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 پیشگفتار مترجم

گرفته شده است کهه   1التین اسپریتوس ۀمعنویت در انگلیس از ریش ۀواژ

معنویت نامی است که بهه تجهاربی   . کشیدن استبه معنای تنفس یا نفس

تجاربی که با حهواس پنجگانهه   . شود می فراتر از مسائل مادی نسبت داده

گیردند که  می را در برهایی  شوند، بلکه حقایق عمیق و ارزش نمی حاصل

 انسان با یکی از ابعاد خهود کهه همهان بعهد روحهانی اسهت، آن را در       

 راهمعنویت دنیای مقدسی است که انسان با بعهد روحهانی آن در   . کند می

شناسایی و ارتباط با آن است و به کمهک همهین بعهد اسهت کهه انسهان       

حقهایقی کهه نشهانگر ایهن اسهت کهه       . برد می ی پیبه حقایق هست معنوی

 . انسان موجودی فراتر از جسم مادی است و به جهانی دیگر تعلق دارد

چهارچوبی کهه   . باشهد گیری  تصمیم تواند چارچوبی برای می معنویت

و نیازهای خود را معنها بخشهیم   ها  ستر ها، درآن تمام مشکالت، اضطراب

بهه  هها   در این چارچوب همه انسهان . کنیمنگاه مسئله  و با آن رویکرد به

ای  ازهانهد  حق اشتباه دارند، چون کامل نیستند و نیز به ،صرف انسان بودن

قوی نیستند که بتواننهد خهود را در جههت مطلهوب ت ییهر دهنهد و تنهها        

                                                           
1 .Spritus 



خداوند است که از هر نظر توانمند و قوی و آگاه به سهود و زیهان بشهر    

 .  است

عمیق است که ارتبهاط بشهر   ای  یده و تجربهدر بیانی دیگر معنویت پد

 عمیهق و معنهایی در بهر   ای  و طبیعهت را بهه گونهه   ها  با خود، خدا، انسان

و جوهره همه ادیان الهی بهه خهوبی   ها  آموزه ۀگیرد، چیزی که در هم می

 .  شود می احساس

حسن این کتاب در کنار حجم کم و استفاده از تصاویر زیبا و مناسب 

اهیم و در  بهتر موضوع، کم نویسی و ساده نویسی اسهت  برای انتقال مف

 .  که در زبان شیوای خود ما معیارهای درگویی هستندچه  ۀ آنیعنی هم

کتاب التین را آقای دکتر عباس رمضانی فرانی در اختیار مترجم نههاد  

از جناب آقهای دکتهر جعفهر بهوالهری کهه بها       . که از او بسیار سپاسگزارم

متن، ضمن رفه  نهواقو و اشهکاالت در پیراسهتگی اتهر، تهالش        ۀمطالع

و نیز سرکار خانم معصومه اصهالت نهداد کهه     اند به عمل آوردهای  شایسته

. کهنم  مهی  ، قهدردانی و تشهکر  کهرد جمه بخشی از کتهاب همکهاری   تر در

همچنین از همسر عزیزم)دکتر عبهاس رمضهانی( و فرزنهدانم )م سهن و     

جمهه کتهاب در اختیهارم    تر مطلهوبی بهرای   م مد( سپاسگزارم که فضایی

 .  گذاشتند

 دکتر زهرا غالمی حیدرآبادی

 



 

 

 

 

 

 یشگفتارپ

سهالمت  نظهام   در میهان مراقبت معنوی های  یشهاند اخیر فهمهای در سال

 فرهنگهی زنهدگی  ما در دنیای چند . بسیاری قرار گرفته است توجهمورد 

تفرقه و تنش مهورد  عنوان  به دینیهای  بر چسب بیشترکنیم، در آن جا  می

 ،در میههان اجتماعههات سههالم. اسههتفاده زیههادی قههرار گرفتههه اسههت  ءسههو

ه به و اختالفهات نیهز   هها   شهود تفهاوت   میتر  وسی که جامعه طوری  همان

در نهداد  معنویهت   نیهازی  بی بخشی از یک گوناگونیعنوان  به بهترین ن و

و عقایهدی کهه از طهرف    هها   یمها از نهداد پرسهت   . شود می انسانی ما دیده

 ،جامعه دینی را پذیرا باشهند خواهند  نمی همبستگی فکری کههای  سیستم

جامعه بشریت به شهرحی کهه   عنوان  به جامعه دینی رانام  وهستیم تر  آگاه

تمایهل  از مردم بسیاری عالوه  به. با شادمانی بیشتری پذیرا هستیم داده شد

ادعها نشهود کهه    که  این اما به خاطر ،یشه دینی دارنداند بسیاری به پذیرش

 . دهند نمی چیزی را بروزبه گروهی وابسته هستند 

بشهری  ههای   تفاوتی  باید هم پذیرا سالمت ملی نظامراندیشه دینی د

ویهده   گیریم نیازههای  می که یادگونه  همان. آن باشدی  ها و هم م دودیت

و به نیازهای ویده افراد گوناگون بهتر  بشنویم ببینیم، بهتر افراد مختلف را
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. سهازیم  مهی  مجههز  ترترؤانجام کار بهتر و مجهت  خودمان را ،توجه کنیم

بهه ییهر از فشهردگی زمهان      هنهوز ملی سالمت نظام  یشه دینی توسطاند 

کارکنان نظام ملهی سهالمت بهه    . نکرده استبینی  را پیش تقاضای دیگری

. انهد  جز طرح کمی وقت برای اینکار کاری برای مراقبهت معنهوی نکهرده   

موضهوعی اساسهی    ودینی این در حالی است که توجه به مراقبت معنوی

ارتقهای خهدمات و نیهز شهکوفایی     ست و موجب توانمندی و ها آن برای

 .  شود می ها آن کارکنان و مراجعین

                      بها عنهوان مراقبهت    زشی در مناطق مختلف کهه  آمو نب امیدوارم این م

                    در این منبه  سهعی     .                        شود مورد توجه قرار گیرد    می                     معنوی و دینی فعالیت

  و                                      خواهنهد در بهاره مراقبهت معنهوی          مهی                  هم برای کسانیکه            شده است که

                                                        بدانند و هم برای دیگران که خود را متعهد به مراقبت معنوی       بیشتر       دینی

در بخهش   این فصل یم توا. کمی بیشتر شرح داده شود      دانند     می        دیگران

                            های مرتبط نظام ملی سهالمت و                      طرح برخی دیگر فعالیت همراه با ،مقدمه

اگلیهو  توسهط  ههایی   نقاشهی   .      اسهت        و دینی                 با مراقبت معنوی     ها    آن        ارتباط

 بهه نمهایش گذاشهته   را یشه دینهی  اند  که درطی چندین کنفرانس 1گراهام

                در ایهن کتهاب         هها     آن                                      ما سپاسگزاریم که اجازه داده شهده از   ه است وشد

بهرای کوچهک شهمردن موضهوع          هها                        بکارگیری این نقاشهی   .             استفاده کنیم

ارتباطهات و  معنی  نمایش دادن برای کمک کردن و بلکه اند طراحی نشده

نظر  ترؤم ۀیک روزنعنوان  عالوه به به. است اتموضوعاین در در  بهتر 

                                                           
1 .Graham ogilive 
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کهه  ههایی   بخش. باشد می عالم معنویتفهم که در خور  شده استگرفته 

 وگهردآوری   مهم و کهاردان در این کتاب آمده است توسط افراد مختلف 

. هسهتند  نظیهر  بهی  در بسیاری موارد در نهوع خهود   و ویرایش شده است

تکرار شهده اسهت کهه ایهن بهرای انسهجام       هایی  بعضی مباحث در بخش

                    ین کتاب بتواند تالشی    ، ا        امید است. است شیدن به موضوع مورد ب ثبخ

                                                                هماهنگ و مفید برای در  ابهام مفهوم مراقبت پزشکی در برخی مهوارد  

 1. (2009)کریس لویدن،                         همچون سالمت و معنویت باشد
 

2
KSF   سالمت نظام ملیهای  مهارت منشور دانش و

آلهی اسهت   نظام ملی سالمت چهارچوب ایدههای  مهارت دانش ومنشور 

 که اصول توسعه و رشد نیروهای انسانی و کارکنان نظام سالمت را بیهان 

     کهه      دهد     می                  تعیین کرده و شرح   را      هایی        مهارت   ،    دانش           این منشور. کند می

                 خهدمات کیفهی و           ارائهه                                                 نیروهای انسانی و کارکنان نظهام سهالمت بهرای   

و هها   فهرستی از مهارت هر بخش این کتابی  در انتها.      دارند           مناسب نیاز 

داند  می که مورد نیاز کارکنان است و این فصل آن را ضروریهایی  دانش

بطهور بهالقوه از   کنهد، کهه    مهی  این نظهام کمهک  شناخت . دهد می را ارائه

                                                           
1 .Chris Levison 

دینی و -لویدن: سرپرست برنامه آموزش نظام ملی سالمت، مراقبت معنوی. کریس 
2009متخصصین مذهبی )مشاوران مذهبی( مراقبین سالمت؛ اسکاتلند، فوریه،  

2 . Knowledge:K Skill: S Framework: F  
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کامل باشهد امها   که  این نهها  این فهرست. شود م توای این گفتار حمایت

کمهک بهه   . ضروری داردهای  و دانشها  به برخی از این مهارتای  اشاره

ی  هها  وسهیعی از صهالحیت   ۀحهوز  دامنهه و  رشد کامل نظام ملی سالمت

و مذهبی بیمهاران  مورد نیاز را که به منظور پاسخ دادن به نیازهای معنوی 

این  در. است ارائه شده الزم آموزش ست که در این زمینهها آن مراقبین و

مراقبت سالمت تسهیالت مناسبی را جهت مراقبهت مهذهبی و    میان نظام

 .  معنوی فراهم کرده است

نظهام  توسعه توانمنهدی گهروه ت قیهق    از منظور حمایت کردن  آنها به

 میزان وسیعی از سطوح توانمنهدی خواسهته شهده را نشهان     ملی سالمت،

دینهی  به نیازهای که  این سالمت به منظورنظام ملی گروه ت قیق . دهد می

مراقبهت سهالمت   نظهام  مراقبان و گروه ت قیق در میان  ،و مذهبی بیماران

 پاسخ دهند، با مهیا کهردن مراقبتههای مهذهبی یها روحیهه مناسهب سهعی       

را هها   چهارچوب مههارت   ۀدامنه  هها  آن. سازند آسانرا فرآیند  کنند این می

کنند، همچنین گروه ت قیق جههت پاسهخگویی بهه مراقبهت      می مشخو

 کنند: بهه احساسهات افهراد، مقهام انسهانیت،      می افراد سعی دینیو  معنوی

فرهنگی، اعتقهادی و همچنهین بهه ابعهاد مشترکشهان      های  فردیت، تفاوت

 .  توجه کنند
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 و تشابهاتها  ثیرات تفاوتأارزيابی ت

. و تشهابهات اسهت  هها   بررسی تاتیرات مشخو تفهاوت فرآیند  بخشی از

عالئق و واسطه  به کتاب،های  و نویسندگان بخشتخصصی گروه  انتخاب

بایهد  و دینی معنوی هدف و جوهر مراقبت . تجاربشان دعوت شده بودند

 ،قهومیتی  ،فرهنگهی ، بنابراین نیازهای فهردی . روی فرد متمرکز شده باشد

نتهای   . شهود  مهی  فهراهم  هها  آن یها عقایهد مناسهب    توانایی/ناتوانی، ،سنی

ملهی  نظهام  جههت اسهتفاده افهراد در وب سهایت     هها   و ارزیابیها  بررسی

 .  (2009)حدودا تابستان،  شده استسالمت گذاشته 

 

1تقدير و تشکر از کريس لويژن
 

کهریس لهویدن در حهوزه     ۀسال 9 ۀوقف بی تالش توانست جز نمی این کار

امسهال او  . به همراه داشته باشدای  سالمت مذهبی و مراقبت معنوی نتیجه

ایهن   ۀهمه . شهود  مهی  سالمت اسکاتلند جدا نظام ملی بارنشسته شده و از

در ایهن زمینهه او انجهام     کهه  استهایش  و فعالیتها  به دلیل تالش کارها

او با این کارش قادر . قائل هستند برای او احترام زیادی داده است و همه

خواهد بود قلب و روان همه اعضای گروه را به سمت مراقبت معنهوی و  

 .  2بکشاند دینی

                                                           
1 .Chris Levison 

Geoff Lachlan                                                                       پروژه مذهب و ایمان

  اسکاتلند، نظام مذهبی دینی
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