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 پیشگفتار

 

بخش نخست کتاب حاضر هدف ما آشنا ساختن خوانندده بدا موضدوع،     در

تعاریف و مفهوم فرهنگ است. در این فصدل مدا بده بررسدی معندای ایدن       

گرفته و چه نقشی در اختالالت قرار  اصطالح و اینکه درکجای زندگی بشر

 و روانشناختی دارد پرداخته ایم؛ چرا کده فرهندگ در حقیقدت شناسدنامه    

 پیچیددگی  و فزوندی  دلیدل  افراد یک جامعه محسوب می شود و بده  هویت

 تدثییر  تدوان  کند، نمدی  می آن زندگی در که فرهنگی و جامعه با فرد روابط

 اختالالت بروز بر تبع آن  به و  آدمی رفتار بر را اجتماعی و فرهنگی عوامل

نادیده بگیریم و از این مسئله مهدم بده سدادگی بگدذریم.      روانی و رفتاری

بخش دوم کتاب را به موضوع معنویت اختصاص دادیم چرا که معنویت به 

 عنوان یک پدیده فرهنگی و حتی مقددم بدرآن و متعدالی تدر از فرهندگ،     

است و در  های مهم در انسانوجودی و یکی از ارزش  ابعاد مرکزی هستۀ

چشدمگیر   های علمی  ویژه جوامع صنعتی، با وجود پیشرفت اکثر جوامع به

و افزایش رفاه مادی انسان هنوز نتوانسته است به آرامش روحدی و رواندی   

ها و اختالالت روانی موجب  و افزایش روزافزون بیماری مطلوب دست یابد

هدا و نیازهدای مدادی     ر خواسدته شده است تا نیازهای معنوی بشر در برابد 

ای در زمینۀ معنویت انجام شدده و   اهمیت بیشتری یابند.مطالعات گسترده

ناپذیر معنویت و مذهب بر سالمت  نتایج مطالعات همگی بیانگر تثییر انکار

 دهد می نشان بسیاری روح و جسم و دیگر ابعاد زندگی بشر بوده و شواهد

اسدت.   انسان سدودمند  سالمت برای معنوی های تجربه و رشد معنویت که
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 بداالتر  سدطوح  بده  دسدتیابی  پویدای  فرایندد  یک صورت به سالمتی امروزه

 و اجتمدداعی روانددی، چهارگانددۀ )جسدمی،  ابعدداد از یدک  هددر در تندرسدتی 

 اغلدب  حاضدر  درحدال  و شدود  مدی  گرفتده  نظر در انسان معنوی( وجودی

 مفهوم ارزشدمند  باشد، و این می نیز معنویت بعد شامل سالمتی های مدل

 عالقدۀ  مدورد   و داشدته  ارتبداط  سنین تمامی در سالمت های همۀ حیطه با

 است. ما در این کتاب بر این هدف هستیم کده  سراسردنیا در پژوهشگران

با در نظر گرفتن مفهوم فرهندگ و معنویدت بده مطالعده آسدیب شناسدی       

ستی رسالت در نویسندگان توانسته باشند به امید است کهروانی بپردازیم. 

تر اهداف نظام آموزش عدالی کشدور   خود را در راستای تحقق هرچه کامل

و بخشی از نیاز خوانندگان را برطرف نمایند و ایدن ایدر    باشند. انجام داده

 به منظور پیش زمینه ای قلمداد شود برای مطالعات عمیق تر.              

 

 مهسا ملکی مجد
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