
 سالمت بعدهای اساس بر اخیر،سالمتی های درسال و است گشته بیان مختلفی های تعریف  او وجودی ابعاد و انسان سالمی از زمان طول رد:سالمت چیستی
 (2۱-۱۳۸۸،۱۱مرندی،)است گرفته قرار توجه مورد معنوی و جسمی،روانی،اجتماعی

 عضو نقص یا بیماری فقدان فقط و است اجتماعی و روانی،جسمی کامل آسایش و رفاه حالت سالمتی.است داشته بیان را تعریف این سالمت تعریف در بهداشت جهانی سازمان
 (WHO,on website)نیست نظر در
 می جمعیت،تأکید سالمت اجتماعی های کننده تعیین محوری نقش بر و است پزشکی و گرایانه،زیستی تحلیل نگاه یک فرای سالمت به بهداشت،نگاه جهانی سازمان تعریف در

 (۱۵۷ ،۱۳۹۶دیگران، و آبادی فیض یزدی)ورزد
 (۷۹۷ ،۱۳۶۹عمید،)است گشته بیان فساد و عیب،مرض مقابل در عمید،سالمت درفرهنگ
 برای شده انجام اقدامات لذا.دارند قرار یکدیگر تأثیر تحت و گذارند می اثر یکدیگر بر بیماری یا سالمت مختلف ابعاد که داشت توجه باید و است بعدی چند مسئله یک سالمتی
 (۵۶_۶2 ،۱۳۸۶دیگران، و شجاعی)باشد داشته توجه فردی سالمت جوانب تمام به باید سالمت ارتقای
 (2 ،۱۳۸۳دیگران، و شریف)نیست مدنظر ناتوانی و بیماری فقدان فقط و است اجتماعی و جسمی،روانی کامل رفاه معنای به سالمتی
 این و کرد تعریف پذیرند می اثر دیگر یک از و گذارند اثر دیگر یک بر ابعاد این از هریک که مختلف ابعاد از متشکل مفهوم یک عنوان به توان می را سالمتی بنابراین
 .معنوی بعد و روانی اجتماعی،بعد جسمی،بعد بعد:از اند عبارت بعد چهار
 .است معنوی دهد،بعد می قرار خود تأثیر تحت را آن و دارد ابعاد دیگر بر زیادی بسیار تأثیر که بعد ترین پیچیده و جسمی بعد سالمتی بعد ترین ساده

  شده پرداخته بدان متفاوت جستارهایی و  ها نگاه با اندیشمندان سوی از که است باشد؟امری داشته هایی ویژگی چه باید چیست؟و معنوی سالمت که ینا:معنوی سالمت چیستی
 و نگریسته بدان دینی رویکرد با دینی اندیشمندان دیگر ازسوی.داند می آن از بخشی را معنویت کنندو می یاد روان سالمت عنوان تحت معنوی سالمت از روانشناسان.است
 .اند پرداخته آن تعبیر به خود رشته تعابیرخاص و اصطالحات با نیز

  
 است مراد و مقصود آن مفاد و بوده میمی مصدر خود که معنی واژه از آن به یاءنسبت افزودن با نیز معنونی کلمه.است شده ساخته"معنوی"وار جعلی ،مصدر"معنویت" کلمه
 (واژه ،ذیل ق۱405منظور ابن)است لفظی مقابل در و معنی به معنون،منسوب بنابراین.است گردیده مشتق

 نفس معنی بهspiritusالتین کلمه واژه،از این.باشد رفته کار به spiritualitiشکل به  مسیحی مفهمومی بستر در و اروپایی های زبان در ابتدا معنویت واژه رسد می نظر به
 (۳۸،۱۳۸۶وولف،)خداست یا القدس روح نفوذ یا امر حجت اش زندگی که است معنوی،کسی یاشخصspirate ریشه از

 شناسایی قابل جهان سرتاسر و جوامع تمامی در انسانها همه برای معنویت.است جسم بودن زنده برای بازدم و دم وجود ضرورت مانند انسان در معنویت وجود ضرورت
 .است شده پذیرفته سراسرجهان در ها سنت و ها مذاهب،فرهنگ از بسیاری برای و است انسان هستی بخش حیات اصول از معنویت.است

 جلو به رو را زندگی،فرد های تجربه کسب با معنویت اینکه و داند می ساکن درحالتی و درونی شکل به تولد بدو همان از را معنویت که دارد وجود عقایدی هنوز ازطرفی
 نزدیک  و وهدایت آدمی سعادت مانع که دانست باطنی آفات ازهرگونه(روح)انسان متعالی بعد بودن عاری توان می را معنوی ذکرشده،سالمت تعاریف به باتوجه .برد خواهد
 شود می معبود به آن شدن

 گرفته کار به دینی معتبر کتب در و مسلمانان ادبیات در بعدها اما است نرفته کار به کریم قرآن آیات در آن مشتقات و معنویت واژه:کریم قرآن در معنوی سالمت و معنویت
 .است شده
 خداوند،هماهنگی دستورات به عمل با او.بخشد تر،معنا کوچک های هدف به تواند می که دهد،امری می توحیدی مؤمن،نگرش انسان به کریم،معنویت قرآن آیات دیدگاه از

 .کند می حاصل خدا با بیشتری
 (۹0 ،۱۳۹۱زکوی، و مرزبند)دهد می نسبت خداوند به را اتفاقات و خداوند،امور حکمت و قدرت به اعتقاد جهت به و یابد می خبیر و قادر را مؤمن،خدا انسان نگرش این در

 به گاهی دینی فرهنگ در خدامحوری.پیراید غیرخداست،می هرچه از را خویش نهاد دارد،یعنی اخالص رفتارهایش همه در.است معنوی،خدامحوری انسان زندگی مبنای
 (۸۳ ،۱۳۹۱همان،)گیرد می قرار خداوند با ارتباط در مستقیما   که است عبادی رفتارهای صورت
 قرار خداوند با مناسب ارتباط در باید انسان بلکه نیست کافی شرط این اما است غایی هدف عنوان به خداوند کریم،درنظرگرفتن قرآن آیات به معنوی،باتوجه زندگی اول شرط
 (۳۱توبه،")واحدا   الها   لیعبدوا ااّل  أُمروا ما و"است پذیر امکان عبودیت قرآن،با نگاه از معنا یا غایت این به رسیدن با.گیرد
 شکر وجوب و کشاند می الهی تذکر سمت به را او هستی ذرات به توجه و امور همین و است ورزی اندیشه و امور در خردورزی اهل معنوی کریم،انسان قرآن آیات دیدگاه از

 .کند افزون را خود معنوی حال و گذارد گاه سجده بر سر تا کرده مشتاق را او تعالی خدای
 نزدیک او به پیوسته را آدمی و نباشد او به نزدیکی راستای در هم معنویت آن که معنویت مبنای بر آدمی زندگی اگر که شود می برده پی"نبأ"مبارکه سوره ۴0آیه به باتوجه
 .ندارد پشیمانی و حسرت جز حاصلی آدمی برای نکند
 به آن کردن مزین و ها پستی در آمدن فرود از آن پیراستن و بعد این از مراقبت که است روح نام به دیگری بعد دارای جسمی بعد بر افزون آدمی کریم قرآن آیات دیدگاه از

 .شود می نامیده معنوی معنوی،سالمت حاالت
 سوی از اعضای در تحمل و صبر خانواده،نبود در حیا خانواده،نبود محیط در مناسب اخالق از؛نبود اند عبارت موارد این:کریم قرآن در معنوی سالمت شناسی آسیب

 هخانواد در عشق رویی،نبودو توزی،ترش خانواده،کینه در الهی تقوای خانواده،نبود در مناسب گفتار خانواده،نبود در ادب و احترام خانواده،نبود اعضای
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد چهار دارای سالمتی.دارد قرار جامعه هر ... و فرهنگی،اجتماعی،علمی عوامل تاثیر تحت آن تعریف و پویا مفهومی سالمتی
 که شود می گفته روحی مرض هرگونه از آن بودن عاری و آدمی روان و روح راحتی و آسایش به معنوی بعد.است معنوی و جسمی،روانی،اجتماعی

 داشتن نگه سالم جهت در بیشتری توجه است الزم همواره که نهادهایی از یکی.بگذارد سالمتی ابعاد سایر بر مخربی بسیار اثرات تواند می مراتب به
 های بررسی و آزمایشات.دارد دوچندان اهمیتی معنوی بعد از سالمتی این حفظ اهمیت و است خانواده گردد،نهاد معطوف زا بیماری عوامل از آن

 می معنویت وجود بنابراین.دارد وجود آنها سالمتی دیگر ابعاد و ها فعالیت سایر با افراد معنوی حال بین معناداری رابطه که است داده نشان علمی
 که جهت آن از جسم بعد به نسبت آن باالتربودن جهت به معنویت بعد به کریم قرآن در.باشد اثرگذار   ابعاد سایر برای آرامش ایجاد و رفاه در تواند

 در که خانواده معنوی سالمت به است الزم  و  است معنوی سالمت مفهوم اهمیت بیانگر این و.است شده بیشتری است،توجه روح به منسوب معنویت
 سالمتی ابعاد دیگر با مقایسه در تر اهمیت حائز و باالتر بسیار معنوی بعد سالمت که چرا شود توجه باید می تشکیل آن از جامعه تمام واقع
 اجتماع کانون مهمترین خانواده که آنجا از و گذارد می اثر جامعه بر شگرفی های گونه به معنوی سالمت تاثیر که دهد می نشان ها بررسی.است
                                                                                                                           ودر بشناسیم را است شده مشخص قرآن آیات پرتو در آن اصلی رهنمودهای که سالمت معنوی های آموزه و مفاهیم به است الزم است
 می بر قدم معبود به نزدیکی جهت در منهیات از دوری و الهی اوامر از اطاعت با فرد که  است روح مناسب حال کریم،معنویت قرآن آیات به توجه
 که شود می فهمیده کریم قرآن آیات به توجه با.است روانی و روحی های بیماری و گناه از انسان روح بودن پیراسته از عبارت معنوی سالمت و دارد
 معنوی سالمت.است مهم نیز زا آسیب عوامل شناختن آن کنار در و برساند معنویت به را فرد تواند نمی خود خودی به امور سری یک انجام تنها

 نزول ابتدای همان از کریم قرآن و است گرفته قرار تهاجم مورد همواره ها رسانه امپراطوری و زمان مقتضیات به توجه با حاضر عصر در خانواده
 توان می زا آسیب موارد آن از دوری و آن رعایت با که است داشته آن،بیان زای آسیب عوامل شناخت و معنویت حفظ چگونگی بیان در را آیاتی

 خواهد منتفع آن از انسانی اجتماع و رسد می جامعه به آن اثرات مراتب به که داشت نگه دور آسیب از را خانواده جمعی روح و خانواده معنوی سالمت
 .بود
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 .ارائه تعریفی درست ازسالمت همواره مورد بحث و جایگاه تأمل از سوی اندیشمندان و روشنفکران به ویژه دین پژوهان بوده است

باید توجه داشتت هته تعریتال ستالمت بتیه از همته تیتز تحتت تتأ یر ورهنته هتا و حییته هتای تنددتی تعریتال دهنتدتان ایتن مف تو  استت هته بتا 
 .عبارات و ادیالحات ناص رشته نود به تعریال آن می پردازند

 (Naido,wills,2000,63)قدیمی ترین تعریال از سالمتی به معنای نبود بیماری در ورد است

درورهنه آهسفورد،سالمتی وضعیت نوب جسمانی و روحانی به ویژه عاری بودن از درد یا بیماری است هه اعمال بتدن بته یتور مناستب انجتا  
 (Parks,2005,18) .شوند

سالمت دارای ت اربعد جسمی،روانی،اجتماعی و معنتوی استت و از میتان ایتن ابعاد،بعتد معنتوی آن ازستایرابعاد م متتر استت و تتأ یر بستزایی در 
ضترورت وجتود معنویتت در وجتود آدمتی ماننتد وجتود نتون .بنابراین حفظ سالمت آن،اهمیت واوری در ستالمت دیگتر ابعتاد دارد.ابعاد دیگر دارد

در شریان ای بدن است همانیور هته اتتر نتون در را هتای بتدن جتاری نگردد،جست  ازهتار متی اوتتد،نبود معنویتت نیتز رو  آدمتی را بته پرتگتاه 
 .سالمت معنوی به معنای عاری بودن رو  انسان و توهر ادیل وجود وی از هرتونه آوات و امراض معنوی است.سقوی می هشاند

 .دراین تفتار تاله می شود هه به بررسی سالمت معنوی ن اد نانواده من جمله،عوامل آسیب زای آن پردانته شود

نتانواده تن تا ن تتاد ویتری و یبیعتتی استت و یکتتی از ن ادهتای م تت  اجتمتاعی و تن تتا ن تاد ویتتری استت هتته همتتا نتتدارد و در شتکل تیری،تگتتونگی 
نتانواده دو رهتن دارد،زن و .روابی بین وردی،تروهی و سانتارورهنگی،اجتماعی،اقتدادی،سیاستی وآموزشتی جوامتق،نقه تعیتین هننتده ای دارد

ن تتاد نتتانواده آوریتتده ی نداونتتد  زوا آوتترین استتت هتته درابتتتدای نلقتتت آدمتتی آن را .شتتوهر هتته بعتتدها ورزنتتد نیتتز بتته ایتتن ستتانتار اضتتاوه متتی شتتود
 (۷، ۱۳۸۷دهنوی،.)آورید

 .دریول تاریخ زندتی بشر،ننستین محییی هه ورد در آن حمایت و سرپرستی شده است،ن اد نانواده است

تتتأ یر وایتتدین بتتر نگتتره .بنتتابراین متتی تتتوان تفت،ننستتتین ناستتتگاه شتتکل تیتتری انتتالد نیتتز نتتانواده بتتوده استتت
ها،باورها،اعتقادات و روتارهای ورزندان تشمگیراست،آن ا به ورزندان ایگوهایی عرضه می هنند هه این امکان 

 (Panbar Poor a lam and others,2012,53_337) .می دهد تا نظا  انالقی نود را شکل دهندرا 

تاهنون ا ری هه بتواند به دتورت جزئتی بته بررستی مف تو  ستالمت معنتوی نتانواده و متوارد آستیب زای آن بپتردازد نگاشتته 
ستالمت "یتا"بررسی مبانی انسان شنانتی سالمت معنوی در قرآن نوشتته زهتوی و دیگتران"نشده است اما در آ اری تند همانند

به بررسی مف و  سالمت معنوی،تیستی و جایگاه آن و بررسی آن در قترآن هتری  "معنوی،مفاهی  و تایه ها نوشته امیدواری
دراین مقایه تاله بر این است هه ابتدا بته تعریتال تیستتی سالمت،ستپر بررستی مف تو  ستالمت معنتوی از .پردانته شده است

دیدتاه اندیشمندان رشته ها و حوزه های منتلال پردانته شود و در بنه دو  به بررسی مف و  معنویت و ستالمت معنتوی در 
آیات قرآن هری  و بیان موارد آسیب زای سالمت معنوی نانواده با توجه به آیات قرآن هری  توجه می شود و تاله متی تتردد 

 :به این سواالت با استفاده از منابق منتلال پژوهشی پاسخ داده شود

 سالمتی تیست؟

سالمتی دارای ته ابعادی است؟وته تأ یری این ابعاد بر یکدیگر دارند؟سالمتی معنوی تیستت؟معنویت در قترآن هتری  بته تته 
 معناست؟مف و  سالمت معنوی در قرآن هری  تیست؟

 اهمیت ن اد نانواده در قرآن هری  و حفظ سالمت آن تگونه بیان تشته است؟

 عوامل آسیب زای سالمت معنوی نانواده ته مواردی می باشند؟

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

به همین منظور با استفاده .  هدال این میایعه بررسی سالمت معنوی نانواده از منظر قرآن هری  و آسیب شناسی آن می باشد
نتتای  پتژوهه . تحلیلی  و استتفاده از منتابق هتابنانته ای، داده هتای الز  تتردآوری  و تحلیتل تردیتده انتد –از  روه تودیفی 

حاضر نشان داد هه قرآن هری  به تما  زمینه ها و عواملی هه در زندتی انسان دنیل هستند بی توجه نبوده و از عوامتل متو ر 
. و مضر نیز غفلت نورزیده است و ب ترین راه برای حفظ سالمت معنوی نانواده را انجا  واجبات و تتر  معادتی متی دانتد

از یروی توجه قرآن به مبحث نانواده، نشان دهنده ی عظمت جایگاه و ا رتذاری این ن تاد بتر اجتمتای متی باشتد هته بته همتین 
منظور با بیان راهکارهای  ای ی والز  برای پرهیز از عوامل منرب نانواده و توجه به سای  نگته داشتتن ایتن ن تاد مقتدر از 

 .هرتونه انحراال، تاهید شده است

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 آسیب شناسی سالمت معنوی خانوداه از دیدگاه آیات قرآن کریم

 

 *عبدهللا حسینی اسکندیان،الیاس پوراکبر،مصطفی سلیمانی اصل

 

(دانشگاه ورهنگیان)پردیر ش ید رجایی ارومیه  


