحسـن
الرّضا علیه السّالم قال :إنّ من عالمات الفقه الحلم و الصمت بردباری و خموشی نشانهی دانش اسـت.
عالمه مازندرانی در شرح این حدیث مینویسد :یعنى لیس المراد بالفقه هنا علم الفروع بل المـراد هـو
العلم الّذی ینور القلب و یهدیه إلى عالم القدس و هذا العلم یوجب الصمت ا عن الضرور مقصـود از
فقه در این جا علم فقه و دانش احکام شرعی نیست ،بلکه مقصود علمی است که باعث نورانیت قلب و
اتصال و هدایت انسان به عالم قدس الهی میشود و چنین علمـی جـرم سـبب خموشـی و سـکوت
انسان و اکتفا به سخنان ضروری خواهد شد(.)37

جدول  :4مستندات کالم رضوی برای ارجاعات تجربی وظیفه گرایی
ارجاع تجربی

مستند سازی براساس سخنان امام رضا (علیه السالم)

بی آزاری

یکی از نشانه های کمال عقل آنست که مردم از شر او در امان هستند و خیرش به مردم می رسد :صِلَةُ الْأَرْحَـامِ وَ
حُسْنُ الْخُلُقِ زِیَادَةٌ فِی الْإِیمَانِ .صلهی رحم و اخالق نیک موجب افرایش ایمان میشـود ( )38و در سـخن دیگـر:
صِلْ رَحِمَکَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَالٍ وَ أَفْضَلُ مَا تُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ کَفُ الْأَ عَنْهَا ،به خویشان خود بپیونـد اگـر چـه بـه
دادن جرعه ای آب باشد و بهترین چیری که خویشان با آن نیکی میشوند ،بـاز داشـتن آزار از آنـان اسـت (.)39
یکی از نشانههای کمال عقل آنست که مردم از شر او در امان هستند و خیرش به مردم می رسد.

جدول  :5مستندات کالم رضوی برای ارجاعات تجربی آخرت نگری
ارجاع تجربی

مستند سازی براساس سخنان امام رضا (علیه السالم)

پایداری زندگی پس از مرگ

اِنَّ ِکرَ المَوتِ اَفضَلُ العِبادَةِ به درستی که کر و یاد مرگ ،برترین عبادت اسـت ( )35و در کـالم
دیگر :وَ قِیلَ لَهُ کَیْفَ أَصْبَحْتَ فَقَالَ ع أَصْبَحْتُ بِأَجَلٍ مَنْقُوصٍ وَ عَمَلٍ مَحْفُوظٍ وَ الْمَوْتُ فِی رِقَابِنَـا وَ
النَّارُ مِنْ وَرَائِنَا وَ لَا نَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِنَا از امام پرسیدند :چگونه صبح کردی؟ فرمود صبح کردم که از
عمر کاسته ،کردار ثبت گردیده و مرگ بر گردنمان افکنده شده و آتش دوزخ پشـت سـر داریـم و
نمیدانیم با ما چه خواهند کرد ( .)40اِنَّ ِکرَ المَوتِ اَفضَلُ العِبادَةِ به درستی که کر و یاد مرگ،
برترین عبادت است (.)41

پرهیز از لذتهای حرام

اَکثِرُوا مِنْ ِکرِ ه ادِمِ اللَّذّاتِ زیاد به یاد مرگ باشید شکننده لذات و شهوات است ( .)34بـا انجـام
دادن واجبات و دوری کردن از محرمات الهی ،خود را برای مرگ آماده کنید (.)41

اولویت دادن به امور اخروی

امام رضا(ع) به م منان سفارش می کنند که تعلق و وابستگی به دنیا نداشـته و حیـات اخـروی را
هدف و غایت نهایی خود تلقی کنند :اِعْمَلْ لِدُنْیا َ کَأَنَّکَ تَعیشُ اَبَدا وَاعْمَل لِآخِرَتِکَ کَأَنَّکَ تَمُـوتُ
غَدا .نسبت به امور زندگی و دنیا آنچنان باش که گویا همیشه زنده خواهی بود و برای آخرت چنان
باش که گویا فردا خواهی مـرد( )42حضـرت در قالـب ابیـاتی منسـوب بـه ایشـان در یـک بیـت
میفرماید :إِنَّمَا الدُّنْیَا کَظِلٍ زَائِلٍ حَلَّ فِیهِ رَاکِبٌ ثُمَّ رَحَل دنیا همانند سایهای فنـا پـذیر اسـت کـه
سواری در آن اتراق و سپس از آن کوچ میکند( .)34امام رضا(ع) به مومنان سفارش می کنند که
تعلق و وابستگی به دنیا نداشته و حیات اخروی را هدف و غایت نهایی خود تلقی کنند.
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Abstract
Objective: Recently, spiritual health is the fourth health domain. Spiritual health is based on
cultural and religious context. It is necessary to exploring this concept based on Islamic
literature. This study was conducted to explore empirical referent of spiritual health based on
Imam Reza's speech.
Methods: A descriptive study based on literature review was conducted. Thus, based on
Khorashadizadeh & et al (2016), this study was retrieved Imam Reza' speech in religious
literatures. First hand and valid religious literatures retrieved by searching database and religious
software using Imam Reza, speeches, love to creator, Duty- based life, religious rationality,
psychological balance, afterlife.
Results: Imam Reza has focused on interaction between body and soul and has special statement
in 5 domains: love to creator (faith, trust in God, satisfaction ordained of God, submission to
divine instructions, having the spirit of devotion), religious rationality (the enjoyment of sanity,
having a vision and clairvoyance), mental (psychological comfort of having), task-oriented (tasks
and assignments, improving social relationships, according to the pure life) and focused on the
hereafter (doing obligations, prohibitions to avoid, doing good deeds) to evaluate spiritual health.
Conclusion: Spiritual health based on spiritual health is very different from other cultures. Thus,
Based on Imam Reza's statements, it is necessary that the medical society in Iran pay attention on
interaction between body and soul and empirical referents to promote and assess spiritual health.
Keywords: Spiritual health, soul, Imam Reza's statements, Medical society.
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