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زمينه و هدف :دوران جنيني و سالهاي اول زندگي ،حياتيترين مرحله رشد و تكامل مغز و شكلگيري شخصيت و پرورش تواناييها و استعدادهاي
انسان است .اين زمان همچنين مناسبترين اوقات براي آموزش مسائل فرهنگي ،اعتقادي و پايهگذاري سالمت معنوي است .اگرچه تأممين ،حظأو و
ارتقاي سالمت همهجانبه هر كودك در درجه اول ،به عهده والدين و خانواده است ،ولي عوامل عديده اجتماعي  -اقتصادي و فرهنگأي ،در آن نقأ
دارد و در اين راستا مسئوليتهاي خطيري به عهده نظام سالمت است.
روش :مطالعه مروري و كتابخانهاي است و ضمن استظاده از مستندات معتبر داخلي و بينالمللي از مذاكرات ميزگرد كارگاه آموزشأي گأروه سأالمت
معنوي براي نتيجهگيري استظاده شده است.
يافته ها :عواملي مانند " تغذيه و سالمت مادر و خانواده "  " ،تحصيالت و سواد سالمت خانواده "  " ،اعتقادات مذهبي و انگيزه خانواده " ،
" محل زندگي "  " ،جايگاه اجتماعي "  " ،وضعيت بهداشت و محيط زيست " و ساير عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،ب ه صورت جداگانه و
بر آيند برهم كنشي آن ها تمثير زيادي بر وضعيت ر شد و تكامل كودكان دارد  .نق

كليدي نظام سالمت در امور سياست گذاري ،و ادغام

برنامه تكامل سال ها ي اول زندگي در مراقبت ها و خدمات شبكه بهداشتي درماني كشور و در اولويت قأرار دادن بعأد مهأم سأالمت
معنوي ،تمكيد مي شود.
نتيجهگيري :مناسبترين سنين براي شروع آموزش مسائل فرهنگي ،معنوي و اعتقادي ،از دوران جنيني و سالهاي اوليه زندگي است ،كه البته در
دوران نوجواني و جواني و حتي بعد از آن ادامه مييابد .ارتقاي سالمت معنوي در اين دوران بايد بر اصول و مباني دين مبين اسالم ،با استظاده از فرهنگ
غني و تجارب ارزنده ملي استوار بوده ،با بهرهگيري از ظرفيت خارقالعاده مغز كودك و تكامل سالهاي اول زندگي و آمأوزش مطلأوب فرزنأدپروري
صورت پذيرد.
كليد واژهها :تكامل سالهاي اول زندگي ،سالمت ،سالمت معنوي ،سالمت معنوي اسالمي

مقدمه

به عهده نظام سالمت است .در معارف ديني ،در مورد تربيت و تمديأب در

دوران جنيني و سالهاي اول زندگي ،حياتيترين مرحله رشد و تكامل

اين دوران ،توصيهها و سظارشات مؤكدي انجأام شأده و الگوهأاي عملأي

مغز و شكلگيري شخصيت و پرورش تواناييها و استعدادهاي انسان اسأت.

وجأأود دارد" .اميرالمأأؤمنين عليأأهالسأأالم بأأه فرزنأأد خأأود امأأام مجتبأ

اين زمان همچنين مناسبترين اوقأات بأراي آمأوزش مسأائل فرهنگأي،

عليهالسالم م فرمايند" :إنّما قَلْبُ الحَدَثِ كاألرضِ الخالِيه ما اُلقِيَ فيها مِنْ

اعتقادي و پايهگذاري سالمت معنوي است .اگرچه تممين ،حظو و ارتقأاي

شيءٍ قَبِلَتْهُ ،فبادَرْتُكَ باألدبِ قبلَ أن يَقْسُوَ قلبُكَ و يَشأتغِلَ لُبكأكَ "" .دل

سالمت همهجانبه هر كودك در درجه اول ،بأه عهأده والأدين و خأانواده

نوجوان همچون زمين خال است كه هر چه در آن افكنده شود م پذيرد؛

است ،ولأي عوامأل عديأده اجتمأاعي – اقتصأادي ،فرهنگأي ،سياسأي و

از آن كه دلت سخت و فكرت مشغول شود به تمديب و

زيستمحيطي هم در آن نق

دارد و در اين راستا مسئوليتهاي خطيري

2

از اينرو ،من پي

تربيت تو پرداختم".

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 * .1نويسنده مسئول :استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،عضو پيوسته و رييس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران
 .2نهجالبالغه :الكتاب 11
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سالمت معنوي در كودكان ،نوجوانان و جوانان با تکيه بر تکامل سالهاي اول زندگي (از زمان انعقاد نطفه)

نسبت به سالمت معنوي مادران و پدران از قبل از ازدواج ،بأهخصأوص در

چنين تمكيد بر اين باور بود كه بعد معنوي از جنس امور مادي نيست بلكه

زمان انتخاب همسر و سپس در زمان لقاح و در دوران بارداري و سالهاي

متعل به افكار ،باورها ،ارزشها و اخالقياتي است كه در مغز انسانها تبلور

اوليه زندگي كودك ،ضروري است .الزم است پايهگذاري سالمت معنأوي

مي يابد .اين مصوبه ،در پايان كشورهاي عضو را دعوت مأي كنأد كأه در

در دوران جنيني و كودكي از طريأ پيشأگيري ابتأدايي و اوليأه صأورت

«راهبرد سالمت براي همه » در كشور خود بعأد معنأوي سأالمت را ،بأه

پذيرد ،يعني از وجود و تمثير عوامل مخل و مخرب بر اين بعد بسيار مهم از

صورتي كه در اين مصوبه آمده است ،در نظر داشته باشند و به صورتي كه

سالمت همه جانبه جلوگيري شود و ارتقاي سأالمت معنأوي كودكأان ،از

با رونأدهاي اجتمأاعي و فرهنگأي آنهأا مطابقأت دارد ،بأه كأار گيرنأد.

طري آموزش فرزندپروري ،صورت پذيرد ،و چون گوهري گرانبها در تمام

كشورهاي غربي كه تقريباً هميشأه در اجأراي مصأوبات سأازمان جهأاني

دوران نوجواني ،جواني و بزرگسالي از بعد سالمت معنوي ،حراست به عمل

بهداشت پيشقدم هستند ،اين بار هم به سرعت وارد عمل شدند و تقريباً از

آيد تا دائماً بارورتر شود .البته طبيعي است كه عوامل مضر و مخل و امكان

همان سالها بهتدريج به آمأوزش سأالمت معنأوي در همأه دانشأگاههأا

انحراف هميشه وجود دارد كه در آن صورت همچون ساير ابعأاد سأالمت،

پرداختند .اما آنچه در مقاالت و كتابهاي غربي مشاهده ميشود ،عمأدتاً

بايد از طري پيشگيري ثانويه (درمان) و يا پيشأگيري ثالييأه (نوتأواني و

مربوط به آن سالهايي از زندگي است كه انسأانهأا بيمأار هسأتند و بأا

آمده در امر سالمت معنوي كوشيد و

مشكالت بيماريهاي مزمن دست و پنجه نرم كرده و يا به دليل ابتالء بأه

آن را به نحو مطلوبي اصالح و جبران كرد« .والدين براي انتقال بين هاي

بيماري سرطان و غيره به سوي مرگ پي

ميروند .هدف كشورهاي غربي

معنوي ،بايد به دنبال لحظههأاي نأابي باشأند كأه يأادگيري ،يادسأپاري و

از پرداختن به سالمت معنوي آن است كأه تأابآوري و احسأاس اميأد و

باورپذيري كودك ،در باالترين سطح قرار دارد» (.)1

نشاط در اين دسته از بيماران تقويت شأود و پأذيرش مأرگ بأراي آنأان

توانبخشي) ،براي رفع مشكالت پي

آسانتر شود .هرچند كشورهاي غربي ظأاهراً بأه آنچأه سأالمت معنأوي

سالمت معنوي :تاريخچه كوتاه

مينامند خيلي اهميت ميدهند ،اما در عين حأال در كشأورهاي مزبأور،

حدود  4دهه قبل ،در اجالس ساليانه سازمان جهاني بهداشت كأه بأا

جايگاه سالمت معنوي آنچنان كه بايد روشن نيست .بعضي آن را باالتر از

حضور وزراي بهداشت كشورها تشأكيل مأيشأود ،نماينأده كشأور نأرو ،

دين و اعتقادات مذهبي ميدانند و برخي ديگر آن را پأايينتأر از ديأن و

مطلبي را عنوان كرد كه گويي تجربه مشأترك بيشأتر كشأورها بأود و در

مذهب دانسته و بهطوركلي ارتباطي بين اين دو قائل نيستند .هرچنأد در

نتيجه پيشنهاد وي در اين ارتباط ،تقريباً بهراحتي پذيرفته شد .در اجالس

بسياري از نوشتهها ،به دين و اعتقادات مذهبي اشاره شده و مهم شأمرده

مزبور نماينده نرو اظهار داشت ،مردم نأرو بأهخأوبي مأيداننأد ،كشأور

ميشود ولي در مجموع ،اعتقادات الييك بيشتر بر اين بعد مهم از سالمت

ثروتمندي دارند كه از وضعيت اقتصأادي و اجتمأاعي مطلأوبي برخأوردار

حاكم است .آنها سالمت معنوي را براي احساس رضايت ،شادي و اميد به

است و انتظار ميرود ،همين وضع در آينده هم ادامه يابد .مأردم از لحأا

آينده ،الزم ميدانند و كسب آن را از طريأ نأواختن و يأا گأوش كأردن

اشتغال ،تحصيل و در مجموع براي يك زندگي مطلوب در آينده دغدغهاي

موسيقي ،پرداختن به هنر ،ورزش ،يوگا ،خواندن كتأاب و پنأاه بأردن بأه

نبايد داشته باشند .اما با وجود چنين وضعيتي ،روز به روز احساس پوچي و

طبيعت توصيه ميكنند.

بيهودگي در بين مردم و به ويژه جوانان گسترش يافتأه و زمينأه مصأرف
بيشتر الكل و اعتياد به مواد مخدر فراهم آمده و جرم و جنايت و خودكشي
رو به گسترش گذاشته است .نماينده كشور نرو  ،بروز و تشأديد وضأعيت

سالمت معنوي با رويکرد اسالمي

"معنويت به ويژگيهاي متعالي روح انسان وابسته اسأت و تشأخي

مورد اشاره را ناشي از اختالل در سالمت معنوي جامعه دانست .و پيشنهاد

سالمت معنوي وابسته به تشخي

كرد كه بايد بعد سالمت معنوي را بأه ابعأاد سأهگانأه جسأمي ،روانأي و

و روان انسان است .مقصود از مباني اسالمي (سالمت معنوي) آن دسته از

اجتماعي سالمت اضافه كرد .هر چند اين پيشنهاد پس از بحثهأايي كأه

گزارههاي مبنايي است كه اسالم آنها را ميپأذيرد ،در سأعادت حقيقأي

انجام شد ،مورد قبول قرار گرفت ،ولي پيشأنهاد هيئأت اجرايأي سأازمان

انسأان تأمثير دارنأد ،و بأا وحأي الهأي (قأرآن كأريم) ،سأنت معصأأومين

جهاني بهداشت ،براي تصويب يك تعريف مشترك از سالمت معنوي مورد

عليهمالسالم ،يا با عقل قطعي ،قابل كشف است" ( .)2سالمت معنأوي در

قبول قرار نگرفت .در نتيجه قرار شد هر كشوري بر مبناي شرايط فرهنگي

اسالم گرچه شامل زندگي اين دنيا هم ميشأود ،ولأي اساسأاً در راسأتاي

WHO

سعادت انسأان در زنأدگي ابأدي اسأت ،كأه از ارزش و اهميأت واالتأري

و اجتماعي خود ،سالمت معنوي را تعريف و اجرايي كنأد .مصأوبه

 37.13در سي و هظتمين اجالس ساليانه بهداشأت جهأاني (سأال )1894
يك تصميم تاريخي به شرح زيأر بأود« :بعأد معنأوي بخأ

جدانشأدني

كاركرد درست ويژگيهاي متعالي روح

برخوردار است.
به دليل اينكه در كشور ما متمسظانه آموزش پزشكي ،بأه آمأوزههأاي
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براي نيل به موفقيت در پرورش معنوي ،توجه خاص و تالش هدفمند،

راهبردهاي سالمت در كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت است» .هم

سيدعليرضا مرندي

كشورهاي غربي و كتابها و نوشتههاي آنان وابستگي بسأيار دارد ،حتأي

 9سالگي است ،1تكامل و پرورش كودك در اين دوره ،شالوده شخصيت او در

الگوبرداري از آنان در زمينه سالمت معنوي هم امري رايج است .به همين

آينده را پيريزي ميكند .از دوران جنيني و در سالهاي اول زندگي ،رشد

دليل عالقمندان به اين بعد از سالمت هم ميل غرب ،عمالً كاربرد سالمت

مغز كودك بسيار سريع است .در اين دوره ،حساسأيت نسأبت بأه تأمثيرات

معنوي را منحصر به كارهاي بيمارستاني براي بيماريهاي مزمن و مشرف

محيطي نيز از همه دورههاي ديگر بيشتر است .با پيشرفت علأم ،اطالعأات

به مرگ ميدانند .اين در حالي است كه حتي آقاي ملباي ،نماينده كشأور

گستردهتري در مورد استعدادها و توانمنديهاي جنين و نوزاد بأه دسأت

نرو كه پيشنهاد دهنده افزودن بعد سالمت معنوي به ساير ابعاد سأالمت

آمده است كه ميتواند در راستاي تحق  ،تيبيت و ارتقاي تكامل همهجانبه

معنوي در تمام طول عمر و نه فقط براي مراحل پاياني عمر بود .در كشور

جنين قادر است در داخل رحم ،نور روز را از وراء شكم مادر تميز دهد

ما با توجه به ارزشي كه اسالم براي جان و سالمت انسان قائل است و ورود

و پس از تولد نسبت به اشيا و رنگهاي مختلف ،واكن هاي متظاوت نشان

هرگونه آسيب به سالمت و جان انسان را عملي حرام و در خأور پرداخأت

دهد .رنگهايي كه با هم تضاد زيادتري دارند بيشتر مورد توجأه او اسأت.

ديه و قصاص ميداند و از آنجا كه معنويت اسالمي و سالمت معنأوي ،بأا

توپ قرمز با درخشأندگي متوسأط را بهتأر دنبأال مأيكنأد .در تصأاوير

اعتقادات اسالمي ارتباط تنگاتنگ داشته و بلكه عمالً بر آن منطب اسأت،

شطرنجي ،به مربعهاي بزرگتر و به اشيا با درخشندگي متوسأط ،بيشأتر

از زمأان

نگاه ميكند .بالفاصله پس از تولد به تصوير صورت انسان توجه ميكند و با

از آن ،اهميأت داد و بأراي اسأتمرار و ارتقأا آن

حركت چشمها و گردش سر ،آن را تا  191درجه تعقيأب مأيكنأد .اگأر

تالش كرد .حضرت ح تعالي ،انسان را براي عبادت و بندگي خأوي  ،بأا

تصوير صورت درهم ريخته باشد ،نوزاد به آن عالقأه نشأان نأداده و آن را

فطرتي پاك و با ظرفيت خليظه الهي آفريده است .لذا براي پرورش و تعالي

خيلي دنبال نميكند .نوزاد اشيايي را كه در فاصله حدود  18سانتي متري

هرچه بيشتر اين استعدادها در خود و براي به فعل رساندن توانمنديهاي

صورت او قرار گيرند ،خوب ميبيند و اشيا متحرك را كأه حركأت كنأد و

خداوند بايد صادقانه و بيوقظه تأالش كأرد و

افقي دارند و بهخصوص تصوير صورت انسان را بيشتر ميپسندد .گرسنگي،

براي تربيت هرچه مطلوب تر فرزندان ،بايد در انتخاب همسر دقت بسأيار

خستگي ،نور زياد ،نحوه و شرايط زايمان و تجويز بعضي داروهأا بأه مأادر

لذا بايد به سالمت به طور اعم و سالمت معنوي بأه طأور اخأ
انعقاد نطظه و حتي پي

عبادي ،بندگي كردن خال

كرد و از اهميت زمان انعقاد نطظه و دوران جنيني فرزند ،هم غافأل نشأد.

ميتواند بر نحوه واكن

نوزاد اثر بگذارد.

پيامبر اعظم اسالم (ص) ميفرمايد « :أَدِّبوا أَوْالدَكمْ في بُطُونِ اُمَّهاتِهِمْ قيلَ:

نأأوزاد مأأزههأأا را درك مأأيكنأأد و نسأبت بأأه طعأأمهأأاي مختلأأف

وَكيفَ ذلِك يا رَسُولَ اهلل؟ فَقالَ بِإطْعامِهِمُ الحَاللَ» .ترجمه« :فرزنأدانتان را

واكن هاي متظاوت نشان ميدهد .وي قادر است در داخل رحم ،صداي

در رحم مادرانشان تربيت كنيد .پرسيده شد :اين چگونه اسأت اي رسأول

قيل و قال محيط اطراف مادر و از جمله صداي قلأب مأادر را بشأنود و

خدا؟ فرمود :با خوراندن غذاي حالل (به مادرش)»( ،)1به عبارتي از طري

حتي انس با صداي قلب مادر موجب مي شأود كأه بعضأاً پأس از تولأد
شنيدن صداي ضبط شده آن ،براي

تغذيه جسم و روح مادر.

آرام بخ

باشأد .چنأد سأاعت

پس از تولد نوزاد ميتواند صداي مأادر را شناسأايي كنأد و از چهأره او

ابعاد و اهميت سالمت معنوي در سالهاي اول تکامل
كودكي (قب از زمان تشکي نطفه تا  8سالگي)
دوره پي

خاطره داشته باشد .نوزاد بوي مادر را از روز پنجم عمر تميز مأيدهأد.
خواب و بيداري نوزاد شامل ش

مرحله است .در يكي از ايأن مراحأل،

از تولد (پي زادي) ،كه ماندگارترين تمثيرپذيري شخصيتي

نوزاد كامالً هوشيار بوده و عمالً بي حركت است .در يك زايمان طبيعأي

از تولد ،حتي

كه به مادر داروهاي خواب آور تجويز نشده باشد ،طي ساعت اول پس از

قبل از انعقاد نطظه (همسرگزيني شايسته ،تغذيأه سأالم و حأالل ،رعايأت

تولد نوزاد ،در اوج هوشياري و سكون نسبي بوده و چشمهأاي او كأامالً

جنبههاي معنوي زناشويي ،آمأوزشهأاي ضأروري ،)....اطأالق مأيشأود.

باز است .اين زمان ،فرصت بي بديلي براي برقراري ارتباط عأاطظي بأين

واكاوي سالمت معنوي در اين دوره ،اهميأت مضأاعف داشأته ،بأه دقأت

والدين و فرزند است.

در رشد و تحول انسان را در بر دارد ،به تمام زمانهاي پي

بيشتري نياز دارد ( .)4سالمت معنوي در سالهاي اوليأه زنأدگي كأودك

پرورش انسان در سالهاي اول زندگي بيشتر با الگوبرداري از والأدين

حائز اهميت است و بعضي از بيماريهاي روانأي ،معنأوي و اجتمأاعي ،در

صورت ميگيرد بنابراين والدين بايد تحت آموزشهاي مناسب درخصوص

اين دوران بسيار با اهميت شكل ميگيرد (.)5

چگونگي فرزندپروري قرار بگيرند تا او را بهنحوي كه در آينده فردي سالم

گستره برنامه و سياست تكامل اوان كودكي از دوره پي

از تولد تا زمان

و معتقد باشد پرورش دهند.

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 .1سند ملي رشد و تكامل همهجانبه دوران ابتداي كودكي ،دبيرخانه كشوري رشد و تكامل همهجانبه كودكان ،سال 1182
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بود و نيز تمام بحثهايي كه متعاقب آن پي

آمد براي استظاده از سالمت

كودكان بسيار مؤثر باشد.

سالمت معنوي در كودكان ،نوجوانان و جوانان با تکيه بر تکامل سالهاي اول زندگي (از زمان انعقاد نطفه)

خانواده در زمينه تكامل معنوي دوران كودكي تمثير اوليه و سرنوشت سأاز

نوزاد ،ميتواند بر روابط عاطظي و رفتار مادر در سأال اول و حتأي بعأد از آن

دارد .رئوس عوامل تمثيرگذار بأر پأرورش معنأوي و جسأماني سأالهأاي اول

اثر بگذارد .اگر مشكالت در حدي باشد كه مجبور شوند مادر و نوزاد را حتي

زندگي عبارتند از" :تحصيالت و سواد سالمت خانواده»" ،اعتقأادات مأذهبي و

براي مدت محدودي از هم جدا كنند ،آثار مخرب جدايي ،بر روابأط عأاطظي

انگيزه خانواده"" ،محل زندگي"" ،وضعيت تغذيه اي خانواده" .عالوه بر خانواده،

مادر بيشتر خواهد بود.

"وراثت و مؤلظههاي نتيكي"؛ "وضعيت بهداشت و محيط زيسأت"؛ "وضأعيت

پستان مادر است .وقتي نوزاد در اتاق زايمأان بالفاصأله پأس از تولأد بأر روي

سالمت و تغذيه مادر در دروه پي زادي و نيز وضعيت مادر و كأودك در دوره

قظسه سينه و شكم مادر قرار ميگيرد ،ضأمن اسأتراحتهأاي كوتأاه تأوأم بأا

نوزادي و بعد از آن " ؛ "عوامل فردي" ؛ "اطرافيأان و همسأايگان"؛ "ارتباطأات

هوشياري و آرام  ،به تماشاي چهره مادر ميپردازد .نوزادي كه ايأن گونأه در

اجتماعي خانواده"؛ "مراقبتهأا و خأدمات تكامأل معنأوي ابتأداي كأودكي"؛

تماس مستقيم با مادر است ،به دليل اين كه اندازه سأرش ،نسأبت بأه بأدن او

"عوامل ملي و منطقهاي" و "عوامل جهاني".

بزرگ است لذا عضالت ضعيف گردن او قادر نيسأت ،سأنگيني سأرش را كأه
براي تماشاي صورت و چشمان مادر بلند ميكند ،براي مدت طأوالني تحمأل

نقش بيبدي مادر در پرورش كودك از زملان توللد و
همه سالهاي كودكي و پس از آن

خود استراحت دهد تا مجدداً بتواند سرش را بلند كرده و مأادر را تماشأا كنأد.

تالقي نگاه نوزاد و مادر در اين زمان ،همأراه بأا تمأاس پوسأتي مأادر و

برخالف آن دسته از نوزاداني كه از مادر جدا ميشوند ،اين نوزاد بهندرت گريأه

نوزاد ،بهويژه اگر توأم با مكيدن پستان مادر باشأد ،تأمثير خأارقالعأادهاي در

ميكند .حدود  21تا  41دقيقه پس از تولد حركأات دهأان و لأبهأاي نأوزاد

تعمي روابط عاطظي مادر و نوزاد داشته و اثرات بسيار ديرپايي دارد .مأادر و

مزبور شروع شده و بزاق او سرازير ميشود .نوزاد سعي ميكند با خزيأدن تأوأم

نوزاد بهويژه در ساعت اول زندگي به چشمهاي يكديگر عالقه بسأيار نشأان

با استراحتهاي كوتأاه و بأا حركأات مكأرر دهأان و بأا مكيأدن دسأتهأا و

ميدهند .مادر ،حدود  95درصد وقت خود را صرف نگاه كردن بأه چشأمان

انگشتان  ،خود را به پستان مادر برساند .او نوك پستان و هالأه را بأه درسأتي

نوزاد كرده و يا قربان صدقه چشمان او ميرود .در ظرف دقاي و سأاعت اول

به دهان گرفته و خوب ميمكد و از نزديك به تماشاي چهره مادر و مخصوصأاً

عمر ،نوزاد ميتواند شكلك درآوردن را تقليد كند و همأراه بأا ريأتم صأدا و

چشمهاي وي مأيپأردازد .وقتأي نأوزاد پسأتان مأادر را مأيمكأد ،هورمأون

صحبت مادر ،با حركات موزون دست و پا ،از خود واكن

نشان دهد .نأوزاد

كند ،لذا مجبور است هر بار پس از نظاره چهأره مأادرش ،بأه عضأالت گأردن

اكسيتوسين (هورمون عش ) در مغأز مأادر ترشأح شأده و موجأب افأزاي

با نگاههاي خود ،مادر خسته اش را دنبال ميكند و با او ارتباط برقرار ميكند

احساس عش مادر به فرزند و ارتقاي روابط عاطظي او ميشود .اكسأيتوسأين

و عواطف او را برمي انگيزد .با شنيدن صداي گريه فرزنأد ،خأون بأه پسأتان

ضمناً موجب ترشح  18هورمون گوارشي در دستگاه گوارش مادر و نوزاد شأده

مادر هجوم ميآورد .تماس زودهنگام مأادر و فرزنأد و اسأتمرار آن ،نأهتنهأا

و در نتيجه سبب بهبود جذب مواد مغذي در رودههاي مادر و كودك ميشأود.

موجب تحكيم روابط عاطظي  -رواني آنان ميشود ،بلكه توفي بيشتر در امر

به دليل وجود همين آنزيمهاي گوارشي است كه برخالف شير خشأك ،همأه

تغذيه با شير مادر ،رشد و تكامل مطلوبتر كودك و نيز سبب شيوع خيلأي

مواد مغذي شير مادر تقريباً بأهطأور كامأل جأذب روده شأيرخوار مأيشأود.

كمتر عظونت ميشود .شروع اين تماس پوست با پوسأت و چشأم بأا چشأم

همچنين ترشح همين هورمونها در بدن مادر هم موجب ميشأود كأه حتأي

مادر و فرزند هرچه به لحظه تولأد نزديأكتأر و اسأتمرار آن بيشأتر باشأد،

اگر مادر از تغذيه ايدهآلي برخوردار نباشد ،ترشأح آنأزيمهأاي گوارشأي مأورد

موجب ميشود كه مراقبت مادر ،بيشتر و رشد كودك ،مناسبتر و احتمأال

اشاره ،موجب جذب تقريباً كامل غذاي مادر شود .بهترين تغذيه بأراي كأودك

كودك آزاري كمتر شود .بر طب مطالعهاي كه در كشور تايلند انجأام شأده

شير مادر است .شير مادر يكي از نعمتها و موهبتهايي اسأت كأه خداونأد بأه

است ،حتي در بين روسپيهايي كه عادت بر رها كردن فرزندان خود پس از

انسانها ارزاني داشته و آنها را به صورت فيزيولو يأك از آن بهأرهمنأد سأاخته

وضع حمل دارند ،برقراري اين نوع تماسها و استمرار تغذيه بأا شأير مأادر،

است .تغذيه بيواسطه از شير مادر ،تا مدت دو سال بهتأرين شأرايط جسأماني،

موجب شده است كه رها كردن فرزند ،كمتر شود .اگر پدران هم در سأاعات

رواني و معنوي را براي رشد و تكامل كودك فراهم ميسازد .شير مأادر غأذاي

اول عمر يك ساعت را با فرزند خود صرف كرده و تالقي پوست بأا پوسأت و

بينظير و كاملي است كه در ارتقاي سأالمت معنأوي ،روحأي ،رشأد جسأمي،

مأييابأد.

ارزشأمند و

تالقي نگاه داشته باشند ،مراقبت پدرانه آنان نيز به شدت افأزاي
مطالعات در كشور آمريكا نشان داد كه هركجا بخ

تكامل مطلوب كودكان و افزاي

روابأط عأاطظي در جامعأه نقأ

نوزادان را تعطيل كرده

بيبديلي دارد .قرآن كريم ،مدت زمان مطلوب شيردهي كأودك شأيرخوار را دو

و هم اتاقي مادر و نوزاد را جايگزين كردند ،مأوارد كأودك آزاري بأه شأدت

سال كامل و حداقل اين زمان را  21ماه بيان كرده است ( .)6تغذيه با شير مأادر،

يافت .درعينحال ،ظرافت و شكنندگي اين روابط عأاطظي در حأدي

بأيبأديل

كاه

است كه بيماريها و حتي مشأكالت گأذرا و خظيأف ،حتأي در حأد زردي

براي شكل گيري و افزاي

روابط عاطظي بين مادر و كودك ،نقأ

دارد .حتي نوزادان نارس كوچكي كأه در بخأ هأاي مراقبأت ويأژه نأوزادان،
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ساير عوامل تمثيرگأذار بأر تكامأل معنأوي دوران ابتأدايي كأودك عبارتنأد از:

از هيجانانگيزترين مشاهدات عصر حاضأر ،كشأف تأوان نأوزاد در يأافتن

سيدعليرضا مرندي

توسط مادران لمس و ناز شده و يا به آنان تحريكات نوازش گونهاي داده شأود،
به مراتب كمتر دچار وقظه تنظسي شده ،سريعتر افزاي
زودتر از بيمارستان مرخ

وزن و تكامأل يافتأه و

ميشأوند .ايأن روزهأا در كشأورهاي صأنعتي در

صورت تولد نوزاد نارس يا بيمار ،مادر را همراه با نوزاد بأه بخأ

مراقبأتهأاي

دوره نوجواني شكل دهأد .ايأن تمأاس ارتبأاطدهنأده قأوي در شأكلگيأري
كانالهاي احساسي و برقراري پيوند بين نوزاد و والدين است (.)1
متمسظانه غظلت از انجأام تحريكأات مطلأوب ،بأهتأدريج موجأب كأاه
توانمندي و حتي كاه

اتصال سأيناپسهأا شأده و نهايتأاً ظرفيأت آنهأا از

ترخي  ،پرستاري ميكنند تا به روابط عاطظي آنان آسأيبي وارد نشأود .آنأان

شيرخوار و با ماليمت و عش فرد مرافأب تأوام نباشأد و بأهخصأوص اگأر بأا

همچنين از مراقبت همآغوشي مادران 1در مورد آن دسته از نوزادان نارسي كأه

بيتظاوتي و يا احياناً خشونت از هر نوع همراه باشد ،آثأار نأامطلوبي بأر كأودك

حتي تهويه مصنوعي ميشوند (تنظس مصنوعي) و يا سرم بأه بنأد نأاف آنأان

گذارده و در درازمدت ميتواند منجر به مشكالت تحصأيلي ،عأوارض عأاطظي،

متصل است و در سنين خيلي پايين حاملگي هم هستند ،اسأتظاده مأيكننأد.

اجتمأأاعي و حتأأي جأأرم و جنايأأت در چنأأين فرزن أداني شأأود .لأأذا آمأأوزش

اين نوع مراقبت ،محاسن عديدهاي بأراي نأوزاد دارد كأه از جملأه آنهأا ارتقأاء

فرزنأأدپروري بأأه صأأورت مطلأأوب بأأراي همأأه والأأدين از قبأأل از بأأارداري و

تكامل شناختي و عصبي شيرخوار است.

بهخصوص پس از فرزنددار شدن بسيار ضروري و بلكه حياتي اسأت .بأازي بأا
كودك از بهترين شيوههاي آمأوزش كودكأان و از جملأه در مسأائل اخالقأي،

تکام مغزي و عصبي

فرهنگي و معنوي اسأت .همچنأين كتأاب خوانأدن بأا صأداي بالنسأبه بلنأد

مغز نوزاد در زمأان تولأد و قبأل از آن ،در داخأل رحأم ،داراي ميلياردهأا

بهخصأوص از  6مأاهگي تأا  5سأالگي و نيأز قصأه گظأتن از مناسأبتأرين و

سلولهاي عصبي است كه هر كدام از سلولها ،داراي  15111دنبالأه عصأبي

مطلوبترين شيوههاي آموزش و كمك به تكامل كودكان است .شايد ذكر ايأن

ميباشند .محل اتصال اين دنبالههاي عصبي به يكديگر را سيناپس مأينامنأد.

مطلب در اينجا ضرورت داشته باشد كه هر چنأد دقأت فأراوان بأراي تكامأل

تعداد سيناپسها بالغ بر  1111ميباشد كه نشأانهاي از عظمأت شأبكه بسأيار

مناسب فرزند در همه ابعاد الزم اسأت امأا درعأينحأال اگأر بأه هأر دليلأي،

گسترده عصبي است .همانگونه كه براي فعال كردن هر كامپيوتري ،بايد به آن

مشكالتي در امر تربيت مطلوب كودكان پديأد آيأد ،تأا حأدود زيأادي امكأان

برنامه داده شود تا هر چه بيشتر قابل استظاده شود ،سيستم عصبي مغز نوزاد را

ترميم آن مشكالت در ماهها و سالهاي بعأد وجأود دارد ولأي اكيأراً نيازمنأد

هم بايد فعال كرد  .چون زمان خواب و بيداري نوزاد داراي  6مرحله است بايأد

تالش بسيار بيشتر بوده و نتايج حاصله هم ممكن اسأت الزامأاً مشأابه شأرايط

از مناسبترين زمان ،براي وارد كردن محركهاي عصبي استظاده كرد و آن در

ايدهال و مطلوب زمان مخصوص به خود نباشد« .سالهأاي اول ،رشأد مغأز در

نوزاد است .در عين حال محركها بايد همأراه بأا

بحراني ترين وضعيت بوده ،نسبت به تمثيرات خارجي (چه ميبت و چأه منظأي)،

احساس امنيت هر چأه بيشأتر در نأوزاد و تأوام بأا عشأ و عالقأه بأوده و از

بيشترين حساسيت را دارد .مغز در اين زمان توانمندي بالظعل كم و بالقوه بسأيار

مطلوبيت هر چه بيشتر براي نوزاد برخوردار باشد .محركهاي مزبأور بايأد هأر

بااليي دارد .مراقبت محبتآميز و آموزشهأايي كأه كأودك در سأالهأاي اول

چه بيشتر و به اشكال مختلف تكرار شود و حواس مختلف نوزاد را تحريك كند

دريافت ميكند ،يا فقدان اين نوع تجربيات اساسي ،تمثيرات بلند مدتي بأر ذهأن

و در عين حال او را خسته نكند .براي ميال ،مادر ميتواند فرزنأد بأدون لبأاس

كودك باقي ميگذارد .هرچند كه يادگيري در تمام طول زندگي ادامه مأييابأد،

خود را ،فقط با يك پوشك و اگر هوا سرد است با يك كاله ،در زير لبأاسهأاي

اما در سالهاي نخستين ،مغز انسان با سرعتي كه هرگز تكأرار نخواهأد شأد ،در

خود درآغوش بگيرد ،به گونهاي كه پوست مادر و نوزاد با هم در تمأاس باشأد.

حال شكلگيري است .پي

از تولد ،سلولهاي مغأزي بأا سأرعتي شأگظتآور

براي تحريك حس فشار نوزاد ،مادر ،او را قدري محكمتر در آغوش خأود نگأه

تكيير ميشوند .در زمان تولد ،نوزاد حدود  111ميليأارد سألول مغأزي دارد كأه

ميدارد و ضمن برقراري ارتباط چشميبأا چشأم او ،وي را بأا ماليمأت تكأان

اغلب آنها به هم متصل نيستند .اين سلولها نميتوانند بأهتنهأايي كأار كننأد،

الاليي ميگويد و همزمان پستان خأود

بلكه بايد در شبكههايي سازماندهي شوند ،كه الزم است بين آنهأا تريليأونهأا

را براي مكيدن شير در دهان فرزندش قرار ميدهأد تأا بأدين طريأ حأواس

رابط يا سيناپس وجود داشته باشد .هر سلول عصبي بهطور بأالقوه مأيتوانأد بأا

المسه ،بينايي ،شنوايي ،چشايي ،بويايي ،گرما ،فشار در كودك با ماليمأت هأر

 15111سلول ديگر ارتباط برقرار كند ،اين رابطها ،آنچه را ما مأيتأوانيم انجأام

چه بيشتر و توام با عش و احساس امنيت تحريك شود  .اين اقدام در هر نوبت

دهيم ،آنچه مايليم انجام دهيم ،نحوه تظكر ما و در واقع آنچه را كه هستيم تعيأين

شيردهي يا زمانهاي ديگر ميتواند بهطور كامأل و يأا محأدودتر انجأام شأود.

ميكنند .هرچه تعداد ارتباطهاي فعال بيشتر باشد ،مغأز توانمنأدتر و كأودك از

زمان اوج هوشياري و آرام

ميدهد و با او صحبت كرده و يا براي

مطالعات نشان داده است كه تماس والدين با نوزاد ميتواند رشأد مغأزي را تأا

2

آينده و عملكرد بهتري برخوردار خواهد بود

».

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
1. Kangaroo Mother Care
 .2روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان :پنج سال اول ،بحرانيترين مرحله زندگي كودكhttp://pr.kmu.ac.ir ،
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ويژه نوزادان ،منتقل و در آنجا ،از هر دو نظرشان به صورت مشترك و تأا زمأان

دست ميرود .درعينحال اگر تحريكها انجام شود ولي با احسأاس امنيأت در

سالمت معنوي در كودكان ،نوجوانان و جوانان با تکيه بر تکامل سالهاي اول زندگي (از زمان انعقاد نطفه)

ابعاد و اهميت سالمت معنوي در دوره نوجواني و جواني
دين اسالم بر تربيت ديني نوجوانان ،بهويژه تربيت عبادي ،تمكيد زيادي كرده

اشارهاي به اصول تربيلت معنلوي جوانلان از ديلدگاه
عالمه طباطبايي و شهيد مطهري

است تا زمينه دستيابي نوجوانان به مراحأل عأالي كمأال فأراهم شأود .اخأالق و

بعضي از آراء عالمه طباطبايي در باب تربيت معنوي ()9

معنويت بايد روح حاكم بر تربيت نوجوانان و جوانان باشد .خداشناسي و خداباوري



از بين هاي مؤثر در سالمت معنوي است .اين بيأن در اواسأط كأودكي بأر اثأر
دريافتهاي محيطي كودك ،شكل ميگيرد و بهتدريج تقويت ميشود .آموزشهاي

ديگران به دست ميآيد.


نق داشته باشد (.)1

كند .عالمه ،عقل را يكي از قواي انساني ميداند كه به واسطه آن خيأر و

مقام معظم رهبري فرمودهاند «اخالق و معنويت« ،جهتدهنأده» بأه همأ

شر و ح و باطل از يكديگر تشخي

حركتها و فعكاليكتهاي فردي و اجتماعي است .»1معنويت ادراك و حأس پيونأد
انسان با خودش ،ديگران ،طبيعت و يك امر ماورايي است ،تربيت معنوي آمأوزش

تمكيد بر روشهاي تربيتي كه قدرت تظكر كودكان و نوجوانان را تقويت
داده ميشود .از نگأاه وي ،تعقأل،

حجت عقلي و استدالل برهاني آزاد ،بر ايمان تقدم دارد.


تكيه بر پذيرش تظكر جمعي )يا خرد جمعي( در تربيت جوانان و نوجوانأان.

حقاي و معرف دين است نه صرفاً احكأام ديأن؛ عالمأه طباطبأايي مأيفرمايأد:

تظكر جمعي در برابر تظكر فردي راهي براي نزديك شدن به معرفت بوده كأه

«معنويت چيزي نيست كه انسان به دنبال آن باشد بلكه از آغاز با اوست؛ كأودك

هم مورد تمييد و توصيه قرآن و هم امري عقاليي و منطقي است.

هم به مسائل معنوي التظات دارد .تربيت معنوي منحصأر بأه كأالس نيسأت و از



تمكيد بر نق

گظتگو براي تقويت تظكأر اجتمأاعي ،در نظأام تربيتأي

متن زندگي آغاز ميشود ،اگر كودكان با التظات به معنا و حقيقت معنأوي تربيأت

جوانان و نوجوانان .تربيت اجتماعي بايد افراد را طوري پرورش دهد كه

شوند ،شاهد آسيبهاي كمتري خواهيم بود .»2توجه به سالمت معنوي در بالغان

همواره به نظع اجتماع فكر كنند و از خودخواهي بپرهيزند؛ يعنأي بأراي

و بزرگساالن (زمان قبل از بلوغ ،بلوغ و كامل شدن تا سالمندي) نيز حائز اهميأت

اقدام به هر كار يا تصميمي ،قبل از خود ،مصالح و منافع جامعه را در نظر

است .تالش براي ارتقاي سالمت معنوي ،نهتنها در پيشگيري ابتدايي و اوليه ،بلكه

بگيرند و هرگز به كاري اقدام نكنند كه به ضرر جامعه باشد .در ديأدگاه

در پيشگيري ثانويه نيز ميتواند مؤثر واقع شود (.)5

عالمه ،بحث ،استدالل و گظتگأوي اجتمأاعي و تعامأل فكأر و انديشأه،
جايگاه ويژهاي در فهم ،دريافت و كشف حقيقت دارد.

گزيدهاي از كالم معصومان عليهمالسالم در باب تربيت
معنوي جوانان و نوجوانان

منظور از عمل و كار ،مجموعهاي است از حركات و سكنات كه انسان بأا

رسول اكرم صلياهلل عليه و آله فرمودهانأد« :اوصأيكم بالشأبكان خيأراً

شعور و اراده براي رسيدن به يكي از مقاصد خود ،انجام ميدهد ،وآنچأه

فانّهم ارقّ افئده »....؛ شما را سظارش ميكنم با جوانان بهخوبي رفتأار

وحدت عمل را تممين ميكند ،نيت يا انديشه است.



كنيد چرا كه آنان قلب لطيأفتأري دارنأد .»...همچنأين آن بزرگأوار







ساحت عمل از مهمترين ساحتهاي وجودي انسان نأزد عالمأه اسأت.

علم و شناخت بايد به عمل منتهي شود .شكاف ميان نظر و عمل ناشي

فرمودهاند« :إنَّ اللّه يُحِبُّ الشّابَّ الَّذى يُظن شَبابَهُ ف طاعَأهِ اللّأه »1؛

از ضعف اراده و مقاومت نظس در برابر هواهاي نظساني است .اول بايد به

«خداوند جوان كه جوان اش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد».

اعمال صالح و اخالق فاضله عالم شد و بعد به آن عمل كرد.

اميرالمؤمنين علي عليهالسأالم فرمأودهانأد ....« :وانّمأا قلأب الحأدث
كاألرض الخاليه ما القي فيها من شيء قبلته »...؛ « ...همانأا كأه قلأب

بعضي از آراء شهيد مطهري در باب تربيت معنوي ()8

جوان همچون سأرزمين خأالي و آمأاده كشأت اسأت ،هرچأه در آن



افكنند بپذيرد» .همچنين آن بزرگوار فرموده انأد « :عَلَيأكَ بِالحأداثِ
فَإنَّهُم أَسرَعُ إل كُلِّ خَيرٍ »4؛ «نوجوانان را درياب زيرا كه آنان سريعتر

نخستين ركن تعليم و تربيت اسالمي اهتمام به پرورش فكر و انديشأه
آدميان است.



به كارهاى خير روى م آورند».

دومين ركن اساسي در تعليم و تربيت اسالمي ،پأرورش اسأتعدادهاي
نهظته در وجود آدمي

 امام صادق عليهالسالم فرمودهاند« :قلب الشاب أرق من قلب الشأي »؛
«قلب جوان رقي تر از قلب پير است».



است.

در اثر آموزش صحيح ،فضايل اخالقي و ملكات نظسأاني در وجأود آدمأي
متمكن ميشود و روح انسان به آنها عادت مأيكنأد .در نظريأه تعلأيم و

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 .1بيانيه گام دوم انقالب
 .2بازشناسی تعریف تربیت معنوی کودکان و نوجوانان

https://www.isna.ir/news

 .3نهجالفصاحه ص ،3۱۳ح ۰۸۸
 .4کافى (ط  -االسالمیه) ج ،۰ص ،۳3ح۳۳
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ديني ميتواند در شكلگيري درست اين بين

سعادت و رستگاري انسان در پرتو تعأامالت اجتمأاعي و در ارتبأاط بأا

سيدعليرضا مرندي

تربيت اسالمي ايجاد عادات فعلي براي تربيت شأوندگان جايگأاه مهمأي

توصيههاي سازمان جهلاني بهداشلت بلراي ارتقلاي
تکام سالهاي اوليه زندگي ()11

انساني كه به روش اسالمي تعليم مأيبينأد و تربيأت مأيشأود ،بايأد

 .1همه نوزادان ،شأيرخواران و كودكأان (تأا  1سأال اول زنأدگي) بايأد

دارد و غظلت از آن روند تربيت ديني را تا حدود زيادي مختل خواهد كرد.




موجودي اخالقي باشد (از اركان تعليم و تربيت اسالمي)

مراقبت و خدمت مسئوالنه دريافت نمايند و والدين و سأاير مراقبأان

تعليم و تربيت اسالمي در يكي ديگر از شئون خود بأر مسأئله عبأادت

بايد براي ارائه مراقبت و خدمت پاسخگو پشتيباني شوند.
 .2همه نوزادان ،شيرخواران و كودكان بايد در طول  1سال اول زنأدگي،

مبتني است و كمال غايي آدمي ،نيل به مرتبه عبادت است.

توانمندي هاي كودك براي فراگيري مسئوليت واللدي و
نظام سالمت

باشند .والدين و ساير مراقبان براي پرداختن به فعاليتهاي يأادگيري
زودهنگام كودكان ،بايد مورد حمايت قرار گيرند.

مطالعات مختلف حاكي از آن است كه مناسبترين سنين براي آموزش

 .1حمايت از مراقبت مسئوالنه و يأادگيري زودهنگأام ،بايأد بأه عنأوان

مسائل فرهنگي ،معنوي و اعتقادي سنين نوجواني و جأواني اسأت .طبيعتأاً

بخشي از مأداخالت بأراي پأرورش مطلأوب نأوزادان ،شأيرخواران و

همه اينها نيازمند آگاهيها و دقتهاي والدين اسأت كأه از زمأان انتخأاب

كودكان خردسال لحا شود.

همسر شروع شده و بعد از آن در زمان ازدواج و بهويژه در زمان انعقاد نطظه،
دوران جنيني و طي ماهها و سالهاي اول زندگي ادامه مييابد.

 .4مداخالت رواني  -اجتماعي به منظور حمايت از سالمت روان مادران ،بايد
در مراقبتها و خدمات سالمت و تكامل سالهاي اوليه كودكي ،ادغام شود.

مسأأتندات بسأأياري بأأر اهميأأت دوران جنينأأي و نأأوزادي تمكيأأد
دارند(11و )11چالز زينا( ،استاد دانشگاه  Tulaneآمريكا) هأم بأر اهميأت
دوران جنيني و ماههاي اول و چند سال اول عمر ،به عنوان مهمترين ايام
براي القاي مسائل پرورشي ،فرهنگي ،اعتقادي و معنوي تمكيد دارد(.)12
مهمترين مطالب و مدارك ،فرمأاي

پيأامبر اعظأم (ص) اسأت كأه

نتيجهگيري
سالهاي ابتداي كودكي مهمترين و سرنوشتسازترين سالهاي عمأر
انسان است .پرورش معنوي و تجربيأات ايأن سأالهأا ،زيربنأاي سأالمت
معنوي آينده خواهد بود و بايد مأورد اهتمأام جأدي والأدين و مربيأان و

ميفرمايند :تربيت فرزندان خود را از زماني كه داخل رحم هستند از طري

مسئوالن قرار گيرد .تربيت معنوي كودكان بايد تمام ساحتهاي وجأودي

تغذيه جسمي و روحي مادر شروع كنيد.

كودك ،ازجمله بين ها ،گراي ها و عادات او را در برگيرد (.)1
Review

Spiritual Health in Children, Adolescents and Young People Based on the
Development of the Early Childhood Period
Seyed Ali Reza Marandi*1

Abstract
Background: The embryonic and early childhood period are the most important stages in growth and development of the brain
and personality formation and breeding of human abilities and talents and the best time to promote cultural, religious, and
spiritual health issues. The family and parents are the main responsible for ensuring, maintaining and promoting the overall
health of the child, but various socio-economic and cultural factors as well as the health system have also a major role to play.
Methods: It is a review and library study by using national and international documents. Also discussion of the
workshop of spiritual health group has been used for coming to the conclusion.
Results: Factors such as "nutrition and health of mother and family", "education and family health literacy:", "religious beliefs and
family motivation", "place of residence", "social status", "health status and environment" and other social factors affecting health,
individually and as a result of their interaction, has a significant impact on the growth and development of children. The important
role of the health system in policy-making and the integration of the development plan of early childhood period in the primary
health care network of the country and prioritizing the important dimension of spiritual health are emphasized.
Conclusion: The most suitable times for starting education of cultural, spiritual and religious issues is the
embryonic and early childhood period, which is followed by adolescence and youth and even after that. The
promotion of spiritual health in this period should be based on the religion of Islam, using a rich culture and
valuable national experiences, taking advantage of the extraordinary capacity of the child's brain and the early
childhood development and optimal parenting education.
Keywords: Early Childhood Development, Health, Islamic Spiritual Health, Spiritual Health
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فعاليتهاي يادگيري زودهنگام توسط والدين و ساير مراقبان داشأته

سالمت معنوي در كودكان ،نوجوانان و جوانان با تکيه بر تکامل سالهاي اول زندگي (از زمان انعقاد نطفه)
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