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 پیشگفتار
 

   از       بخشهی         عنهوان      بهه ای      جامعه   هر     واقع   در .   است   ها     فرهنگ   از       بسیاری   در     مطرح       موضوعی     سالمت

            در بحث سالمت    هم     هنوز   که        تعاریفی     میان   از .    دارد    نظر   در     خاصی      مفهوم     سالمت   از    خود      فرهنگ

     یتملاس      ترابع      تسا    زا    راهمیب         ندوهبن       " رد ."   که      باشد   آن      تعریف     ترین       دیرینه          رود، شاید  می    کار   به

           راگزاهس"                                                                  ها سالمت و هماهنگی مترادف یکدیگرنهد و همهاهنگی عبهارت اسهت از:               برخی فرهنگ

.  پ تایبدا رد هچرگا     یهلیخ یراهمیب و تملاهس موههفم ،شهوژ"       با جهان  و      جامعه   با     خود،   با     بودن

-ها نیاز به شهاخص رسد برای تمایز آنوابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده است، اما به نظر می

های مشترک فرهنگهی و ههم تمایزههای فرهنگهی را در بهر گیهرد. در       هایی داریم که هم ویژگی

مت فرهنگهی کهه در   روی دارید سعی شده است توصیف جدیهدی از مفههوم سهال   کتابی که پیش

ارتباط با بیماری و سالمت روان است ارائه شود و سپس به بررسی ابعهاد سهالمت فرهنگهی، کهه     

شامل بحث سالمت روان، معنویت، سبک زندگی، کیفیت زندگی، ابعاد سهازگاری و بحهث طهالق    

د و شهو به عنوان یک پدیدۀ فرهنگی و روانی که در ارتباط مستقیم با سالمت است پرداختهه مهی  

 گیرد.  نیز در پایان نقش عوامل مختلف فرهنگی در سالمت روان جامعه مورد بحث قرار می

 .    کنیم                              تر از آن چیزی است که تصور می                      بسیار بیشتر و گسترده       روانی                    تأثیر فرهنگ بر سالمت 

 و بیمهار  فرد به              ناخوشی  منحصر فرایند از فهمی جنبه که شودمی موجب بیماری، بر صرف تمرکز

دارد، فراموش گردد. صرفا شرایط فیزیولوژیک  او فرد به منحصر زندگی در ناخوشی آن که ییمعنا

ههای  متضمن سالمتی و بیماری نیست؛ بلکه این فرایند متضمن سالمتی افکار، هیجانات و انگیزه

بنابراین به طور معمول کسهی  باشد. میو اجتماعی فرهنگی  یتر سالمتدر سطح گسترهنیز  و فرد

نامند، در حالی که امهروزه، مبنهای تعریهف سهالمت     ه بیماری جسمی نداشته باشد، سالم میرا ک

-گونه تعریف مهی  سازمان بهداشت جهانی، سالمت را این گیرد.تری را در بر میهای وسیعحوزه

نه فقط نبودن بیمهاری  روانی و اجتماعی  ،عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی یسالمت»کند: 

تهوان فهرد سهالمی    به این ترتیب، کسی را که بیماری جسمی نداشته باشهد، نمهی   «.وو نقص عض

و  و از نظر اجتمهاعی  نیز برخوردار بوده رواندانست، بلکه شخص سالم کسی است که از سالمت 

که ممکهن اسهت ریشهه و علهت      است های علمی نشان دادهزیرا پژوهش .نیز سالم باشد فرهنگی

کهه از اجتمهاع و فرهنهگ     های فکهری و عهاطفی باشهد   جسمی، نابسامانیهای بسیاری از ناتوانی

توانهد عامهل   های فکری مهی ها و نگرانیبه طور مثال، امروزه، بسیاری از اضطراب گیرد.نشأت می

بسهیاری از   و ههای جسهمی باشهد و چهون دلههره و اسهترس      مهمی در ایجاد بسیاری از بیمهاری 

آید سهالمت  با مردم و به علت فرهنگ جامعه به وجود میاحساسات عاطفی انسان در اثر زندگی 



کنهد،  جسم تا حد زیادی با سالمت فکر و شرایط فرهنگی و اجتماعی که فرد در آن زنهدگی مهی  

 شود.مربوط می

ههای  هها و مولفهه  روی دارید تالشی کوچک در جهت تعیین و معرفی شهاخص کتابی که پیش

فصهل اول بهه بررسهی     فصل تنظهیم شهده اسهت.    6ر این کتاب د سالمت روانی و فرهنگی است.

-پردازد. در فصل دوم بحث سالمت فرهنگی مطرح میو سالمت می ، بیماریارتباط بین فرهنگ

شود و اینکه سالمت فرهنگی به چه معناست و چه ابعهادی را در بهر دارد. در فصهل سهوم بحهث      

ر تهأثیر سهرمایه اجتمهاعی در    سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با حوزه سهالمت و بهه عبهارتی دیگه    

شود. فصل چهارم با بررسی نقهش دیهن و معنویهت در سهالمت     سالمت عمومی جامعه مطرح می

شود. شود و در نهایت به بررسی بحث سالمت معنوی افراد پرداخته میفرهنگی جامعه شروع می

رین فصهل  شهود و در نهایهت آخه   در فصل پنجم به بررسی سالمت از حوزه اجتماعی پرداخته می

-سالمتی افراد به پایهان مهی   باهای اعصاب و روان وربا عنوان سالمت روان و ارتباط دااین کتاب 

در بحث طهالق بهه    استان فارسی موردی گزارشی از مطالعهکتاب،  آخر همچنین در فصل .رسد

عنوان یکی از معضالت جامعه امروزی که نقش فراوانهی در سهالمت روان همهه افهراد جامعهه از      

 .شودارائه میکند کودکان تا بزرگساالن ایفا می

تالش انجام شده بسترساز تحقیقاتی دقیق تر و عمیهق پیرامهون نقهش فرهنهگ در سهالمت      

جسمی و روانی انسان خواهد بود. آن فرهنگی به عنوان محیط زیست انسانی می تواند آسایش و 

و صحت و سالمت و درستی بهوده و   آرامش انسان ها را فراهم سازد که آن فرهنگ دارای انسجام

                                                                                       به دور از نقایص و تعارضات درونی باشد. قطعا  چنین فرهنگی جز فرهنگ ملهم از دین و ان ههم  

 اسالم ناب محمدی )ص( نخواهد بود.

 امید است از نظرات صاحبنظران بهره مند شده و توفیق ارتقاء این اثر علمی فراهم باشد.
 


