
 

 

 فلسفه یروزجهان بزرگداشت

 ینظر یکردهایرو :خوب یو زندگ یسالمت

1399آذرماه  10  
 

 و انواع سالمت نید
 یخانیعلاسماعیل 

 ایران سسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀمؤکالم، گروه 

Ismailalikhani@gmail.com 

 

آنها سالمت روح و روان، سالمت عقل و سالمت جسم است. هر  نیتراز سالمت وجود دارد؛ مهم یمختلف هایگونه

علل و  قیسالمت از طر چند نوع نیو متخصصان خاص خود است. ا هایژگیو یسالمت دارا یهاگونه نیاز ا کی

از نکات مهم  .کنندیم فایدر حفظ آنها نقش ا یکه عواملچنانهم رند؛یگیقرار م بیدر معرض آس یعوامل خاص

است و  یمندانمحافظان و دغدغه یها داراسالمت نیاز ا کیاست که هر  نیمختلف سالمت ا یهادربارة گونه

مند سالمت که متخصص و دغدغه ه،یمتخصصان تغذ ایپزشکان  ریسالمت هستند؛ نظ البته، تنها مراقب همان گونۀ

مند سالمت روح و قلب آنان هستند؛ هستند؛ عالمان اخالق، که متخصص و دغدغه هاانانس یکیزیو ف یجسم

و متفکران و اهل  لسوفانین آنان هستند؛ و فمند سالمت رواکاوان، که متخصص و دغدغهشناسان و روانروان

به طور  یدیان توحیاست که اد نیا نجایاز نکات مهم در ا یکی افراد هستند. شۀیمند فکر و اندمنطق، که دغدغه

سالمت  یهادغدغۀ همۀ گونه اً،یها دارند؛ ثانبه سالمت انسان یاری، اوالً اهتمام بسبه طور خاصّاسالم  نیو د عام

دارند و آنان را از  ییهاهیها توصبه انسان یو عقل یو روان یو روح یجسم یهانهیانسان را دارند و در همۀ زم

دربارة انواع سالمت از  گرینکتۀ مهم د .دارندیبرحذر م شود،یآنان م یترفتن انواع سالم نیکه باعث از ب ییزهایچ

است؛  یمراتبو سلسله یکیصورت تشکمختلف سالمت، به یهاهدربارة گون نیاست که دغدغۀ د نیا نیمنظر د

گاه سالمت عقل آنان و در ، آناست هامهم است، سالمت روح و روان انسان نید یو بالذات برا آنچه اوالً یعنی

 یاز آفات اخالق یهاست؛ سالمتانسان مهم است، سالمت روح اریبس نید یسالمت جسم آنهاست. آنچه برا ت،ینها

بعد رقم  نیاو در هم یبختبعد است و سعادت و نگون نیوجود انسان هم قتیحق ن،یچرا که از منظر د ،یو ارزش

 ز،یو از سعادت بازماندن و ن تیبرابر با نابودشدن انسان و انسان یاز دست رفتن سالمت روح ن،ی. بنابراخوردیم

نابود  شانتیو انسان تیشان، هودادن سالمت جسماز دست ها باانسان عنوان نمونه، فاسد کردن جامعه است؛ اما به

  .کشانندینم یو جامعه را به تباه مانندیو از سعادت بازنم شودینم
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