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Abstract 

 

Background and Aim: Given the importance of depression and anxiety in the medical education system, 

spiritual health can play an effective role. Various studies indicate that people with spiritual health with a high 

spiritual spirit, have a greater ability to face problems and have acquired this ability by acquiring spirituality from 

the Qur'an. 

Methods: This review study was collected using articles published in Google Scholar, SID, Civilica, and 

Magiran databases using the keywords of Quran, religious teachings, spiritual health, and medical education.  

Results: According to studies, the Qur'an and religious teachings affect the spiritual health of people in the 

medical education system and help them to find the meaning and purpose of life to be able to adapt to difficult 

mental and physical conditions. Studies have also shown that providing spiritual health requires three physical, 

social and psychological dimensions and to achieve this goal requires planning in the medical education and health 

system.  
Conclusion: The Qur'an and religious teachings are the best means of achieving spiritual health, and spiritual 

beliefs enable people to cope with stress. Planning in the medical education system is necessary for greater 

spiritual health efficiency in health, and it is necessary to establish a spiritual education program for people who 

work in the provision of health services. 
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 یزشکپدر نظام آموزش  یسالمت معنو یدر حفظ و ارتقا ینید یهااز قرآن و آموزه یریگنقش بهره

 
 2سیده زینب موسوی سردشتی، 2زهرا فتاحیان کلیشادرخی، *1محمدرضا نورمحمدی

 
 ، ایرانشهرکرد شهرکرد، ی، دانشگاه علوم پزشکاسالمی گروه معارف  1

 رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم  2
 

 دهکیچ
 

 در این حوزه یثرنقش مو تواندیم یسالمت معنو ،یو اضطراب در نظام آموزش پزشک یافسردگ تیبا توجه به اهم ف:هدزمینه و 

در مواجهه با  یشتریب ییواناتباال،  یمعنو هیبا داشتن روح یسالمت معنو یاست که افراد دارا نیا انگریمختلف ب یهاداشته باشد. پژوهش
 .انددست آوردهقرآن به زا تیرا با کسب معنو ییتوانا نیمشکالت دارند و ا

با  Magiran، سیویلیکا و SIDگوگل اسکوالر،  اطالعاتی هایاین مطالعه مروری با استفاده از مقاالت منتشر شده در پایگاه ها:روش

  .آوری شده استجمع پزشکی معنوی، آموزش سالمت دینی، هایهای قرآن، آموزهاستفاده از کلید واژه

د در نظام آموزش پزشکی تاثیر های دینی بر سالمت معنوی افراانجام شده مشخص شد قرآن و آموزه هایبا توجه به بررسیها: یافته

را داشته باشند. همچنین می کند تا با یافتن معنا و هدف زندگی توانایی سازگاری با شرایط سخت روحی و جسها  کمک میداشته و به آن
است و برای رسیدن به این هدف  عد جسمی، اجتماعی و روانیعد معنوی نیازمند برخورداری از سه بُمطالعات نشان داد که تامین سالمت در بُ

 .باشدریزی در نظام آموزش پزشکی و سالمت مینیازمند برنامه
در  یبه افراد توان سازگار ،یمعنو یبوده و باورها یبه سالمت معنو دنیدر رس لهیوس نیبهتر ینید یهاقرآن و آموزه گیری:نتیجه

بوده و قرار دادن  ازیر سالمت ندر ام یسالمت معنو شتریب ییکارا یبرا یدر نظام آموزش پزشک یزیردهد. برنامهیها را ممقابله با استرس
 .کنند، ضرورت داردیم تیدرمان فعال که در ارائه خدمات بهداشت و یافراد یبرا یبرنامه آموزش معنو

 

 .یآموزش پزشک ،یمعنو ،سالمتینید یقرآن، آموزه ها :هاکلیدواژه
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 و همکاران نورمحمدی / 56

 

 مقدمه
 مطرح و معنوی روانی، اجتماعی، جسمی ابعاد درسالمت،

، سالمت معنوی (WHO) بهداشت جهانی . در سازمان(1)هستند 
تعریف و نبود بیماری و نقص عضو  و اجتماع روان جسم، کامل رفاه
سالمت معنوی آرامش قلبی است که از باور به قدرتی برتر . شودمی

 کمک انسان سعادت به و آیدمی وجود به مادی از عوامل و متفاوت

 مایه درمان وکه و ما از قرآن آنچه را برای مؤمنان . »(2) کندمی
عنوان در این آیه، قرآن به .(82 )اسرا/ «کنیمرحمت است، نازل می

هاى از بیماریجامعه پاکسازى ای شفابخش است که باعث نسخه
شود و سالمت معنوی را در فرد و جامعه تامین میاخالقى  و فکرى

 با هماهنگ کردن ابعاد که است نیرویی این سالمت. (3) کندمی
 روانی و اجتماعی برای سازگاری با یک بیماری موثر است جسمی،

. باگذشتن زمان زیادی از مطرح شدن سالمت معنوی تاکنون (4)
تعریف واحدی از سالمت معنوی حتی در میان پژوهشگران یک 
 فرهنگ ارائه نشده است و پژوهشگران با هم اختالف نظر دارند

ها است که نظام سالمت نیازمند پاسخگویی بر مبنای مدتو  (5-8)
با توجه به علم  .(9) معنویت و سالمت معنوی به مراجعان است

عد سالمت مذهبی و سالمت روز، سالمت معنوی دارای دو بُ
سالمت مذهبی درک فرد از سالمتی، در حیات  .وجودی است

حالی که سالمت وجودی  . در(10) معنوی هنگام ارتباط با خدا است
تطابق و میزان سازش فرد و رابطه با خود، محیط و مردم است و 

سالمت معنوی . کندهای اجتماعی و روانی فرد را بیان میدغدغه
و بین سالمت  (1،11،12) با تمام ابعاد سالمت داردارتباط وسیعی 
. کیفیت زندگی انسان که (13) آوری رابطه وجود داردمعنوی و تاب

. دهد، متاثر از معنویت استارتباطات او را تحت تاثیر قرار می
باورهای معنوی در جهت یافتن هدف و معنا برای زندگی و مقابله 

ها . نتایج حاصل از پژوهش(10،14) زا تاثیر دارندبا اتفاقات استرس
بیانگر آن است که سالمت معنوی، میزان امیدواری در زندگی را 

معنوی همراه با شناخت خود، دهد و آموزش سالمت افزایش می
تواند موثر واقع رابطه با خداوند، دوستی، بخشش و شکرگزاری می

عل و . ابعاد سالمت معنوی شامل ادراک، احساسات، ف(15) شود
زا عامل مهم . معنویت در مواقع پر استرس و تنش(6) عمل است

 سالمت معنوی به جنس افراد بستگی نداردو  (16) سازگاری است
باعث احساس اند فقدان سالمت معنوی . مطالعات نشان داده(4،17)

های روانی، جسمی شود و این احساس موجب بیماریبیهودگی می
. معنویت در حیات جسمی انسان در چند (2،18) شودو اجتماعی می

مورد توجه متخصصان بهداشت و سالمت قرار دهه اخیر، بسیار 
-ها و تکنولوژیها دریافتند که استفاده از روشگرفته است. انسان

ها به تنهایی ها و پیشگیری از آنهای مدرن در درمان بیماری
کارساز نیست، به همین دلیل سالمت معنوی یکی از بارزترین 

معنویت با ایجاد رود. علوم سالمت به شمار می حوزهها در مولفه
های فردی و اجتماعی، از شروع بیماری و عوامل موجود زیرساخت

های مختلف آن تا مرگ بر سالمت جسمی موثر است و با تکنیک

سالمت معنوی اثر مثبت بر  .گرددها میباعث پیشگیری از بیماری
سالمت روانی و جسمی دارد و از عوامل موثر آن بر پیشگیری از 

های روانی و فیزیولوژی توان به عوامل مکانیسمها، میبیماری
. سالمت معنوی شناخت ارتباطات فرد است و فردی (19) اشاره کرد

که دارای سالمت معنوی باشد احساس رضایت، احترام و نگرش 
 .(17) رسدکند، به نوعی به توازن میمیمثبت 
 

 ینید یهابا قرآن و آموزه یارتباط سالمت معنو

جامع است و سالمتی نیز همه جانبه است بنابراین قرآن کتابی 
های اسالم، نظر آموزه از. گیردقرآن تمام ابعاد سالمت را در بر می

کریم . قرآن(7)سالمت مذهبی با سالمت معنوی برابر است 
داند که از آن به قلب سلیم و سالمت معنوی را حالتی از نفس می

در سایه سالمت معنوی است که و  نفس مطمئنه یاد کرده است
. موضوع (1،5،8،13)( 97 /نحل)رسد یک فرد به حیات طیبه می

کننده حقیقت یک فرد سالمت معنوی روح است که در واقع مجسم

«  هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُُّدُورِ وَ»(. در آیه 1است )
ها و به تعبیر قرآن بیمارى دل ، شفایمنظور از شفا( 57 )یونس/

، حسد ،کینه، مانند بخلوجود دارد ها که در سینهاست شفاى چیزى 
 .باشندمیهاى روحى و معنوى بیماری از نفاق که ،شرک ،جبن

اگر . (3)زداید صفات زشت اخالقی را از قلب می قرآن گناهان و
شناسی، خداشناسی و فرد شناخت بیشتری نسبت به مبانی انسان

معاد داشته باشد موجب افزایش رفتارهای صحیح در زندگی و 
تری شود. افرادی که باورهای عمیقافزایش سالمت معنوی می

. (13)دارند، در مواجهه با مشکالت زندگی، سازگارتر هستند 
سالمت معنوی حالتی از نفس است که دارای درجات متفاوت است 

ها و توانایی رسیدن و نزدیکی فرد ها، بینشکه در آن تمام ظرفیت
مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَْن  نفَعُیَلَا  وْمَیَ. »(8،20)به خداست، آماده است 

در قرآن بیان شده است تنها  (89و  88 /شعرا) «مٍیأَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِ
رسدکه صاحب قلب یابد و به نجات میکسی از شرک رهایی می

های سالمت معنوی باور به یگانگی خدا، . از مولفه(21) سلیم باشد
قلمرو . اصیل بودن روح و نقش مهم سالمت در زندگی اخروی است

و آخرت است و سالمت معنوی حامی سالمت  سالمت معنوی دنیا
های معنویت شامل شناختی، عاطفی و رفتاری حیطه. قلب است

است و نشانه سالمت معنوی، استمرار بر هدف زندگی با محوریت 
اعتقاد به ماورای ) های حیطه شناختیایمان به خدا است. درون مایه

اتی انسان و دار دیدن خلقت، باور به کرامت ذطبیعت، ایمان، هدف
ارتباط با خدا، )های حیطه عاطفی درون مایه. است (جاودانگی

مهرورزی به همنوعان، حسن خلق، حسن ظن به دیگران، انفاق و 
ارتباط باخدا، ارتباط ) های حیطه رفتاریدرون مایه. است (گذشت

ایمان و باور داشتن  .است (باخود، ارتباط با دیگران و ارتباط با محیط
. (1،22) منبع انواع سالمت بخصوص سالمت معنوی استبه خدا، 

بیان شده است که ( 80 /شعرا) «وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ» درآیه
هایی انسان، امیدوار به خداوند است و از آن جایی که تمام نعمت

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
JS

H
.1

.1
.5

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

pi
ri

tu
al

-h
ea

lth
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               3 / 6

http://dx.doi.org/10.30491/JSH.1.1.54
http://spiritual-health.ir/article-1-30-fa.html


 57 / یدر نظام آموزش پزشک یسالمت معنو یو ارتقا حفظ

 

رسد از برکات اوست، پس به هنگام بیماری هم که به انسان می
. شواهد علمی اثر باورهای افراد و (23) دهدخدا او را شفا می

مت، حفظ و ارتقای عزت نفس، هدفمندی زندگی، معنویت بر سال
. سالمت (5) آرامش و افزایش توان سازگاری را ثابت کرده اند

سوره انفال  24 معنوی ناظر بر وجود قلب است و بر اساس آیه
کامل پیامبر از خدا، دستیابی به حیات طیبه و سالمت نتیجه اطاعت 
سالمت معنوی یک مقام است و نتیجه آن نزدیک . معنوی است

شدن اراده انسان به اراده خداوند است و تنها از طریق بندگی خدا 
اد سالمت های قرآنی در ایج. آموزه(8) (123 /طه) آیددست میبه

خدا و  شناخت. های عرفانی هستندمعنوی تاثیر گذارتر از آموزه
حقیقت وجودی انسان در سالمت معنوی موثر است، چنانکه افرادی 

 توانند از سالمت معنوی بهره ببرندکه خواهان دنیا هستند نمی
عامل اصلی در افزایش فشارهای روانی و کاهش سالمت  .(23)

قَاتِلُوهُمْ یُعَذُِّبْهُمُ اللَُّهُ ِبأَیْدِیکُمْ » . در آیه(20) معنوی، گناه است
( 14 )توبه/ «وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِْم وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

-ها دچار میهای روحی که انسان به آناست که بیماریبیان شده 

فراموش کردن یاد خدا، عدم رعایت  .(3) دهدشود را خداوند شفا می
سالمت معنوی  .شوندبهداشت و ناامیدی باعث بیماری معنوی می

شود. در قرآن کریم هدایت الهی و با باور قلبی و ایمان حاصل می
اطاعت کامل از پروردگار برای رسیدن به سالمت معنوی ضروری 

 . (21) (22 /لقمان ،12 /بقره ،38 /بقره) است
 .داشتن دین عامل موثر در سالمت معنوی، روانی و جسمی است

. در (2) حی و روانی استرامش روآهای سالمت معنوی، از مولفه
( بیان شده 44 )فصلت/ «قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ»آیه 

طلبند و برای های خود شفا میبیماریاست که مردم از قرآن برای 
گیرند برطرف شدن مشکالتشان از این کتاب آسمانی کمک می

زیرا قرآن، کتابی است که درمان بزرگترین دردهای کفر، نفاق و 
کند بلکه بعد از . این کتاب فقط درمان نمی(3) ضاللت است

های گوناگون روحیه فرد را تقویت بهبودی فرد با استفاده از پیام
 ،آیدبیماری به وجود نمی چنین دارویی است که از آن هیچکند. هممی

های علم، آگاهی، عدل، تنها باید افراد دستور این کتاب را در زمین
رزق و روزی حالل مهمترین اثر را  .(3) پرهیزکاری و جهاد بپذیرند

. سالمت معنوی با سالمت زیستی، (23) بر سالمت معنوی دارد
برای تربیت معنوی در آموزش الگو . دروانی و اجتماعی ارتباط دار

. با گذر زمان و (24) محور باید اعتقاد به وجود روح ملکوتی داشت
ها نقش مهمی دارد که افزایش علم، اضطراب در سالمت جامعه
تواند موثر باشد. ایمان به سالمت معنوی در بهبود این وضع می

ا خدا یکی از عوامل معنوی است که فردی که دارای ایمان به خد
. (11) باشد، از سالمت معنوی و طول عمر بیشتر برخوردار است

. عزت نفس عاملی (4) مستقیمی داردسالمت معنوی با دعا رابطه 
است که نقش مهمی در رسیدن به آرامش روانی دارد و فردی که 

خودش ایمان دارد و در مسیر تحوالت دارای عزت نفس است به 
عامل اصلی . (19،20) رودمثبت فردی و اجتماعی پیش می

باشد که باعث تهدید رس میهای روانی، نگرانی و استبیماری
شود، قرآن کریم به این مسئله زندگی و بهداشت روان انسان می

 توجه نموده و یکی از راهکارهای دستیابی به آرامش و امنیت در
 .(7،19) داندفرد را توکل و یاد خدا می

 
 ارتباط سالمت معنوی با آموزش پزشکی

دهد باید رفتار معنوی را برای تامین سالمت میمطالعات نشان 
. نظام ارائه خدمات سالمت (25)معنوی یاد گرفته و آموزش دهیم 

برای پاسخگویی به بیماران به معنویت نیاز دارد. طبق نیازها و 
علوم  هایآموزشی، آموزش سالمت معنوی در دانشگاهاهداف 
های آموزشی، تربیتی و نیاز به معنویت در حوزه همچنین وپزشکی 

های علوم پزشکی بهترین بستر دانشگاه فرهنگی ضروری است.
انجمن  برای آموزش سالمت معنوی در حوزه علم و تربیت هستند.

بهداشت (، سازمان AAMC) های پزشکیآمریکایی دانشکده
( و کمیسیون اعتباربخشی سازمان بهداشت و WHO) جهانی
( به ضرورت وجود معنویت در آموزش پزشکی JCAHO) درمان

اند و معتقدندکه باید معنویت و مسائل مرتبط به آن در تاکید کرده
برای آگاهی . های بالینی و آموزش پزشکی وارد شوندمراقبت

ی نیاز به یک برنامه در های معنودانشجویان پزشکی از مراقبت
سیاست توسعه آموزش معنوی ملزم به استفاده از زبان مشترک، 
مفهوم بنیادین معنویت و ضرورت نیازهای آموزشی با فرهنگ هر 

های آموزش پزشکی بر اساس مفهوم . برنامه(9،26) ملت است
معنویت و اثر عناصر معنوی بر سالمت جسم و روان در موسسات 

 هایکودکی بهترین دوره برای انتقال آموزه. شوندآموزشی تنظیم می
معنوی برای رشد معنوی کودکان است و بنیان سالمت معنوی در 

. (9،27) و معنویت، موضوعی تربیتی است (20) بزرگسالی است
های دینی در آموزش پزشکی و توجه به معنویت مبتنی بر آموزه

ارتقای سالمت معنوی همراه با ابعاد دیگر سالمت مورد اهمیت 
گیری پزشکی بر اساس ای که تصمیمه است به گونهقرار گرفت

. امروزه تاثیر معنویت در (2) گیرندعقاید دینی تحت تاثیر قرار می
 برنامه .های آموزشی، تربیتی و فرهنگی بیشتر از گذشته استحیطه

های تحلیلی آموزش معنوی فراتر از انتقال محتوا، استدالل، شیوه
زیر بنای برنامه آموزش معنوی شامل چیستی . ورزی استو اندیشه

ردن مفهوم معنویت در معنویت و سالمت معنوی، اهمیت نهادینه ک
سالمت و روش راهبردی سازمان جهانی بهداشت در مورد سالمت 

بهداشت و های اصلی متولیان و مجریان ز وظیفها. باشدمعنوی می
 منددر امر سالمت، مراقبت مبتنی بر معنویت است که نیاز درمان

های مهم وزارت از برنامه .استمعنوی آموزه های آموزش بر اساس 
های فرهنگی در ، درمان و آموزش پزشکی، افزایش برنامهبهداشت

. اهمیت تحول در نظام (28) جهت افزایش سالمت معنوی است
معنوی بخاطر آموزش علوم پزشکی در جهت ارتقای سالمت 

. رودکمبودها در تربیت دانشجویان کارآمد اولویتی مهم به شمار می
پیامد برنامه آموزشی سالمت معنوی، دادن مهلت الزم به یاد 
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زمانی ابعاد . گیرنده برای تحولی آگاهانه در فرایند یادگیری است
توانند به حداکثر ظرفیت خود زیستی، روانشناختی و اجتماعی می

 آموزش سالمت معنوی در برنامه آموزش و پرورش باشد برسند که
. اثر سالمت معنوی در ایجاد آرامش و کمک به افراد در بهبود (27)

های آموزشی و ضروری است که در برنامه است و عملکردشان
درمان . فرهنگی در حیطه عملی به سالمت معنوی توجه شود

. در (29) بی آسانتر استاضطراب به کمک سالمت معنوی و مذه
های آموزش بالینی الزم است که اساتید و مربیان بالینی در دوره

نیازهای جسمی و روانی به نیازهای معنوی آموزشی خویش، در کنار 
های معنوی را در دستور کار خود قرار بیمار توجه کنند و مراقبت

یکی از اجزای حیاتی سالمت فرد، شناخت ابعاد معنوی  .(30) دهند
. (15) شوداست که موجب افزایش عالقه به آموزش معنویت می

های اخالقی و معنوی، الزم است در دست آوردن تواناییبرای به
 .(17) برنامه درسی دانشجویان پزشکی به معنویت توجه شود

 
 گیرینتیجه

های دینی در ایجاد آرامش و سالمت معنوی موثر قرآن و آموزه

روانی و -و این سالمت در پیشگیری از اختالالت روحی هستند
ای برای های جسمی موثر است. سالمت معنوی مولفهبهبود بیماری

آوری و امیدواری ارتباط مقابله با مشکالت است و با طول عمر، تاب
برنامه آموزشی مستمر، دارد. پرداختن به سالمت معنوی نیازمند 

متعادل و پر محتوا است. با توجه به  اثر مهم سالمت معنوی در 
نگری و آرامش و کمک به افراد در بهبود عملکردشان ایجاد مثبت

ویژه درحیطه های آموزشی و فرهنگی بهضروری است که در برنامه
و نیازها عملی به سالمت معنوی توجه شود. بنابراین بر اساس 

 های علوم پزشکیآموزشی، آموزش سالمت معنوی در دانشگاه اهداف
 .است حائز اهمیت
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