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Abstract

Spirituality, which means believing in a superior and holy ruling force in life, is very

important in health, and today, due to the psychological problems caused by the

corona virus, it is necessary to address the role of spirituality in human health.

Different aspects of life as an important factor in creating a sense of hope and

promoting adaptation and coping with coping with pain and suffering caused by

diseases and dealing with existential crises caused by life-threatening diseases. The

aim of this study was to investigate the role of spiritual beliefs in promoting mental

health, prevention and reduction of coronary heart disease disorders. The findings

indicate that:

• Spiritual actions aimed at improving skills and social support can strengthen

positive emotions and hope for life and strive to be better, and increase health.

• Spiritual actions reduce feelings of depression and anxiety by increasing self-
awareness and offering religious solutions to problems, and strengthen the sense of

calm and increase the ability to deal with problems.

• Spirituality strengthens the therapist's emotions by relieving emotions full of
stress and can have a positive effect on the immune, cardiovascular, and nervous

systems.
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• Spiritual interventions improve the quality of life by changing patients'
attitudes toward life or disease, and as a result, it will be easier to accept the

conditions of the disease.
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گیري وثیر معنویت در پیشأچگونگی ت
درمان بیماري کرونا

*حسین سلطان محمدي

چکیده
حاکم برتر و قدسـی در زنـدگی اسـت، در    معنویت که به معناي اعتقاد داشتن به یک نیروي 

ه بــه مشــکالت روانــی ناشــی از ســالمت بســیار حــائز اهمیــت اســت و امــروزه بــا توجــ
کرونا پرداختن به نقش معنویت در سالمت انسان ها ضرورت دارد.زیـرا اعتقـادات   ویروس

معنوي، بر ابعادمختلف زندگی بـه عنـوان عامـل مهـم درایجـاد حـس امیـدواري و ارتقـاي         
گاري وتطابق و تقابل با درد و رنج ناشـی از بیمـاري هـا و رویـارویی بـا بحـران هـاي        ساز

وجودي ناشی از بیماري هاي تهدیدکننده حیات تاثیر دارد. هدف پـژوهش، بررسـی نقـش    
ــی، پیشــگیري   ــاي ســالمت روان ــوي درارتق ــادات معن ــاهش اخــتالالت بیمــاري اعتق و ک

اي (اسـنادي) سـعی دارد   ي کتابخانـه العـه باشـد کـه بـا روش تحلیـل محتـوا ومط     میکرونا
چگونگی تاثیر گذاري معنویت را درپیشگیري و درمان بیماري کرونا بررسی نماید. یافته هـا  

است که:آنحاکی از
       اقدامات معنوي با هدف بهبود مهارتهـا و حمایـت اجتمـاعی مـی تواننـد احساسـات

تندرسـتی را  را تقویت کرده ،مثبت اندیشی و امید به زندگی و تالش براي بهتر بودن 
افزایش دهند.

ارائه راهکارهاي دینی درمقابلـه بـا مشـکالت    وخودآگاهی.اقدامات معنوي با افزایش
حـس آرامـش را تقویـت و تـوان     احساس افسـردگی و اضـطراب را کـاهش داده و    

با مشکالت را باال می برد.مقابله
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 عصـبی، احساسـات درمـانگر در    معنویت به واسطه تسکین احساسات آکنده از فشار
عروقـی، و  - سـتم ایمنـی، قلبـی    فرد را تقویت کرده و می توانـد تـأثیر مثبتـی بـر سی    

بگذارد.عصبی
 بیمـاري، باعـث   یـا زنـدگی بـه بیمـاران نگـرش تغییـر طریـق ازمعنـوي مـداخالت

کیفیت درزندگی شده و درنتیجه پذیرش شرایط بیماري راحترخواهد بود.ارتقاي
معنویت، حس معنوي، سالمت روانی، سالمت جسمی، کرونا.ها:دواژهیکل

مقدمه. 1
سراسـر دروناتوانیمیرومرگاختالالت،عمدهعللازیکیکرونا در چند ماه اخیر به عنوان

اسـت، افـزایش حـال دربیماریهـاي ویروسـی و  ازیکـی کـه بیمـاري ایناست.جهان بوده
افـرادي  اختصاص داده است.به خودراسالمت کشورنظامهاي فعالیت هاياززیاديحجم

دي از دردهــاي جســمی و کــه مبــتال بــه کرونــا مــی شــوند بــه طــور معمــول حجــم زیــا 
،اینکـه بیمـاري آنهـا تشـخیص داده شـد     بعـد از  میکننـد.و تجربـه روانـی را هـاي نـاراحتی 

ایـن ایجاد شود کهآنها درخلقیاختالالتدیگر،استرس واضطرابهاي روحی مانندنگرانی
توسعه درپزشکی،وعلیرغم پیشرفتهاي.میشوندتغییردستخوشبیماريسیرعالیم در طول

فـرد درکـه عمیقـی عدم توانایی در درمان کامل وترساحساسلحاظازبیماريایندرمان،
است.بسیارموردتوجهکندمیایجاد

بـر متعددياثراتمانند کروناحیات کنندهتهدیدبیماریهايتشخیصکهنیستتردیدي
ایـن  تشـخیص کرونا،تهدیدکنندهطبیعتبه دلیلدیگر،ازطرف. میگذاردفردزندگیکیفیت
بنـابراین، یابـد چشمگیري افـزایش به طوربیمارانمعنوينیازهايکهمیشودباعثبیماري

افـزایش ورانبیمااینروانشناختیمشکالتزمینه کرونا کاهشدرمسایلترینمهمازیکی
.  استبیماريبهابتالازپسزندگی آنانکیفیت
هـاي رنـج وآالمجسـمانی، وپزشـکی درمانهـاي بـر میشودعالوهسعیحاضرحالدر
بـه بیمـاري پـس از بتواننـد به نحوي کهگردد؛مرتفعنیزبیماراناینشناختیوروانعاطفی
اولخـط درکـه استمسأله ايزندگیکیفیت ارتقاءواقعدر. بازگردندخودعاديزندگی
نظیرمعنویـت درمـانی   روانشـناختی مـداخالت .بر این اسـاس قرارداردبیمارياینبامواجه

چـرا کـه افـزودن   داشـته باشـند  نقـش کرونـا نشانه هايوعالیمبرخیکاهشدرتواندمی
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رادرمـانی رابطـه ودرمان باعث اعتماد سازي میان پزشـک و بیمـار مـی گـردد    بهمعنویت
.  نمایدتسهیل می

فرصـتهایی بیمـاران کرونـایی  بـه معنـوي رویکـرد بـا اینکـه درمـان  بهتوجهباطرفی،از
بپردازنـد، خـود حـل تعارضـات  بـه خودشـان موفقیـت هـاي  گرفتننظردرباکهدهدمیرا
جهـت  حاضرمطالعه لذا،.باشدداشتهتأثیرزندگیکیفیترويبتوانداین درمانرسدمینظربه

بـه مبـتال بیمـاران زنـدگی و بهبودکیفیتدرمانتاثیرگذاري معنویت درپیشگیري وچگونگی
می شود.انجامکرونا

ضرورت پژوهش1.1
میلیون نفر در دنیا، این بیماري به یـک  چنداز گیري ویروس کرونا و ابتالي بیشدر پی همه

زیرا انتشار این ویروس با تـاثیر گـذاري برسـطوح  مختلـف     بحران جهانی تبدیل شده است.
. باعث ایجاد اختالالت روحی و روانی از جمله هراس، اضطراب و استرس شـد افراد جامعه 

ري ایـن اسـترس نیـز افـزایش یافـت      به طوري که با گذشت زمان و افزایش همه گیري بیما
ب شـد. کـه ایـن اضـطراب باعـث      طوري که منجر به بروز رفتارهایی با نشانه هاي اضطرابه

در مبتالیـان بـه بیمـاري هـاي     پایین آمدن سیستم ایمنـی بـدن و کـاهش سـالمت عمـومی      
توانـد راهگشـا باشـد ایـن اسـت کـه       گشت. بر این اساس آنچه در این زمینـه مـی   ايزمینه

را کـاهش داده  حی و روانی از جمله هراس، اضطراباختالالت روطریق معنویت درمانی از
گیـري  ش افراد به مرگ و بیماري را اصالح نموده و به این وسیله گامی در جهت پیشو نگر

و درمان کرونا برداریم.  

اهداف پژوهش2.1
این پژوهش با رویکرد معنویت درمانی در راستاي کـاهش اسـترس تـرس از ابـتال بـه ایـن       

نی ماننـد بـروز   بیماري و مرگ بر اساس آن ،که پیامدهایی از قبیل آسیب هاي جسمی و روا
بیماري هاي مختلف جسمی و روانی و همچنین آسیب هاي اجتمایی مانند کـاهش کیفیـت   

بـا  و توان کار ، انزوا و رفتارهاي منفعالنه و یا واکنش هاي تهاجمی و پرخاشگرانه اسـت، و 
عالیمی از قبیل خستگی، افسردگی، بد خلقی،احساس گناه ، احساس انزجار از محـیط و یـا   

ود را نشان می دهد، می پردازد .افراد خ
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فتارهـاي مـذهبی و معنـوي    همچنین این پژوهش با هدف رسـیدن بـه ایـن نکتـه کـه ر     
، نیایش و عبادت اثرات آسیب زاي استرس را از طریق ایجاد شـبکه هـاي حمـایتی    دعامانند

بـا مشـکالت را بـه وسـیله درك     و ارتقاي رفتارهـاي سـالمت تعـدیل نمـوده ورویـارویی     
کنند و توانایی مهـار موقعیـت   دن ناراحتی هاي ایجاد شده از بیماري کرونا تسهیل می بوگذرا

اید و وجـود ایـن رفتارهـا در    را براي فرد فراهم می سازد. که با درونی شدن این عقزاآسیب
، یک سبک زندگی سالم شکل می گیرد که در کاهش مشکالت ناشی از بیمـاري هـا   زندگی

بسیار موثر است.

ش پژوهشرو3.1
اي (اسنادي) سعی دارد نقش معنویـت  ي کتابخانهاین پژوهش با روش تحلیل محتوا ومطالعه

گیري و درمان بیماري کرونا بررسی نماید.را درپیش

سوال اصلی تحقیق4.1
تاثیر گذاري معنویت درسالمت از کرونا چگونه است؟ـ

بحثۀپیشین5.1
ايش عمـده یکدیگر عجین بوده، و معنویت درمانی، بخـ با درمانومعنویتتاریخ،طولدر
. دهنـد مـی ودادهمـی تشـکیل ممالـک شـرقی  ازبسـیاري درراسنتیطبهايدرماناز

بـه مسـاله معنویـت    طبابـت امـر درقـدیم، کتابهاي پزشـکی درنیزایرانیحکماي معروف
وارشـاد راهازکـه دانـد عـارفی مـی  را هماننـد معنـوي طبیـب جرجـانی، . انـد داشـته نظر

امیـدواري، (به درمان بیماري هاي جسمی و روحی افراد مبـادرت مـی ورزنـد.   دینی،تعامل
).  517ص،1387

طبري که یک دانشمند ایرانی است بـراي اولـین بـار،   بنعلیقبل،سال1200نزدیک به 
مـورخین،  گفتـه بـه . دیـد مـی سـالمت معنـوي  ومعنویـت درراجسـمی سالمتارتقاي

مطـرح »الحکمـه فـردوس «پزشـکی ةالمعـارف دایـر درتلفیقـی مفهـوم طـب  بـار ستیننخ
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سـنت طریـق اززرتشـتی مـذهب تفکراتاثرگذاريبرتعداد زیادي از مورخیناست.شده
.  دارنداذعان»الحکمهفردوس«کتابمطالببر»سامهیتاکاراکا«و»سامهیتاسوشروتا«

نگاهی همه جانبـه بـر سـالمت کـه    با،استسالههزارانسابقهنیز که دارايایرانیطب
نبـوده محـدود هـا بیمـاري درمـان بهتنهانهاستانسانذهنوروحواتحاد جسمبرمبناي

.بـا بررسـی  رودمـی بـه شـمار  زندگیکیفیتوپیشرفت در امرسالمتبرايبلکه شیوه اي
ــاریخی ــرانکــهشــودمــیمشــخصت ــی،باســتاندرای ــبســه، مــدارس طب گــروه طبی

روحـانی، اصـول بـا قـانون و شـفادهندگان  بـا شـفادهندگان شـامل کـه کردنـد مـی تربیت
دیگـر دسـته دوبـاالتري از سـطح درروحـانی و طبیبـان . بودندتیغ جراحیباشفادهندگان

مقـدس کلمـات بردنکاربهباشیوهبهتریناین پزشکان روحانی بهنظر تحصیالت بودند.از
معتبـر  بیشـترطبیبان در دوران خلفـا . انـد بـوده بدنازبیماريکردنخارجوبه معالجهقادر

دانــش پزشــکیازنیـز غالبــا روحــانیونوداشـتند اطــالعمباحـث الهیــاتی ازنیــزاسـالمی 
رازيوسـینا ابـن دیدگاه پزشکانی مثلاز). 2834صصش،1386الگود،(نبودندبهرهبی

کتـاب  مقدمـه دررازي.اسـت بـوده روحـانی وجسـمانی هـاي جنبـه مشـتمل بـر  طبابت
کتـاب دیگـرم بـه نـام     مـن در راسـتاي  کتـاب ایـن کـه نویسـد مـی خود» الروحانیالطب«
و در واقـع مکمـل آن کتـاب    که در مـورد طـب جسـمانی اسـت مـی باشـد.       » المنصوري«

). رازي هـزار سـال قبـل از    16- 5صـص ش،1389طرفـداري، و(محقـق شودمیمحسوب
روحانی بدون استعمال دارو  یاد کرده اسـت کـه حکایـات ان در مثنـوي موالنـا      درمان هاي 

طبیـب مـی بایسـت همیشـه     «گویـد  شده است. ابن سـینا نیـز در وصـف طبیـب مـی     ذکر
»دهنده سالمتی براي بیمار باشد چرا کـه داراي تـاثیرات روحـی فـوق العـاده اسـت      بشارت

هـاي  بیان شد می توان گفت کـه ازسـال  ). بر اساس انچه که 94- 91،صص1343ابادي،(نجم
گذشته، در مکاتب مختلف بشري مخصوصا طب ایران زمین، در کنار درمان هـاي جسـمی،   

است.درمان هاي معنوي نیز متداول بوده 

شناسیمفهوم6.1
، از پایه هاي اصلی تحقیق در علـوم  نی، مفاهیم و اصطالحات هر پژوهششناسایی دقیق معا

ـ  ن دقیـق  تعریـف و تبیـی  ،هش بـه شـمار مـی رود. بـه همـین دلیـل      ژوو گامی اساسی در پ
، امـري  ي هماهنگی و تفاهم در مباحـث علمـی  کلیدي و اصطالحات هر پژوهش برامفاهیم
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هـاي  ه یابی زبان شناسانه و نیز تعریفضروري است. یک اصطالح علمی صرف نظر از ریش
، از را دارد کـه توجـه بـه آن   د خاص خودمتعدد فرهنگ نامه اي ، در هر شاخه علمی کاربر

ـ از معنوقیـ دقیفیبه منظور ارائه تعراهمیت زیادي برخوردار است. در این پژوهش نیز  ت،ی
به نظر می رسد زیرا ایـن کلمـه از چنـان وسـعت معنـایی      ي، ضرورتیمعنومفهوم شناسی

یـک  برخوردار است که در بسیاري از موارد به نظر می رسد که یک مشترك لفظی است تـا  
.گرددتصار به تعریف این واژه اشاره میدر این نوشتار ابتدا به اخبر این اساسحقیقت واحد. 

معنویتشناسی مفهوم.2
.ساخته شـده اسـت  که مصدري جعلی است»معنوي«از واژه » معنی«منصوب به » معنویت«

» روحـانی راسـت،مطلق، بـاطنی، و  ،حقیقـی، ذاتـی   «معانی دیگري از جمله: اراياین کلمه د
، ذیل واژه)1405ابن منظور، (. می باشدنیز

معنویت در اصطالح تعاریف گوناگونی دارد و عامل این تنوع تعـاریف را مـی تـوان در    
در بسـیاري از  تعدد لغـاتی کـه بـراي توصـیف ایـن واژه بـه کـار مـی رود مشـاهده کـرد ،          

:  زیر توصیف می کنندعنصر از عناصر ، معنویت را با استفاده از یک یا دو هاپژوهش
،شـناخت هـدف  معرفت و،امید و توازنتعمق در رسیدن به،و یکپارچگیکمال طلبی«

یعقـوبی، » (عظـیم تـر و واالتـر   ذاتـی به ، باورطبیعت یا خداوند،با دیگرانحس پیوند خود
)30ص،1387

بخشـد  یه به زندگی افراد معنا و ارزش ممناسکی کیافعالیت ها معنویت عبارت است از
همان)(

معنویت پذیرش این امر است که خداوند کنترل زندگی شـما را در دسـتان خـود دارد و    
هر موقع در مشکالت زندگی به او تکیه کنید، او در کنار شماسـت ایـن سرشـاري حضـور     

،1392واحـدیان عظیمـی،   (مقابله با هر سـختی را اعطـا مـی کنـد.     خداست که به شما توان
).20- 11صص

رابطه فرد با خدا وقدرت متعال، واگذاري امر به او، اعتماد به قـدرت و هـدایت   معنویت 
همه جانبه، رابطه فرارونده و ایجاد وحدت باطبیعت انسان ها و رسیدن به یگـانگی و اتحـاد   

دیـدن زنـدگی، فرارونـدگی از    با هستی، جستجوي معنی در زندگی و هدفمند و جهـت دار 
رفـتن از تمـایالت، آرزوهـا و نیازهـاي نفسـانی،پرورش فضـایل       خود و خود محوري، فرا 



95)حسین سلطان محمدي(...گیري وچگونگی تأثیر معنویت در پیش

انسانی از قبیل عشق الهی، مهربانی، مودت، بخشایش گري، مواجه شدن با وجود متعالی کـه  
موجب عشق، اعجاب، خشوع و حتی بی خودي فرد در مقابل آن نیرو شود.  
ه الهـام بخـش   معنویت نیرویی روح بخش و برانگیزاننده زندگی است. نیرویی اسـت کـ  
فرد به سمت و سوي فرجامی معین، یا هدفی به سوي وراي فردیت است.  

معنویت تالش در جهت ایجاد حساسیت نسـبت بـه خویشـتن، دیگـران، نیـروي برتـر،       
کندوکاو در جهت آنچه براي انسان شدن مورد نیاز است وجستجو براي رسیدن به انسـانیت  

).16همان،صکامل است (
ح در زندگی فرد است. گرایشی که فطرى و منحصر به فرد مـی باشـد.   روایجادمعنویت 

بـا  ، پیونـد روحـی آرامش، تعـالی صبر و، عشق، شناختمعنوي افراد را به سوي کششاین 
).70،ص1381سوق می دهد. (حاجتی، تعامل،خوبی و و دلسوزي، شفقتعالم معنا

شناسی معنویت درمانی. مفهوم3
هـاي  زهثرترین راه هاي درمان است که انسان با مدد گرفتن از آمومعنویت درمانی یکی از مو

دینی مثل نماز ودعا و نیایش به منبـع الیـزال الهـی احسـاس امیـد بـه زنـدگی و ارامـش و         
خوشبختی داشته باشد.عالوه بر ان با مشارکت در مراسم هاي مذهبی نـوعی تعامـل سـالم و    

یري ،کنترل و درمان بیماري هـا و ایجـاد امیـد    عاطفی بین افراد به وجود می آید که در پیشگ
)331،ص1390در افراد موثر است(غالمی،

معنویت درمـانی بـه معنـاي در نظـر گـرفتن باورهـاي معنـوي بیمـار مبـتال در فراینـد           
و ایجـاد  آوردن تجربه هاي خاص موجب تعـالی که با به وجودگري است. باورهاییدرمان

. مذهب ومعنویت ،مجموعه اي را ارائه می دهد کـه از راه  اخالقی مسوالنه در افراد می شود
آن انسان می تواند مفهوم زندگی را درك کند. بنابراین معنویت پـیش بینـی کننـده اي قـوي     
براي امید و سالمت روان و منبعی مهم درسالمت جسمانی و بهبود وضعیت بیماري اسـت. 

مایتی براي فرد به وسیله تـاثیر گـذاري   معنویت به صورت غیر مستقیم، با مهیا نمودن ابزارح«
(لطفـی، » بر امید، به ارتقاي کیفیت زندگی وسازگاري بیشتر او بـا بیمـاري منجـر مـی شـود     

)27ص،1392
ن حتـی درمـان هـاي غیـر دارویـی      معنویت درمانی راهبردي مناسـب بـراي تـاثیر درمـا    

ی که به زندگی فـرد معنـا و  استفاده قرار می گیرد معنویت درمانی با ساختارهاي با ارزشمورد
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هدف می دهد درتعامل است  و به انسانها در در مقابله بـا پسـتی و بلنـدي هـاو مشـکالت      
)65،ص1392زندگی کمک می کند. ( واحدیان عظیمی،

هاي معنویتمؤلفه1.3
این ابعاد عبارتند از:که ي باابعاد متنوع است پدیده معنویت داراي ساختار

.غیرمادي بودن.1
.زندگیمندي و معناداربودن هدف. 2
.در زندگی،و مسئولیت رسالتتعهد،داشتن . 3
.زندگیدر همه ابعاد تقدسحس . 4
در زندگی.ارزش هاي ماديغیر اصیل بودن. 5
در زندگی.نوع دوستیدرك متقابل و. 6
.وکمال خواهی در زندگیآرمان گرایی. 7
آگاهی و باور به فانی بودن دنیا.  . 8
)70،ص1382(یعقوبی،اعتقادراسخ بر اصالت و تاثیر معنویت در زندگی.. 9

دین و معنویت. رابطۀ4
و تجربـی وشخصـی ،فرایندیکوبهمذهب است.ازاگر چه که مفهوم معنویت گسترده تر

دیگـران، ودارنـد ( بـالبونی  میکند اما این دو همپوشانی ها و اشتراکاتی نیز با هم پویا اشاره
ارزشی در زندگی باعث می شوند کههاییچارچوبدوبا ارائههرکهچرا)555م،ص2007
و(ریپنتـراپ داشته باشندزندگی خودهاي وااليارزشاهداف وها بتوانند، ادراکی از،انسان

نـوعی معرفـت آگاهانـه از    به عبارت دیگرمعنویـت در واقـع  )37- 31،صص2006،دیگران،
برتـر و واالتراسـت، و ایـن    زندگی،ماديهايجنبهمتعالی است که ازنیروییعالم هستی و

آوردمـی وجـود بـه هسـتی را کائنات عـالم باپیوندوحدت و یاازژرفیاحساسشناخت،
)1235صم،2001دیگران،و(مولر

دو دیدگاه وجود دارد:  درباره رابطه دین و معنویت به طور کلی 
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یک دیدگاه  به جدایی دین از معنویت اذعان داشته و معتقدند که بین دین و معنویـت  ـ
هیچ ارتباطی وجود ندارد .  

حالـت  در دیدگاهی دیگر بین دین و معنویت ارتباط قائل هستند که این ارتباط به سه ـ
:متصور است

ــن را یکــی دانســته و جــدایی   . 1ـ ــت و دی ــن دو از یکــدیگربرخــی معنوی را ای
می دانند.  مکنغیرم

گسترده تـر از دیـن میداننـد از نظـر ایـن افـراد       معنویت را قلمرو برخی دیگر .2ـ
معنویت هم شامل مـذهب و هـم تمـام فعالیـت هـاي بشـر بـراي ادراك معنـاي         

ن ایـن دو رابطـه عمـوم و خصـوص     خویش و جهـان اطـراف مـی گـردد. و بـی     
قائلند.مطلق

(یعقـوبی، .مـی داننـد  از معنویتده تررا گستردینبرخی دیگر حوزه و قلمرو . 3ـ
)70ص،1387

بر اساس این دیدگاه فـردي معنـوي اسـت کـه دینـدار بـوده و معنویـت او برگرفتـه از         
.اما بر اساس دیدگاه اول فرد بدون اینکه دین داشته باشد، می تواند معنـوي باشـد.  باشددین

)  41ص،1381(عابدي،
وي در مالکیت انحصاري ادیان نهادینه نیست بلکـه  ارزش هاي معنبر اساس دیدگاه دوم، 

مسولیتی عمومی است که بر دوش همه افراد بشر است.بنا بر این این واژه هم بـراي کسـانی   
به کار می رود که متدین به یکی از ادیان الهی هستندو هم براي کسـانی کـه صـرفا بـه یـک      

اشته باشـند و هـم کسـانی کـه بـا      دقدرت برتر اعتقاد دارند بدون اینکه به دین خاصی ایمان 
گیري از عناصري از ادیان به معنی واالیی از هستی معتقدند بـدون اینکـه بـه مـذهب یـا      وام

عملکردهاي درونی انسـان کوششـی اسـت   قدرت واالیی اعتقاد داشته باشند. به عبارت دیگر
بـه ایـن معنـا    ن ،کـه رسـیدن   در جهت ادراك از خویش ، دنیاي پیرامون و ایجاد ارتباط بـا ا 

، معنویت حاصل می شود و مشتمل بر عواملی مثل، مذهب، سن، جنسیت، سـالمت  طریقاز
)91،ص1390(صفایی مقدم،جسمانی و روانی ،فرهنگ وعواملی دیگر می باشد. 

به نظر می رسد اگر چه که امروزه تمایز میان دین و معنویت به یک باور عمومی تبـدیل  
کـه  ت ارتباط تنگـاتنگی وجـود دارد چرا  ت که بین دین و معنویشده است اما باید اذعان داش



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 3سال ،سیاست کاربردي98

تمامی ارزش هاي متعالی در جهان دربین هر طیـف و طبقـه ریشـه در فطـرت و ناخوآگـاه      
انسان دارد و آن همان عشق به موجودي باال و واال در جهان است.بنابر این دیـن و معنویـت   

اکید بر این اصـل مشـترك   ریم نیز با تدرواقع مجموعه اي از باورهاي مشترك است.و قران ک
ملزم می کند که آن جوهر مشترك را مبنـاي دعـوت همـه افـراد بـراي تـامین یـک        پیامبر را

این دستور کار عالوه بـر آن کـه   )64(آل عمران،نوي درست قراردهندزندگی اجتمایی و مع
دي اجتمـایی  سـت بـر تـامین آزا   بیانگر اصل اساسی توحید و اعتقـاد بـه یـک نیـروي واال ا    

ارزش هـا و رهـایی از هـواي نفـس)     (حاکمیـت  اي عـدل بنیـان) و آزادي معنـوي   (جامعه
، بـه دیگـران و پاسداشـت حقـوق دیگـران     انجامد. و در این صورت اسـت کـه احتـرام    می

از ارزش هـاي دیگـر   احساس مسولیت نسبت به حقوق دیگـران، نـوع دوسـتی و بسـیاري    
یابد.میبروز

سالمت از کرناگذار معنوي دررهاي تأثی. حیطه5
، گیـري به پیشتوانمیهابیماريبرمعنويسالمتتأثیرگذاريمفروض برعواملترینمهماز

معنـوي، هـاي اجتماعی شـبکه هايروانی ، و حمایتهايکنترل استرس از طریق مکانیسم
کنـد. زیـرا   که در درمـان بیمـاري بـه بیمـار کمـک مـی      ارزشمنديبسیارعواملنمود.اشاره

ازمیکنـد ایجـاد کـه واجتمـاعی فرديزیرساختارهايمتعددوساز و کارهايدلیلبهمعنویت
مهـارو کـاهش   موجـب وبـه وجـود آورنـده جلـوگیري مـی کنـد      عوامـل وبیماريابتال به
راخـود ازبرتـر نیرويشود.معنویت باعث میشودکه افرادمیهابیماريازهاي ناشی آسیب
وسـالمت روانـی  بـر مثبـت اثـري و بـرآن تکیـه داشـته باشـند و ایـن امـر،      کننـد  تجربـه 
)74- 64،صص2003پارگامنت،و( هیلگذارد.میجسمی

نقش معنویت در پیشگیري از بیماري کرناالف.
سـطح سه می بایست در ها از بیماريجلوگیريبرايمتخصصان امر سالمت معتقدند که

برنامه هاي مشخصی ارائه داد:
اولیه براي جلوگیري از بیمارشدن.یشگیري پ.1
ثانویه که همان شناخت عامل بیماري و چگونگی درمان آن و تـالش بـراي   پیشگیري .2

تخفیف عالئم ایجاد شده توسط کادر پزشکی.
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با هـدف مهـار و کنتـرل بیمـاري و کـاهش اثـرات و جلـوگیري از        پیشگیري سومین.3
)80- 70،صص1384مسعودنیا،پیشرفت آن (

ازشـروع وشـیوع بیمـاري خصوصـا     پیشگیريدرباره چگونگی تاثیر معنویت درمانی در
.داردوجودزیاديابهاماتبیماري هاي مسري مثل کرونا،

توجیـه نیسـتند. زیـرا در طـول دوران     قابـل کامـل طوربههنوزتحقیقاتازحاصلنتایج
زنـدگی فـرد شـده و    واردمتغیر هـاي تـاثیر گـذار زیـادي همزمـان      زندگی عوامل متعدد و

متغیرهـاي تغییـرات و دادننسـبت تغییراتی را درزندگی او ایجاد می کنند و به گونه اي کـه 
تـوان در مـورد  نمـی بنابراین هنوزکنند.میوگاه غیرممکندشواررامعنويعواملبهتجربی

ثـل کرونـا   ازبیماري هـاي اپیـدمیک م  پیشگیري افرادبرعامل معنویتتأثیرگذاريچگونگی
تـازه هـایی داد. و بـراي پاسـخ بـه ایـن مسـاله  انجـام پـژوهش       ارائـه مشخصـی توضـیح 
پیشـگیري رونـد دراین تاثیرگذاريمقدماتیبررسیپژوهشاینعمدههدفاست.ضروري

است.بیمارياز
معنویـت  کـه حکایـت از آن دارد کـه  سـالمت علـوم انسـانی  تحقیقات دانشمنداننتایج

دینـی  دسـتورات درمشـترکی اصولزیراجسمی افراد داردسالمتبامعناداريارتباطدرمانی
مشـترك این فرامینکند.میمحافظتهاآنپیروانسالمتیازکهداردوجودجهانزندهادیان
الهی توصیه هاي بهداشـتی فراوانـی در جهـت حفـظ     مذاهبدارد وادیانمعنویتدرریشه

دارنـد انسـان بـراي خطراحتمـالی کـه آنها را از انجـام امـوري  و سالمتی پیروان خود دارند
مقابـل  ا دردفاعی فرد رقدرتگوناگونراه هايتالش دارد تا ازمعنويطباند.داشتهبرحذر

ناشـی از  مشـکالت بـا اوآمـدن نفس بیمار زمینه کناربهاعتمادبیماري افزایش داده وبا ارتقا 
رایج،بـا اسـتفاده از  طـب بـا درمقایسـه معنویـت درمـانی  مزمن را فراهم نماید.بیماري هاي

جسـمی وذهنـی وروحـی هـاي به جنبـه همه جانبهرویکرديبامکملدرمانیهايسیستم
درجهـت ارتقـا سـالمت    جـایگزین ن هـاي درمـا بـاالیی در جهـت ارائـه   قابلیتازانسان،

فـرد پـذیري مسؤولیتحسنمودن فعالباعثطبیعتاًمعنویتبه. زیرا توجهبرخوردار است
زیادي بر عوامل مـرگ و میـر   تاثیراتکهشودمیاعتقادات دینیواصولزمینه پاره اي ازدر

ازناشـی میـر ومـرگ میـزان در زندگی انسان داشته وباعث کاهشدرصد قابل مالحظه اي از
،سـالم دگیوشیوه زنافرادي که از اعتقادات دینی برخوردارند سبکدرمی شود. هابیماري
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مصـرف غـذاهاي حـالل و    والکلسیگار،کاهش مصرفجنسی،خطرپررفتارهايپرهیز از
روحی نمود بیشتري دارد.و برخورداري ازآرمشطیب

اي هـاي تغذیـه  ها و نبایدهاي قرآن کریم شامل رعایت نکات بهداشتی، بایدتر آموزهبیش
اي مانند خـوردن غـذاهاي   مباحث تغذیهدر مورد سالمت جسمی .و فعالیت جسمانی است

و پرهیـز از  )32؛ اعـراف، 172(بقـره، (گوشت دام، انگور، انار، زیتـون، خرمـا)   و طیبحالل
و نیـز  )3(مائـده، مردار، خون و گوشـت خوك )219(بقرهشراب،غذاهاي حرام مانندمصرف

؛ 22(بقـره رعایت بهداشت جنسی در قالب نکاح شرعی مرد با زن در قرآن بیان شده اسـت. 
)32اسراء

التزام به مصرف غذا به نحو متعادل نیز یکی دیگر از اصول پیشگیري است.در این راسـتا  
31قرآن به داشتن اعتدال و میانه روي درمصرف و منـع اسـراف تأکیـد دارد.چنانچـه در آیـه     

اسـراف نکنیـد .ایـن    بخوریـد و بیاشـامید ولـی   »واشْرَبوا ولَا تُسرِفُواکُلُوا«اعراف می فرمایند:
،(مکـارم اسراف مصرف نامطلوب غذا است.که عامل همـه بیمـاري هـاي جسـمانی اسـت.     

)147ص،6ج،1380
ترین کـار  در رعایت بهداشت فردي از سادهي حسنهبه عنوان اسوه(ص)پیامبرهايآموزه

لبـاس و  مانند شستشوي دست تا استحمام بدن، آراستگی و پاکیزگی با نظافت مـو و نـاخن،   
آور و رفتارهـاي خطرنـاك،   پوشش مناسب، فعالیت جسمانی، خودداري از مصرف مواد زیان

ــی ــره    م ــورد به ــت م ــالمت و بهداش ــاء س ــظ و ارتق ــد در حف ــرد توان ــرار گی ــرداري ق .ب
)25،ق1407راوندي،(

تواند باعث حفظ سالمت بـدن و  تنهایی نمی، تغذیه مناسب بهاسالمیاز نگاه طب سنتی
ها شود بلکه عواملی مثل آب و هوا، تعادل بـین خـواب و بیـداري،    برابر بیماريمقاومت در

ورزش، تعادل موادجذبی و دفعی بـدن و وضـعیت روانـی فـرد هـم در حفـظ سـالمتی او        
تواننــد طبیعــت بــدن انســان را مؤثرنــد. ایــن عوامــل، اصــول حفــظ تندرســتی هســتند مــی

وپنجـه  زا بتوانـد بـا آن دسـت   يیمـار کرده و کمک کنند تا درصـورت ورود عامـل ب  تقویت
کرده و از میدان به در کند.  نرم

اي بر فعالیت بـدنی مناسـب   در سبک زندگی اسالمی توجه و تأکید ویژهعالوه بر تغذیه 
ویژه در دوران شـکوفایی آن، فعالیـت بـدنی یکـی از     شده است. در اغلب اعصار اسالمی به

رفتـه اسـت و تمـام    یان مسلمانان به شـمار مـی  هاي برجسته انسانی و فرهنگی در مشاخصه
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هاي نظام اجتماعی را در بر داشته است. زیرا فعالیت بـدنی در میـان غالـب مسـلمانان،     مولفه
اي شناخته، رایج و پذیرفته شده بوده است. از منظر عقل و دین، ورزش بـراي تقویـت   پدیده

الم اسـت .امـام حسـین(ع)    ر بدن سـ و در واقع عقل سالم د.و سالمتی جسم ضرورت دارد
در تمـامی عمـر بـراي سـالمتی و حفـظ      »االجسام فی مده االعماربادروا بصحه «فرماید:می

.)232ص ،1383، حرانی(تندرستی بدن هاي خود کوشا باشید
هـاي سـبک و هـوازي روزانـه     ورزشتحقیقات در عصر حاضر نیز نشان داده است کـه 

تقویـت بـر مثبتـی اثـر دقیقـه، 45تـا  30بـه مـدت   شروي، آرام دویـدن و نـرم  مانند پیاده
بـدن هورمونیسیستمتعدیلثمرات ورزش منظم عبارتند از:.استداشتهبدنایمنیسیستم

ــحو ــونترش ــاسهورم ــاطه ــدآورنش ــدروفن و امانن ــح  ن ــدیل ترش ــدروفن، و تع بتاان
دیابـت و تجمـع   کورتیزول به عنوان هورمون استرس زا، جلوگیري از فشار خـون،  هورمون

چربی دور قلب که تمام این موارد باعث تقویت سیستم ایمنی بدن خواهد شد.
و مراکز اجتماعات نیزتـاثیر فراوانـی در   ت محیط زیست و پاکیزگی محل سکونتبهداش

سالمت و بهداشت انسان دارد.قران کریم می فرماید:
)108؛(توبه،الْمطَّهرِینَبیحواللّهیتَطَهرُواْأَنیحبونَرِجالٌ«.....

زیـرا زدودن هـر گونـه    .داردرادوسـت پاکـان کـه میفرمایدصراحتبهآیهدراینخداوند
دارد. بـر اسـاس   سـزایی تاثیربـه افـراد درسالمت جسمی و روحـی  ناپاکی از فضاي زیستی

زیـر  میکـرب در  2100000هـزار تـا  750000تحقیق یکی از دانشمندان هر یک گرم غبار بـین 
میکروسکوپ دیده می شود که تنها وجـود یکـی از انهـا میتوانـد هـر فـرد را بیمـار نمایـد.        

)223، ص1344(اهتمام،
ناونقش معنویت در کاهش استرس و کنترل بیماري کرب.

اي تحمـل استرسـی سـنگین آمـاده     اذهان مـا ایرانیـان را بـر   ،کرونا قبل از ورود به ایران
ت مربـوط بـه تعـداد مبتالیـان و     صورت مسـتمر همـراه بـا جزئیـا    بود. اخبار کرونا به کرده
تصاویر پزشکان و مراقبان را در لباس هـاي  ،کشور چین توسط صدا و سیما شدگان درفوت

اطالعـات  وماهیت ناشناخته ویـروس کرونـا   بسیار محافظت شده که قبل از آن ندیده بودیم،
ي هاي ناشی از تحریم و کاسـتی هـاي   دشوار،کم درباره شیوه هاي پیشگیري و خودمراقبتی
همه عاملی براي ایجـاد اسـترس و تـرس در    ،نظام سالمت از نظر فضا، تجهیزات و امکانات

تـر و  مدت بیشباعث میشد افرادو بودتر از خود ویروس خطرناكبین مردم بود. ترسی که 
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کنـار  این عوامل درهمه .هاي ناشی از این ترس را تحمل کنندهزینه بیشتر براي درمان آسیب
آسیب پذیري هاي روانشناختی براي درصد قابل تـوجهی از افـراد جامعـه بـه دلیـل تجربـه       
ناراحتی هاي خٌلقی و اضطرابی، شرایط دشواري را پیش آورد که مشخصـه بـارز آن تحمـل    

کم شدن و تضعیف سیسـتم ایمنـی   آنترین تأثیرات یکی از مهمبود.ویک استرس فرساینده 
تأثیر زودگذر و هم تأثیر عمیق یا طوالنی مدت داشته باشد.  طبق نظـر  دتوانه میک،بدن است

بیمـاري ایـن بـه تـر پزشکان کسانی که داراي ضعف ایمنی بـدن هسـتند زودتـر و راحـت    
دچار تـأثیر هیجـانی   به درستی کنترل کنیم، انسان را اگر نتوانیم این استرس راشوندمیمبتال

افسردگی تأثیر فیزیولـوژیکی ماننـد اخـتالل در کـارکرد گـوارش،      مانند احساس اضطراب و 
تأثیر شناختی ماننـد کـاهش تمرکـز و توجـه و حـواس پرتـی و تـأثیر        ،افزایش ضربان قلب 

.اختالل در خواب کندورفتاري مانند افزایش گریز از کار و فعالیت، 
زول ترشـح شـده،   استرس با افزایش ترشح کورتیزول همراه است که بسته به میزان کورتی

را بـراي  انسـان  ،ترشح این هورمـون درمواقـع خطـر   واکنش هایی را در بدن ایجاد می کند. 
موجـب  کند ومقابله با حمله حیوان وحشی، دشمن، و یا فرار از موقعیت خطرناك آماده می 

تـر در برابـر   تـر و قـوي  تر و تولید انـرژي بـراي واکـنش سـریع    ایجاد آمادگی جسمانی بیش
مـی توانـد سیسـتم ایمنـی بـدن انسـان را       باشد،استرس طوالنیایناگراماشود.میخطر

)5ص،1387(حشمتی،پذیرتر نماید.تضعیف کرده و شما را نسبت به بیماري ها آسیب
روزمـره زنـدگی ازرابه وجـود مـی آورد، فـرد   بیماربرايکهرنج هاییبابیماري کرونا

ــاز ــا ایجادمشــکالت روانشــناختیوداردمــیب ــراد  متعــدب ــدگی اف ــراي زن ــدي ب د تهدی
دهـد.  کـاهش رااوزنـدگی کیفیتمعناي زندگی،تجربهکشیدنچالشبهو باشده.محسوب

دراخـتالل آننتیجـه کـه ایجاد نمایدافسردگیودرفرد اضطرابتواندمیايمسئلهچنین
واجتمـاعی , خـانوادگی فعالیت هايوهامسئولیتعالوه بر آن بیمارانی که. استعملکرد

فـرد بـراي آورده وفـراهم رابـدکارکردي کرونا زمینـه بهابتال, هاستآنيعهدهبرشغلی
, هویـت بـه هـا حـوزه ایـن کـه چرا. آوردمیوجودبهعملکرديواحساسیهايچالش

.شوندمیمربوطاواقتصاديهايمنديتوانوزندگیازرضایت,موفقیت
, اضـطراب , بـدنی هـاي نشانهباداريمعنیمنفیهمبستگیاززندگیاز انجاکه رضایت

بـا داريمعنـی مثبتهمبستگیمحورداشته ، وبالعکسهیجانايمقابلهسبکوخوابیبی
مسـئله سـبک مقابلـه  وخـدا بنـدگی ودوسـتی , مذهبیمناسکانجام, دیناصولبهاعتقاد
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الهـی وانسـانی حیطـه هـاي  دراجتمـاعی حمایـت افراد معتقد به خودوبرايدارد ،محور
بینـی نسـبت بـه    کند. وبا به وجود آوردن نگاه مثبت نسبت به مسایل ،ایجاد خـوش میتأمین

انگیزه مثبت و امید بـه ادامـه زنـدگی را   ،زندگیدر برنامه هايهدفمنديوحوادث زندگی
فـردي در نتیجه توانایی هاي افراد را درحیطه هايآورد،میوجودبهخودپیروانوافراددر

نیـز وتـاب آوري در مقابـل مشـکالت   وپذیرشالگويقدرت تسلط برامور،داده،افزایش
و باعـث بـاال رفـتن    .افزایـد مـی رااتفاقات ناگوارواضطراب ناشی ازهااسترسباکنار آمدن

معنویـت درمـانی بـا    براین می تـوان گفـت  می شود. بنااین بیمارانزندگیسطح و کیفیت
وافسـردگی , ؛ اضـطراب هـا و رفتارهـا  ها، ارزشروي آگاهی، باورها، نگرشگذاري برتاثیر

کاهش می دهد.  راکرنابهمبتالبیمارانپریشانی
ازافتـادن دورنگرانی،حاصـل وغصـه غـم، افسـردگی، درنهایتواضطرابواسترس

آرامـش بـه رسـیدن بـراي . باشـد مـی الهـی به دسـتورات نکردنعملومذهبوخداوند
مـا سرشـت وفطـرت چـون باشـد، اونمـی دستوراتوخداوندبهآوردنپناهجزايهچار

.باشدمیاووپرستشبامحبتآمیختههاانسان

درنهایــتودلشورگی،اســترساضــطراب،ازاســتعبــارتکــهروانــیهــايبحــران
پروردگـار جلـوه کـه انسانروح. باشدمیاوودینخداوندازافتادندورحاصلافسردگی،

اسـت آن نامحدودمحبتواوبهرسیدن) خواهان72صاد،»( نَفَخْت فیه منْ روحی«باشدمی
علـت ودلیـل واسـت یافتـه ) تجلی28(رعد،» الْقُلُوبتَطْمئنُّاللّهبِذکْرِأَالَ« شریفهآیهدرکه
کـه  (تنگیوسخت) زندگی124،(طه»ضَنْکًامعیشَۀًلَهفَإِنَّذکْرِيعنْأَعرَضومنْ«درآیه آن

است.ذکرشده) استآرامشعدمواسترسواضطرابهمان
اسـترس پـر شـرایط بـا هیجان مـدار مقابلهومعنویترشدحوزهبینآمدهدستبهنتایج

شـرایط بـا مواجـه دربرخوردارند،باالییرشدمعنویتنمرهازکهافراديکهاستآنازحاکی
میـزان بـر چـه هرعبارت دیگربه.کنندمیاستفادهمدارهیجانراهبردهايازپراسترس کمتر

، 2020(فـاطمی، گـردد مـی کاسـته معنویترشدازمیزان،شودمیافزودهمدارهیجانمقابله
)53- 49ص

هـاي بیمارسـتان درسالسی: کندمیاعترافاینگونهمطلباینبهفرویدشاگردیونگ
روانـی ازبیمـاران درصد80بیماريعلتکهرسیدمنکتهاینبهوکردمطبابتغربروانی

)1- 5،ص1396ابادي،تاج. (باشدخداوندمیومذهبازافتادندوردلیلبهمن
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شناسـایی جهـان   در متد آموزشی دینی، انسان با شناخت تمام ابعاد وجود خود به سـوي 
پیرامون و پدیده هاي آن و در نهایت شناخت خدا هـدایت مـی شـود و بـا اطاعـت از او و     

نائل می شـود کـه بـه آسـانی     اجراي دستوراتش به مرحله اي از کمال معنوي و رشد روانی 
پـاك نمایـد انسـان    تواند استرس وتأثیرات منفی آن را به طور کامـل از صـفحه حیـاتش   می

مـی شناسـد و بـاور دارد همـه     د را مهربان ترین و دلسـوزترین حـامی خـود   خداوندیندار،
و بیماري و مرگ تحـت فرمـان اوسـت. بنـابراین    هاي عالم در ید اختیار واراده اوست.پدیده
در زندگی انسان دین باور جایی ندارد و مرگ بـراي او نـه تنهـا هولنـاك و     از بیماري ترس

در ات ابدي و زیباتر فراهم مـی آورد. وي را به یک حینیست، بلکه اسباب انتقال استرس زا
چهارچوب این نوع جهان بینی است که انسانها به زندگی عاري از استرس دست مـی یابنـد   

و این خـود عـاملی   و مفهوم بهداشت روانی را در تمام لحظات حیات خود تجربه می کنند.
خدا اگر از کـودکی در نفـس انسـان    ایمان به در واقع اگر براي کنترل هر گونه بیماري است.

ــوعی   ــه ن ــد ب ــتقرار یاب ــگیري از  اس ــونیت و پیش ــه   مص ــی ب ــاي روان ــاري ه ــیب بیم آس
البتـه بایـد در نظـر داشـت، آرامشـی را کـه       ) 21،ص1387، خـواه یکتا(بخشد.میشخص

مذهب می دهد، توأم با سلب مسئولیت و تسلیم به هـر نـوع ظلـم و سـتمی نیسـت، بلکـه       
اسـت. از ایـن روسـت کـه اگـر مـذهب       م با مسئولیت فردي و اجتمـاعی  آرامش روحی توأ

طــور صــحیح پیــاده شــود، عامــل مهمــی بــراي رفــع نگرانــی هــا و اضــطراب هاســت بــه
)40ص،1373(نصري،

واســترس و مســایل نـاگوار و ناخوشــایند بــارویـارویی اعتقـادات و باورهــاي معنــوي 
بـاال بـردن آگـاهی هـا و درك مـوقتی و      طریـق می کننـد.و تسهیلرااضطراب ناشی از آن
کنتـرل ؛ مهارت احساسزندگیمصائب ایجاد شده درویاروانشناختیگذرابودن مشکالت

بـا فـرامین  مختلف،مذاهبمعنويهمه آئین هاي.نمایدمیفراهمانسانبرايراموقعیتبر
دهنـده ارتقـاء اقداماتو سالمزندگییک شیوهایجاددرخودراپیرواندارنده،بازتجویزي
درراويفـرد، بهعمیقبینشدادنباگفت معنویتمیتوانهمچنینمی کنند.تشویقسالمت

میسـازد قادررادرواقع فرد.میکندبیمهآنمشکالتوسختیهازندگی،رویدادها،حوادثبرابر
بـراي انسـانی ومنطقـی راه حلهـاي وکـرده زنـدگی مقابلـه  استرسـهاي بـا تفکروصبرباتا

)86،ص2003مشکالت بیابد.(هدلی،
کرونااپیدمیکبیماريگسترشهنگامدراجتماعیسالمتحفظدرعنویت م. نقش ج
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اگر چه که سالمت اجتمایی یکی مفاهیم جدیدي است که هنوز بر روي مولفـه هـاي آن   
جتمایی یکـی  ، سالمت امعاصرصاحبنظراناز دیدگاه اجماع کاملی صورت نگرفته است. اما 

مت افــراد بــه مرحلــه تکامــل از ســه ضــلع مثلــث ســالمت مــی باشــد کــه بــدون آن ســال
در اجتمـاع و محاسبه عملکـرد فـرد  سالمت اجتماعی عبارت است از رسد. مفهومنمیخود

هـاي اجتمـاعی کـه وي عضـوي از     روابطـش بـا افـراد دیگـر، نزدیکـان و گـروه      چگونگی
سـالمت اجتمـاعی   مولفـه هـاي   این تعریـف  اساس) بر 116ص،1393(توکل،هاست.آن

،شـکوفایی اجتمـاعی  ،پـذیرش اجتماعی ،انسـجام اجتمـاعی  ،مشارکت اجتمـاعی عبارتند از:
)35،ص1388. (بابا پور،انطباق اجتماعی

ابعـاد تمـام انسـان متـاثر از  رفتارهايسالمت،اقدامات وانسانیعلومنگاه اندیشمنداناز
شـود، گرفتـه درنظـر یـک عمـل رفتـاري   عنـوان بهبیمارياگرنبنابرایاو می باشدوجودي

اومعنـوي وروانی،اجتمـاعی زیسـتی، ابعـاد تـأثیر تحـت کنش رفتـاري اینکهاستبدیهی
.بر این اساس در برنامه ریزي براي تامین سالمت افراد می بایست بـه ایـن مطلـب    داردقرار

)116،ص1393دقت شود. (توکل،
هـاي اسـالمی، عناصـر،    آمـوزه دراسالم به دقـت اعمـال شـده اسـت و    این مهم در دین 

هایی از جنس سرمایه اجتماعی وجود دارد که در ابعاد اعتقـادي، اخالقـی   ها و شاخصمولفه
، اگر سبک زندگی در ابعـاد مختلـف آن مبتنـی بـر     به گونه اي که.شده استو فقهی متبلور 

ه اجتمـاعی و در نهایـت سـالمت اجتمـاعی     گیـري سـرمای  هاي اسالمی باشد، به شکلآموزه
مباحث بهداشـتی مهمـی در بعـد اجتمـاعی     .زیرا تعداد زیادي ازآیات قرانمنجر خواهد شد
ــدالت  ــد ع ــاق ،ورزي مانن ــم ،انف ــز از ک ــیپرهی ــرافدوري از،فروش ــار،اس ،دوري از قم

چنـین  مهـ .اسـت کـرده بیـان تمسـخردیگران نیـز عـدم  وصدقه و ، یتیم نـوازي،  ،زکاتدادن
هـا، هنجارهـاي اجتمـاعی، روحیـه گروهـی، همکـاري، تعـاون،        ارزشبییندر تاسالمدین

اثربخشـی در توسـعه   و ایـن  . اسـت گسترش مشارکت افراد جامعه نقش تاثیرگذاري داشته 
توانـد  زنـدگی افـراد جامعـه، مـی    از طریـق حضـور در  همی و ایاز طریق محتوهم سالمت 

. عـالوه بـرآن   روحیـه همکـاري و تعـاون را تقویـت کنـد     اعتماد، مشارکت گروهی، حس
حمایت این شبکه هاي دینی دائمی و همیشگی است و فرد را از بدوتولـد تـا لحظـه مـرگ     
همراهی می کند. افرادي که در شبکه هاي اجتمایی هستند امکان دارد که بـا گذشـت زمـان    

مـذهبی هسـتندمی تواننـد روي    تغییر تغییر رویه دهند. اما انها که داراي اجتماعـات دینـی و  
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مشارکت ها وحمایت هاي گروهیکه متشکل از افراد هم عقیده که داراي یکسري مشـترکات  
ارزشی و دیدگاه یکسان درباره هستی وجهان هستند حتی در شرایط دشـوارو طاقـت فرسـا    

معمـوال باعـث  معنویـت بهمانند ابتال به بیماري هاي صعب العالج حساب کنند. زیرا توجه
باورهـا و رفتارهـاي   واصـول درقبـال پـاره اي از  افـراد پـذیري مسـؤولیت ایجـاد تعهـدو  

هـاي هیجـان افـزایش باعـث مـذهبی هـاي فعالیـت معنـوي و هايشود .این کنشمیدینی
افـزایش وپیشـگیري وبـدن سیستم ایمنیعملکردبهبودباعثمثبتوهیجان.شودمیمثبت

ایجـاد  وبهزیسـتی درعوامـل ایـن همهمیشود،کهروانیوجسمانییهاي بیمارانواعازبهبودي
را اجتمـاعی تعـامالت وشـده اجتمـاعی سـالمت افزایشداشته و موجبنقشافرادسالمت
باعـث ههـاي مـذهبی  گـرو توسـط اجتمـاعی هـاي حمایـت وافزایش ایندهندمیافزایش
کـه ایـن کمـک هـا منبعـی      .شودمیافرادبرايو عملیکمک هاي عاطفیانواعکردنفراهم

سالمت جسمی می باشد.براي ارتقاي
هـاي هـایی کـه توسـط فعالیـت    هیجانعلمی به بررسییک پژوهش)در1996آرجیل(

کـه مشـارکت اجتمـایی    دادنشاناین مطالعه. نتایجتفریحی ایجاد می شود پرداختمختلف
ومـی شـود  درونـی ویعرفـان تجربه هـاي شخصی،ورشدمذهبی موجب تعالیمراسمدر

ایجـاد ازطریـق لـذت و شـادي را بـاال بـرده و    وبینـی خـوش رسیدن به این عوامل حس
افزایش کیفیت زنـدگی از  هاي روحی و روانی حاصل از استرس،فشارکاهشذهنی،آرامش

بـدن شـوند.   ایمنـی عملکـرد سیسـتم  بهبـود ،باعـث وشاديمثبتهايهیجانطریق ارتقاي
).128،ص1996(آرجیل،

ــت         ــانی سامرس ــت درم ــروژه معنوی ــه در پ ــه ک ــا آنچ ــق ب ــن تحقی ــاي ای ــه ه یافت
somerset spirituality project)(     گزارش شده کامال مطابق وهماهنـگ اسـت . مصـاحبه هـاي

ارائه شده از این پروژه تحقیقاتی حکایت از همراهی، مسـاعدت و حمایـت از افـراد توسـط     
و مذهبی است. که در ادامه به دو مورد از مصاحبه هاي انجام شـده  چنین اجتماعات معنوي

در پروژه سامرست که نمایانگر نقش حمایتی چنین نهاد هایی است اشاره می شود:
ــ  م احســاس بســیارخوب و از زمــانی کــه اعمــال و مراســم مــذهبی را انجــام مــی ده

یـت کـرده و بـرایم    حما، در کلیسا با دوستان زیادي آشنا شـدم کـه از مـن   دارمقشنگی
اگر چه انها تاکنون مرا ندیده اند و حرف هایم را نشنیده انـد امـا تصـورم    ،نگران هستند

هـا  این است که در مقایسه با دیگرافراد مشکالت زیادي ندارم. واقعا من بـه حمایـت ان  
)61ص،1395(ساعد،مبرم دارم.نیاز
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وستانه با مـن رفتـار مـی کننـد.هنگام     کلیسا براي من مانندیک خانواده است...انجا همه د«
مالقات ، دستم را فشار می دهند. ...در چنین اماکنی همیشه افراد از حال هـم خبـر دارنـد ...   

)62همان،ص»( اعضاي کلیسا حقیقتا یک خانواده بزرگند
عالوه بر مشارکت هاي اجتمایی افراد، حمایت اجتمایی نیز ، ازدیگـر منـابع تـاثیر گـذار     

وي ترین ایجادکننده احساس بهزیستی روانی است.زیرا حمایت هـاي عـاطفی و   معنوي ،و ق
ابزاري، باعث کاهش مشکالت زندگی افراد شده و این کاهش مشکالت حس خـوش بینـی   
و امید به آینده ،تغییردر کیفیت زندگی و رضایت او را افزایش می دهد. که هـر یـک از ایـن    

هـاي دیگـر بـدن    شود و بر سالمت ارگانسیستم ایمنی بدن میعوامل تاثیر زیادي درتقویت
گاه براي فرد است و نقـش بسـیار مهمـی را    حمایت اجتماعی نوعی تکیه.زیرا گذاردتاثیر می

. نمایـد فراهم میدر مواجهه با مشکالت بیماري رافردو افزایش تاب آوريدر سالمت روان
ایـن در. شـود مـی روانـی اخـتالالت دچـار د،شـو محرومهاحمایتاینازیکیازاگر فرد
.  یابدمیافزایش...وخودکشیاضطراب،افسردگی،ریسکمیزانحالت

رهبران ، مراجع تقلیـد، روحـانیون نهـاد هـا و اجتماعـات مـذهبی، ازبرتـرین مصـادیق         
مـی تواننـد بسـیاري از مشـکالت     حمایت اجتمایی تلقی می شوند که با نفـوذ کـالم خـود    

بیماري هاي اپیدمی را کم کنند چنانچه در ایران شاهد بودیم که رهبر انقالب زمـانی  از ناشی
که از مردم درخواست مواسات با قشر ضعیف گرفتار با کرونا را بیان نمود خیل کمک هـاي  

از راه تخصـیص  مردمی در حمایت از این قشر سرازیر گردید. از طرف دیگر مراجـع تقلیـد  
ــه م  ــرات ب ــات و خی ــوي مهمــی را در جهــت  حــرومینخمــس و زک ــت هــاي معن حمای

بر اساس آنچه بیان شد می تـوان گفـت  دادند.انجامزندگیبهامیدحسوافزایشاضطرابکاهش
بـه بهبـود   مـی تـوان   هاي اسالم است، زیر که برخاسته از آموزهحمایتی با انجام اقدامات که 

:بودامیدوارسالمت اجتماعی در دوران شیوع بیماري کرونا
یبهداشـت اصـول حفظ سالمت خود و مراقبت از سالمت دیگـران از طریـق رعایـت   . 1

منظور حفظ جان مسلمینبه
مشارکت اجتماییشناخت جایگاه و نقش خود براي تقویت . 2
به محرومین، نیازمندان، جامعـه پزشـکی و در   ردمی و ارسالهاي مکمکجمع آوري . 3

.کل هر شخص یا نهادي که به نوعی نیاز به کمک در این شرایط دارد
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چـه در فضـاي   ات ،پرهیـز از نشـر و گسـترش شـایع    وآلوده نکردن محیط اجتمـاعی  . 4
.حقیقی و چه در فضاي مجازي 

ی و مجـازي بـراي   هاي حمایتی در فضاي حقیقایجاد گروهودوستی داشتن حس نوع. 5
رسانی به نیازمندانکمک
پرهیز از سودجویی و منفعت طلبی فردي. 6
به ویـژه  ،افزایش انسجام و مشارکت اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر .7

زنند.در مقابل افرادي که آگاهانه یا ناآگاهانه به بدتر شدن اوضاع دامن می

گیرينتیجه. 6
کیفیـت زنـدگی  برپیشگیري و درمان ومعنویتتأثیربررسی چگونگیپژوهشاینازهدف

:کهدادنشاناین پژوهشازحاصلنتایجبود. کرونابهمبتالبیماران
ابعـاد وزنـدگی کیفیـت بهبـود برايشیوه اي مناسبدرمانیرسد معنویتمینظربه.1

مبتال بـه کرنـا شـده انـد. زیـرا طبیعـت      کهبیمارانی استاجتماعیوروانشناختیجسمانی،
می شـود  بیمارانمعنوينیازهايبیماري کرونا،به گونه اي است که باعث افزایشتهدیدکننده

آوردن بدسـت بـراي راهـی عنوانبهرامذهبی خودومعنويباورهاياغلب،مبتالبیمارانو
عامـل هرازبیشتوحیدزیراعنصربکار می برند. اضطراب ناشی از بیماريبامقابلهوبهبودي
پایـداري ومیباشد. وکارآمـدي داراراشخصیتویکپارچه سازيانسجام بخشیتواندیگري

میدهد.افزایشچشمگیريبه صورتدرمان را
تـاب آوري و سـازش  بـه افراد بیماربرايحمایتیمنابعمهیا نمودنبا. معنویت درمانی2
کناریکـدیگر درمشـترك مشـکل بـا افـراد . زیرا زمـانی کـه  می انجامدترفرد با بیماريبیش
بسـیاري از آنودر پـی تقلیل یافتـه ازآنهاهرکدامبیماري برايازحاصلشوند، آثارمیجمع

و افسـردگی هـاي روحـی   ماننـد اسـترس، اضـطراب،   تنهـایی ایـن ازناشـی احساسـات 
آن بـر عـالوه نمـی کنـد؛  احسـاس تنهـایی  دیگـر فـرد ونمـوده پیـدا کاهشها،پریشیروان

دارمعنیونوتوانایی هاي فرد را در یافتن مسیرهايسو،همهاياحساسگذاشتناشتراكبه
باال می برد.زندگی
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کـم اهمیـت  وزنـدگی مثبـت فرصت تفکر دوباره به جنبه هاي. ایجاد انگیزه از طریق3
باورهـاي نتـایج رشـد عقایـد و   از مهم تـرین  بیماري،زايازعوامل تنشجلوه دادن بسیاري
است.معنوي در بیماران

معنـوي  باورهـاي الياز البـه کـه استفرصتیبودن،بهتربرايتالشوزندگیبهامید.4
شـرایط بـا سـازگاري درمهمیمعنویت تأثیرازناشیبخشمعناوشود امیدواريمیحاصل
شـود  مـی پیشنهادبنابراین،دارد.آنازناشیاسترسناتوان کننده وکاهشومزمنهايبیماري

زمـانی  برهـه در ایـن به خصـوص معنويرویکردو درمانی،حمایتی،هايبرنامهراستايدر
بااستکرونابه بیمارانمبتالیانبیمارانپریشانی و نا امیديواسترسبیماري،اوجکهخاص

خـود درونـی و روحـی  ظرفیتازبیمارانایندرمانیاقداماتدرمعنويگنجاندن مداخالت
کنیم.استفادهآنهاروانسالمتونشاط وارتقاي روحیه امیدبرايبیماران

نامهکتاب
)، ترجمه مکارم شیرازي،ناصر، انتشارات اسوه، قم.1388قرآن (

، قم،.  العرب، نشر ادب حوزهلسان)، م1405محمد بن مکرم(ابن منظور،
ايرشـته میـان هـاي پـژوهش ها، مجلـه چالشومفاهیمعنوي؛م)، سالمت1387سپیده (امیدواري،
اول.شمارهسال اول،قرآنی،

)فلسفه احکام، انتشارات اسالم، اصفهان.1344اهتمام،احمد،(
)بررسـی نقـش عوامـل تعیـین کننـده در      1388بابا پور، خیرالدین؛ طوسی، فهیمه، حکمتـی، عیسـی(  

16انشناسی دانشگاه تبریز،سال چهارم،شسالمت اجتمایی دانشجویان تبریر، فصلنامه رو
علـوم دندانپزشـکی،   درتحقیـق )، نقـش مـذهب در رهـایی از اسـترس،مجله    1396تاج ابادي،رضـا( 

چهارم.،شمارهچهاردهمدوره
.14)سالمت اجتمایی، ابعاد، شاخصه ها،فصلنامه اخالق زیستی،سال چهارم،ش1393توکل،محمد(

خمینی، نشر والء منتظر، قم.)،عصر امام 1381حاجتی،احمد رضا(
حیـدري، اسـماعیل، محمـدنژاد، سیدحمید،نیا،شریففرشته،نوري،معصومه،مطلق،حمید،حجتی،

همودیـالیز، بـا درمـان تحـت بیمـاران معنـوي سالمتبادعامختلفابعاد)، ارتباط1388(بهروز.
2شماره،2دورهویژه،مراقبتپرستاري مجله

) تحف العقول، انتشارات اسالمی، تهران.1383ابن شعبه(،حرانی
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بررسی ارتباط فراشناخت و مولفه هاي آن بـا شخصـیت هـاي اجتنـابی و     )1387حشمتی، رسول، (
28، فصلنامه علوم روانشناختی،شوسواسی در دانش آموزان دبیرستانی

آیه اهللا مرعشـی  )فقه االحکام فی شرح آیات االحکام، انتشارات کتابخانه 1407قطب الدین،(راوندي،
نجفی، قم.

ـ   1395ساعد، امید،روشن،رسول، ( ر سـالمت روان،مجلـه تـازه هـاي     )، مکانیزم هاي اثـر معنویـت ب
.48- 47درمانی، سال سیزدهم،شماره روان

13- 12)مطالعه تحلیلی نهضت معنویت گرایی،مجله راهبرد فرهنگ،ش1390صفایی مقدم،مسعود،(
،ظهور معنویـت در سـازمان هـا، فصـلنامه علـوم مـدیریت       )1386عابدي،حسن،رستگار ،عباسعلی، (

5ایران، سال دوم،ش
)،اثر بخشـی معنویـت درمـانی بـر سـالمت روان زنـان مطلقـه،        1390غالمی،علی،بشلیده،کیومرث،( 

.3فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،سال اول، ش
رابطـه )، بررسـی 1396، محمـد،( افراخرّازي، فاطمه؛افراخرّازي، محمد؛زارع؛، میرمسعودفاطمی
پزشـکی رشـته بـین انتـرن هـاي   دراسـترس زا شـرایط بـا مقابلـه چگونگیومعنویترشدبین

،24اسـالمی، دوره آزاددانشـگاه پزشـکی علـوم تهران، مجلهپزشکیواحداسالمیآزاددانشگاه
.1شماره

فرقـانی، بـاهر ترجمـه شـرقی خالفـت هـاي سـرزمین وایـران پزشکیتاریخ)1386سیریل(الگود،
امیرکبیر، تهران.

، شی معنویت درمانی بر کاهش اضـطراب )، اثر بخ1392لطفی، فرخ؛ مفید، بهرام؛سرافراز مهر،سعیده،(
.27افسردگی، و پریشانی زنان مبتال به سرطان سینه، مجله اندیشه و رفتار، دوره هفتم، ش

الق یا طب روحانی در اسالم،فصلنامه بررسی هـاي  ) ،فلسفه اخ1389محقق،مهدي؛ طرفداري،علی،(
.7- 6نوین تاریخی،ش

ــه   1384مســعودنیا،ابراهیم( ــا اســترس، مجل ــه ب ــاي مقابل )،شــدت اســترس ادراك شــده و راهبرده
،شماره دو.4شناسی معاصر،دوره روان

) تفسیر نمونه، انتشارات اسوه، قم.1380مکارم شیرازي،ناصر،(
.105شمارههنر،وفرهنگنشریهروحانی،بط)،1343محمود(آبادي،نجم

) ، اندیشه در خدا، نشر بشري، تهران،1373نصري،عبد اهللا،(
مفهــوم معنویــت، مجلــه کیفــی در ) ، تبیــین 1392واحــدیان عظیمــی، امیــر؛ رحیمــی، ابوالفضــل، (

.1سالمت، سال دوم،شعلوم
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افکـن، شـیر سـلطانعلی وشـهیدي شـهریار ترجمـه معنویت،ودرمانی)روان1387ویلیام، (وست،
رشد، تهران.دوم،چاپ

)، مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی شـناختی و روان درمـانی معنـوي، مبتنـی بـر      1387یعقوبی،حسن (
الگوي ریچارد برگین بر کاهش میزان اضطراب دانشجویان خوابگاهی دانشگاه عالمه طباطبـایی،  

م تربیتی،دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.پایان نامه دکتري،دانشکده روانشناسی و علو
ابلـه بـا آن در مـادران داراي    )، بـراورد منـابع و میـزان اسـترس و نحـوه مق     1387یکتا خواه،سـرور ( 

یـان نامـه کارشناسـی ارشـد،     آمـوز اسـتثنایی و عـادي مقطـع ابتـدایی شهرسـتان کـرج، پا       دانش
پیام نور، کرج.دانشگاه
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