نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال چهارم ،شماره سوم ،پاييز  ،99صفحات  365تا 365

معرفي كتاب

به سوی آسمان ( 1و  )2سالمت معنوی كودكان با نگرش اسالمی
*1

سیاوش الجوردی

نوجواني جواني و بزرگسالي ادامه پیدا ميکنهد .ايهن فصهل بهه دلیهل
اهمی داد ،والدين به ستم

معنهوی فشزنهدا ،مهيپهشدازد و انگیهزه

والدين را بشای وجه به ستم

ميکنهد و فصهول

معنوی فشزند قوي

آينده اقداما ي که بايد در اين مسیش انجام شود را بیا ،ميکند.


مبانیاسالمیسالمتمعنویكودكان 
فصل سوم مباني بحث سهتم معنهوی در دورا ،کهودکي را شهش
ميدهد .اين مباني فقط در فصل حاضش بیا ،ميشود و بنا به یهشار آ ،در
سايش فصول نیس

لذا مطالعه سايش فصول بايد با وجه به مباني ذکش شده

در فصل حاضش همشاه باشد.

مجموعه "بهه سهوی آسهما ،سهتم معنهوی کودکها ،بها نگهشش

سالمتمعنویدرپيشزادی 


استمي" به کوشش ابوالفضل ساجدی غتم حیدرکوشا حامهد سهاجدی

مطابق ديدگاه استم آغاز بشنامهريزی أمین ستم معنوی نسلهها

نجیباهلل نوری و مههدی مشهیي و نظهار علمهي :محمدرضها احمهدی

به زماني خیلي پیش ش از زما« ،انعقاد نطفهه» « ولهد» و «کهودکي» بهاز

احمدآبادی به سفارش فشهنگستا ،علوم پزشیي جمهوری اسهتميايهشا،

مههيگههشدد .فصههل اهههارم ايههن کتههاب «پههیشزادی» را بههه دلیههل اينیههه

در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني(ره) به انجام رسیده اس .

ماندگار شين أثیشپذيشی شبصیتي را به همشاه دارد مهم شين دوره رشد و

اين کتاب ماحصل طهش پیشهنهادی فشهنگسهتا ،علهوم پزشهیي حه

حول انسا ،به شمار ميآورد.

عنوا" :،ستم معنوی قبل از ولد ا دوازده سالگي از ديدگاه اسهتم" اسه
که درسه سطح عشضهه شهده اسه  :سهطح نظهشی و فصهیلي بهشای جامعهه

سالمتمعنویدردوسالاولكودكی 

علمي(جلد اول) سطح کاربشدی به زبا ،ساده ش بشای والدين که شامل ختصه

پايههای اولیه ستم و شبصی فشد در دوسال اول زندگي شهیل

نیا کاربشدی اس که در کتاب اول به نگهارش درآمهده اسه (جلهد دوم) و

ميگیشد .فصل پنجم ريشه ستم معنوی به عنوا ،يك فشايند مهم در

سطح کودکانه به زبا ،شعش و داستا ،بشای کودکا ،که در حال نگارش اس .

زندگي انسا ،را دردو سال اول ميداند .ابتدا امیا ،أثیشگذاری معنهوی

جلد اول در  333صفحه و هف فصل دوين شده اس .

روی کودکهها ،در دو سههال اول زنههدگي را بیهها ،و سه ش شههیلگیههشی
ستم معنوی در آ،ها در نُه گام مجزا مطش ميشود.

مفهومشناسیسالمتمعنوی

در فصل اول مفاهیم ستم

معنوي

ستم معنوی و رابطه آ ،با سايش

ابعاد ستم (جسمي رواني اختقي و ديني) مورد بشرسي قشار ميگیشد.

سالمتمعنویازپاياندوتاهفتسالگی 
در فصل ششم ابتدا اند نیته مقدما ي بیا ،و س ش به اهدافي اشاره
ميشود که با وجه به ظشفی های شناختي و گشايشي کودکا ،در سهنین

كارهایايجادبينشمعنويتگرادروالدين 


ضرورتوراه
فصل دوم ستم معنوی را فشايندی ميداند کهه از زمها ،انتبهاب

 3ا  7سالگي بشای نیل به ستم معنهوی الزم اسه مهورد وجهه قهشار
گیشند .در نهاي راهکارهای نیل به اهداف بیا ،ميشود.

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1روا،شناس بالیني کارشناس گشوه ستم معنوی/ستم روا ،فشهنگستا ،علوم پزشیي
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همسش دوره پیش زادی دوره شیشخوارگي و کودکي شهشو شهده و ها
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مي پشدازد و بیا ،مي دارد که فشزند "داشته"هايي دارد که قشار اس
در کنار "داده "ها يعني آنچه در مسیش بزر

شد ،بهشای او فهشاهم

مي شود بديل به مهم شين "يافته" زندگي او يعني ستم

معنوی

در دنیا و در نتیجه سعاد اخشوی او شود .با وجه بهه ارزشهمندی
از سشمايه های

واالی آورده های روحي فشزندا ،در اين اثش اين دس

دروني «داشته اصلي» يا «داشته» و سشمايه های ديگهش وجودشها،
«ظشفی های اهارگانه» نامیده مي شود.


سالمتمعنویازدوتاهفتسالگی 
فصل سوم نیز به بايد و نبايدهای سهتم
سن دو ا هف

سالمتمعنویدركودكی21-7سال
از آنجا که کودك در حال رشد اس و در طول رشدش غییشا هي در

معنهوی فشزنهدا ،در

سالگي اشاره و با أکید اين نیته آغاز مي شهود کهه

مهم شين داشته های فشزندا ،مايت دروني آ ،ها به خوبي هاس ؛
هما ،ایزی که نامش فطش الهي اس

صفا و واناييها و روحیا ش روی ميدهد بشنامهريزی والدين نیز همواره

فطش

بايد بهروز رساني شود و متناسب با وضعی فعلي کودك نظیم شهود .در

هف

و در ادامه پهش از بیهین

به راه کارهای عملي رشد و شیوفايي فطش در سنین دو ها
سالگي مي پشدازد.

فصل هفتم با وجه به حوال ي که در اواسط کودکي رخ ميدههد بشنامهه

سالمتمعنویازهفتتادوازدهسالگی 

ستم معنوی ازهای به والدين ارائه ميشود.
جلد دوم اين مجموعه ح عنهوا" ،بهه سهوی آسهما )3(،سهتم

در فصل اهارم کتاب نیهز همچهو ،فصهلههای پیشهین بهه بايهد و

معنوی کودکا ،با نگشش استمي (کتاب والدين و مشبیا ")،در  111صفحه

نبايدهای ستم معنوی فشزندا ،از سن هف

و اهار فصل به زباني ساده بشای استفاده والهدين و مشبیها ،وسهط علهي

نبس اشارهای مبتصش به وانمندیهای اهارگانه کودکا ،هف

صادقي سشش

دوين شده اس .

اين کتاب حقق بهزر

ا دوازده سالگي پشداخته و
ا دوازده

سال ميشود و س ش الفهای مهم ستم معنهوی در ايهن دوره سهني

هشين ارزشهمند شين و مقهدس هشين آرزوی

والدين يعني «خوشببتي فشزندا ،در دنیا و آخش ».

مورد بشرسي قشار ميگیشد.
در نهاي با اين جمت دلنشین ح عنهوا" ،سهبن آخهش" کتهاب
پايا ،مي يابد:

سالمتمعنویچيست؟ 

دستا ،فشزند خود را در دس بگیشيهد اشهما ،خهود را ببنديهد ها

در فصل اول به معشفي ستم معنهوی و بشخهي نیتههههای کو هاه و

لحظا ي خدا را حش کنید؛ فشزندا ،فشص دوباره زندگي کهشد ،هسهتند

کاربشدی درباره زما ،ششو ستم معنوی اشاره شده اس و با پاسخ بهه

که خداوند به ما داده اس ؛ قشار نیس آ،ها را مجبور کنیم نداشهتهههای

اين پشسش آغاز ميشود که "ستم معنوی ایس ؟" و در ادامه به ايهن

گذشته مادی ما را جبشا ،کنند يها نداشهتهههای گذشهتم معنهوی مها را

مهم پشداخته شده که رسید ،به آرزوی «خوشهببتي فشزنهدا ،در دنیها و

بهصور افشاطي جبشا ،کنند بلیه بناس بهتشين فشص رشد معنوی را با

آخش » ممین نیس

مگش از طشيهق هتش بهشای رسهاند ،فشزنهدا ،بهه

ستم معنوی.

مطالعه و مشاوره بشای آ،ها فشاهم کنیم .
مطالعه اين آثهار ارزشهمند بهه اسهتادا ،صهاحبنظشا ،معلمها ،مشبیها،
والدين و در مجمو به همه افشدی که سعاد دنیا و آخش فشزندا ،ايهن مهشز

سالمتمعنویازتولدتادوسالگی 
در فصل دوم به بايد و نبايدهای ستم
دوم ولد پشداخته شده اس

م عنوی فشزندا ،ا سال

و بهه عنهاوين" :داشهته داده يافتهه"

و بوم در سايه ستم معنوی استمي بشايشا ،مهم اس

وصیه ميشود .

اين کتاب از طشيق گشوه ستم معنوی و انتشارا فشهنگستا ،علوم
پزشیي قابل هیه اس .
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( جسمي شهناختي هیجهاني و اجتمهاعي) «داشهته فشعهي» و يها

