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Background and aim: Children grow physically and mentally in the shadow of their parents' 

affection and education. One of the most important duties of parents is to take care of their 

children's health. As important as it is to pay attention to the physical health of children, it is 

equally important to pay attention to their mental health. One of the most important factors 

for children's mental health is parents who have sufficient health themselves. One of the most 

important dimensions of parents' health is their spiritual health. In this context, the current 

study investigated the effect of parents' spiritual health on children's mental health. 

Materials and methods: This study was conducted using a descriptive-analytical method 

through a library study of scientific resources and articles published in reliable scientific 

databases such as Iran Medex, Magiran, SID as well as the Google Scholar search engine, 

verses of the Qur’an and related narratives. 

Findings: The results indicated that the spiritual health of parents had a great effect on 

increasing the mental health of children. 

Conclusion: Better mental health can be achieved in the shadow of mental health, and as 

children go through the stages of physical and mental development in the shadow of 

parenthood, parents who are spiritually healthy can raise children with better mental health. 

Consequently, the success of families in maintaining the mental health of their children is 

possible in the shadow of the spiritual health of the parents. 
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 فرزندان روان سلامت بر والدين معنوي لامتس رتاثي

 

 *student MA( 1( نقارچی غلامپور فاطمه

 

 .ایران ،ساری ،نور پیام دانشگاه .1

 چکیده 
  :مقاله نوع

 مروری مقاله

 

 دریافت:

5/4/1441 

 ویرایش:

11/8/1441 

 پذیرش:

11/8/1441 

 :انتشار

14/8/1441 

 از یکی .رسندمی روحی و جسمی کاملت و رشد به که است درست پرورش و تربیت با و والدین حبتم و مهر سایه در فرزندان هدف: و سابقه

 یزن آنها روان سلامت به توجه است، مهم فرزندان در جسم سلامت به توجه که میزان همان به است. فرزندان سلامت به توجه ،نوالدی مهم وظایف

 مهم عاداب از یکی باشند. برخوردار کافی سلامت از خود که است والدینی داشتن فرزندان، روان سلامت در موثر عوامل مهمترین از یکی دارد. اهمیت

 .دازدپرمی فرزندان روان سلامت بر والدین معنوی سلامت تاثیر بررسی به حاضر مقاله راستا، این در آنهاست. معنوی سلامت والدین، سلامت

 لمیع عتبرم هایپایگاه در شده منتشر مقالات و علمی منابع ایکتابخانه مطالعه طریق از و تحلیلی–یتوصیف روش با مطالعه این ها:روش و مواد

 ت.اس هگرفت صورت مرتبط روایات و قرآن آیات مچنینه و Google Scholar یجستجو موتور زنی و Iran Medex، Magiran، SID مانند

 دارد. فرزندان روان سلامت افزایش در زیادی بسیار تاثیر والدین معنوی لامتس که است داده نشان هایافته ها:یافته

 تکامل راحلم والدین تربیت سایه در فرزندان که آنجایی از و تیاف دست بالاتری روان سلامت به توانمی معنوی سلامت سایه در گیری:نتیجه

 جهنتی در ؛دننمای تربیت بالاتر روان سلامت با فرزندانی توانندمی باشند برخوردار معنوی سلامت از خود که والدینی ،کنندمی طی را روانی و جسمی

 است. پذیرامکان والدین معنوی سلامت ایهس در ن،فرزندا روان سلامت فظح در هاخانواده موفقیت

 رزندانف ن،روا لامتس ن،الدیو رتاثی معنوی، سلامت :كلیدی واژگان

 .111-116 (:2)6 ؛1411 سلامت. و اسلام نشریه .فرزندان روان سلامت بر والدین معنوی سلامت تاثیر .نقارچی غلامپور فاطمه :استناد
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                             Publisher: Babol University of Medical Sciences 
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 مقدمه

 نهاد مهمترین عنوان به خانواده. (1) است بوده توجه مورد دیرباز از خانواده قشن دارند، رتاثی افراد شخصیت گیریشکل در که مختلفی عوامل میان در

 .باشدمی دخو اصلی خانواده هایویژگی از آنها درك ،هاانسان روانشناختی بهزیستی بر موثر عوامل از یکی دارد. فرزندان ربیتت در محوری نقش اجتماعی،

 باشدمی آنها یندهآ زندگی کیفیت کنندهبینیپیش همچنین و فردیبین روابط و رفتارها دهندهشکل ،کنندمی کسب اصلی خانواده در افراد که هاییتجربه

 سالم ملکردع ور این از. (3) گذرانندمی خانواده بین در را عمر اول هایسال کودکان است، فرزندان شخصیت سازنده عامل مهمترین نوادهخا زیرا. (2)

 آنها در فتاریر شکلاتم و روانشناختی اختلالات بروز احتمال و دهند افزایش را خود استقلال آورند، دستهب مثبتی ویته ن،فرزندا تا شودمی باعث خانواده

 . (2) دهدمی پرورش روانشناختی هایویژگی نظر از نیز تریسالم اعضای سالم، خانواده گردد. کمتر

 تنسب بالاتری رتبهم در فرزندان روانی و روحی رشد است. روانی لحاظ از چه و جسمی لحاظ از چه فرزندان رشد زمینه ایجاد والدین، مهم وظایف از

اهنمایی و مدیریت والدین برای توانمند شدن نیاز دارند. توانمندی در کودك به عملکرد ت، رکودکان در زندگی به حمای. (3) دارد قرار جسمانی رشد به

ی ندگت. زز اهمیت به سزایی برخوردار اسن، اشاد و روانی سالم برای توانمندی کودکا ایروحیهلذا تلاش برای ایجاد  (؛4ت )تبط اسروانی او مرجسمی و 

 از رضایت بر بتییر مثتأث تواندمی عنویت(. م3بان )یه ایمان به خداوند و امید به لطف و رحمت خالق مهر، مگر در ساپذیردنمیشادمانی حقیقی صورت 

مستلزم رسیدن به  ندمفضیلتطفی نیست، زندگی و عاضایت جسمی ه ربیفزاید. زندگی خوب فقط نتیج آنها روانی بهزیستی بر و باشد داشته افراد زندگی

  (.4د )در برگیرنده هدف و معنایی فراتر از نیازهای شخصی باش تواندمیت. ساحت معنوی و روحانی ی اساز زندگ تریعمیقمعنای 

لامت معنوی شود، سمیموجب افزایش عمکرد روانی افراد  ت، کهدترین بعد سلام( و جدی5در زمینه سلامت روان تحقیقات متعددی انجام شده است )

در واقع والدینی که خود از  (.5اند )کردهامش روانی را تایید و آررابطه ایمان و احساس امنیت  نظرانصاحبهمچنین بسیاری از  (.6ت )معرفی شده اس

 ارطرت خداجوی کودك ف و دهندمید شکل خو ندند از دوران کودکی، نقش خدا و اعتقاد به مبدأ و معاد را نیز در ذهن فرزباش ارسلامت معنوی برخورد

امت سل ترادهستعبیر  به و گیردمیداپرستی، توکل، صداقت و عزت نفس در او شکل خ کند،میکودك به موجودی برتر ایمان پیدا  این کنند.میکوفا ش

  .(1) یابدمیروان در این فرزندان افزایش 

 هایجنبه رب حد از بیش تاکید زیرا ت؛اس بوده بزرگ اینقیصهتعریف سلامت دارای  که اندداشتهاخیر به این موضوع اذعان  هایسالدانشمندان در 

 تواندنمی ندارد، زندگی در مفهومی و معنا که ردیف. (5) است گردیده سلامت روحانی و معنوی بعد یعنی دیگر، مهم و اساسی عدب از غفلت موجب مادی

 رتأثیرگذا و مهم عاملی عنوان به معنوی مراقبت و معنویت اخیر هایسال در دلیل، همین به .کندمی ناامنی احساس نتیجه در و نموده درك را حیات فلسفه

 این از ،باشدمی والدین یعهده به فرزند، تربیت رسالت ترینسنگین و مهمترین که آنجایی از (.7) است گرفته قرار توجه مورد روان، سلامت ارتقای رایب

 و پدر ایند.نم تأمین را فرزندان اجتماعی و اخلاقی عاطفی، روحی، نیازهای و بردارند قدم وسیع، میدان این در مختلف، ابزار از گیریبهره با باید والدین رو

 ایجاد در ار تاثیر بیشترین توانندمی سازند، دور خود از را خشونت و کینه هرگونه و باشند دوستی و روحی آرامش نظر، ثبات دارای خود روابط در اگر مادر،

 (.1) باشند داشته خانواده، و خانه به او دلبستگی و فرزند روحی آرامش

 و تیننخس عنوان به لدینوا داد نشان پژوهش این نتایج که قرارگرفت بررسی مورد کودکان معنوی لامتس یرتقاا در والدین نقش ژوهشیپ در

 و معرفت توانندمی رفاه، تأمین کنار در آنها، روان و روح از حمایت و نگهداری فظ،ح تجه در فرزندان، فطرت دهندهپرورش و گرهدایت مربیان مهمترین

 در .(1) دایننم ایفا محوری نقش ان،فرزند معنوی سلامت پرورش و ارتقا در و باشند داشته محیط سازیسالم و تدریجی آموزش با زنی را فرهنگی تقویت

 دافرا در نویمع سلامت ارتقای داد نشان پژوهش این نتایج که گرفت قرار بررسی مورد انسان سلامت بر معنوی سلامت اثرگذار هایمولفه دیگری پژوهش

  .(9) باشد تاثیرگذار تواندمی روان سلامت و هابیماری روند بهبود عمومی، سلامت رد

 تحقق یزانم باشد برخوردار معنوی سلامت از بیشتر چه هر انسان داد نشان نتایج و گردید بررسی قرآن منظر از معنوی سلامت هایملاك تحقیقی رد

 جتاین و گردید بررسی فرزندان معنوی سلامت و نفس عزت پرورش در والدین نقش نیز ژوهشیپ در (.11) است بیشتر وی در قرآن در شده یاد هایملاك

 توانندمی ن،گذاشت احترام و نیک نام انتخاب کردن، محبت مانند ،باشدمی اسلام ربیتیت -اخلاقی اهداف از که راهبردهایی بکارگیری با والدین داد نشان

  .(3) گردند کودکان معنوی سلامت ارتقای موجب

 روانی، تسلام در معنوی سلامت ارتقای و ددار وجود معناداری همبستگی معنوی سلامت و روان سلامت بین داده نشان نیز دیگری تحقیقات نتایج

 در را معنویت محوریت با هاییآموزش ثانی و برومندزاده ،همکاران و فرد اژدری راستا همین در. (11) است مؤثر انسان زندگی از رضایت و زندگی کیفیت

 با مذهبی گرایش ارتباط محققان نیز دیگری پژوهش یک در (.11) ددانستن موثر افسردگی و اضطراب کاهش و روان سلامت عمومی، سلامت افزایش

 این تایجن و گرفت قرار بررسی مورد آموزاندانش حصیلیت دملکرع و والدین معنوی سلامت پژوهشی رد (.12) اندداده قرار بررسی مورد را روان سلامت

 (.13) ددار وجود معناداری یرابطه آموزاندانش صیلیتح دعملکر و والدین معنوی سلامت نبی ددا نشان تحقیق

 است. رداختهپ فرزندان روان سلامت بر والدین معنوی امتسل رتاثی بررسی به ،هاپژوهش سایر با همگام نیز حاضر وهشپژ ع،موضو اهمیت به وجهت با

 یر؟خ یا است موثر فرزندان روان سلامت بر والدین معنوی سلامت آیا که: است سؤال این به پاسخ درصدد حاضر پژوهش رو این از
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 معنوی: سلامت تعریف

 یشب مردم امروزه است. گرفته قرار روان خصصانمت و روانشناسان توجه مورد روزافزون صورت به اخیر دهه چند در معنوی سلامت و معنویت اهمیت

 گردیده نیروا و جسمی بهداشت در مهم مباحث از یکی معنویت علمی بررسی دلیل همین به .اندکرده پیدا گرایش معنوی مسائل و معنویت به پیش از

 برخی .است معنوی سلامت ،شودمی افراد روانی عملکرد افزایش باعث که هاانسان لامتس بعد یدترینجد و است مختلفی ابعاد دارای سانان (.14) است

 این در و باشند داشته را دخو رنظ مورد حداکثری عملکرد نتواند نیز فرد سلامتی ابعاد سایر تا شودمی موجب معنوی سلامت فقدان که باورند این بر محققان

 اول بعد است. شده اشاره معنویت بودن بعدیدو به اغلب معنوی سلامت تعاریف رد. (6) تیاف دست زندگی در کیفیت بالای سطوح به تواننمی صورت

 اختیروانشن تجربیات آن در که است وجودی معنویت دوم بعد و شودمی بیان مذهبی سبک به مقدس وجود از فرد مفهوم آن در که است مذهبی معنویت

 تقدر یک و هانج در انسان متقابل کنش از فرایندی مبنای بر باید را هاانسان معنوی لامتس (.15) باشدمی نظر مد ارد،ند سمقد وجود با تباطیار یخاص

 سلامت بعد دو عنوان به زندگی در معنا داشتن و هدفمندی خداوند، با رابطه از رضایت حس داشتن و خداوند به اعتقاد (.16) کرد تعریف قدسم و برتر

 تعریف تریگسترده صورت به معنویت اخیر هایسال در کهدرصورتی ؛ددار تأکید دین و مذهب بر معنویت ،یسنت تعریف در (.2) است شده معرفی معنوی

 )مثل برتری و وقتف هدف، و معنا برای تلاش شامل معنویت ابعاد معتقدند رخیب (.14) گیردبرمی در ار یبشر تجربه و زندگی هایجنبه همه و است شده

 ت(دالع و دلسوزی عشق، مانند) هاارزش و الوهیت یا بیعتط ،(دیگران به اتصال مثل) اتصال ،(ستا ساده مادی وجود از فراتر بودن انسان که این احساس

 (.17) آیند می حسابهب معنوی سلامت اجزای از نیز برتر واقعیت یک و دیگران خود، به اتصال خودآگاهی، زندگی، رد هدف و معنا که حالی در باشد.می

 برای لازم هایتوانایی و هاگرایش ،هابینش فرد، هایقابلیت و هاظرفیت با متناسب آن در که است گوناگون مراتب دارای وضعیتی معنوی سلامت»

 مرتبط نفس تعالی مفهوم با و است شخصی سلامت ،یمعنو سلامت یا روحی سلامت (.3) باشدمی فراهم است، متعال خدای به تقرب همان که روح تعالی

 معنوی سلامت واقعدر (.11) باشد طبیعی یا ماورایی ایپدیده مورد در ایعقیده به مربوط است ممکن و باشدمی فرد ارزشی سیستم کنندهمنعکس که است

 (.6) باشدمی صلح و زندگی در داشتن هدف و معنی و تناسب محیط، و امعهج، خدا خویشتن، با نزدیک ارتباط زندگی، در ثبات شامل

 

 روان: سلامت تعریف

 سالم باشد نداشته جسمی بیماری که کسی به اصطلاح رد .دهخدا( نامه)لغت است آفت و عیب از بودن عاری و تندرستی معنی به لغت در سلامت

 سالم سیک رو این از .باشدمی وروحی فکری هاینابسامانی ی،جسم هایناراحتی از بسیاری ریشه که است داده نشان هاوهشپژ نتایج امروزه اما ؛گویندمی

 هایتوانایی لحاظ از روانی، سلامت و آسایش ،شناسیروان رد (mental health) روانی لامتس (.19) باشد برخوردار نیز روان و روح سلامت از که است

 :اندکرده تعریف گونهاین را روان سلامتی 1962 سال در همکارانش و لوینسون .شودمی ریفتع رپایدا روابط برقراری و روزمره، مسائل با مدارا توانایی ذهنی،

 در که تیمسئولی به توجه با مخصوصا و دارد اطرافیان و زندگی محل اطراف، دنیای خود، به نسبت احساسی چه فرد که این از است عبارت روان سلامتی»

 و خود محیط با بتواند که شخصی اقعودر .«است اهمیت حائز خویش زمانی و مکانی موقعیت شناخت و خود با وی سازش چگونگی دارد، دیگران مقابل

 جسمانی ابعاد همه در فراگیر انسجام و تعادل معنای به روان سلامت (.21) تاس بهنجار روانی بهداشت نظر از ،دشو سازگار اجتماع طورکلی، به و اطرافیان

 از آرامش و مستمر رشد آن، برابر در تسلیم و جوییحقیقت ،داریامانت عدالت، انصاف، داری،هدف ،آگاهی اندیشیدن، و تعقل که است نسانا نفسانی و

 ستی،س و اراده ضعف تعدی، و ظلم نیاطلبی،د ،عصیان نادانی، که است اعتدال حد از شدن خارج روانی بیماری مقابل، در و است روان سلامت علائم جمله

 هایبیماری ساسا و پایه عنوان به را جهالت کریم قرآن .(21) باشدمی روان سلامت عدم هاینشانه از ... و ورزیکینه حسد، خودپسندی، ترس، اضطراب،

 (.3) داندمی استوار توحیدی علوم ویژه به انشد و آگاهی کسب بر نیز را آن درمان و کندمی معرفی روان و دل

 

 دینی: هایآموزه نظرم از روان سلامت بر معنوی سلامت تاثیر

 تمحافظ آن پیروان سلامت از هک دارد وجود جهان عمده ادیان بین مذهبی دستورات در مشترکی اصول که اندرسیده نتیجه این به پژوهشگران

 خصیتش سوی به انسان راهنمایی برای تلاش در همواره پیشوایان و الهی انبیاء ،ختاری طول در دارد. ادیان عنویتم در ریشه مشترك اصول این ،کندمی

 رسدمی نظرهب گونهاین و اندکرده معرفی مطلوب و آرمانى وضعیت به بحرانى وضعیت از هاانسان نجات را خود رسالت ادیان، (.5) اندبوده سالم ایجامعه و

 با نوجوانان در عنویتم و بودن مذهبی بالاتر سطح میان ارتباط به قالهم 21 مرور با همکاران و وانگ .(22) است بشر نجات دینى، منظر از ادیان نقش که

 نوجوانان رد روان سلامت ارتقای برای راهکاری عنوان به را معنویت تقویت ایمطالعه در اسکوئیول و کیم که جایی تا .اندکرده اشاره بهتر روانی سلامت

 اشواقعی روانپی در شخصیتی لحاظ به قرآن که بنیادی غییرت زیرا دارد، ایویژه اهمیتی نیز است الهی سخنی که کریم قرآن دگاهدی (.11) کنندمی معرفی

 و مادی و روحی و جسمی بعد دو رایدا انسان، نیز اسلام منظر زا (.23) است نظیربی ،اندداشته ظهور تاریخ طول در که مکاتبی میان در آورد وجود به

 ،(4:فتح ،11 :بقره) قلب ،(22 :مجادله ،29 :حجر) روح واژگان قرآن فرهنگ در (.22) است انسان بعد دو هر بهداشت و سلامت اهانخو اسلام، است. معنوی

 توانمی روان و سلامت تعاریف به توجه با واقعدر است. روان همان (43 :اعراف ،51 :اسرا) صدر ،(37 :ابراهیم ،11 :نجم) فواد ،(34 :لقمان ،233 :بقره) نفس

 و کریم قرآن رد .(19) است روان سلامت همان روحی آرامش داشتن ساده تعبیر به ؛ستا روح تندرستی همان قرآن و اسلام در روان سلامت مفهوم گفت
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 وانر و حرو سلامتی آوردن دست به آن دنبال به و جسم سلامتی فظح در درست عملکرد چگونگی مورد در بسیاری، هایتوصیه و هادستورالعمل روایات،

 اجتماعی و فردی سلامت ضامن را بهداشتی هایتوصیه این به عمل و است پرداخته جتماعیا و فردی زندگی در بهداشتی نکات به است،که شده بیان

 زیان که چیزی ره و است نبودن مفید یا و بودن مفید یا رساندن زیان مکروه، یک یا و مستحب کی یا حرام یک ملاك سنت، و سیره در همچنین .داندمی

 مدنآ وجود به از پیشگیری آن اصلی هدف و است روانی آسیب هرگونه از روان داشتن نگه سالم معنای هب نیز روان بهداشت (.24) است حرام قطعاً دارد

 تاس لازم لذا ؛شودمی جسمی هایبیماری موجب روانی و روحی زیاد فشارهای و هستند ابستهو یکدیگر به روح و سمج .(25) باشدمی روانی هایناراحتی

 آرامش به رسیدن هتج نیز مختلفی راهکارهای رو این از .(26) شود حفظ بیماری و اختلال به ابتلا از تا شود توجه جسم ماننده نیز انسان روان و روح به

 قرآن هایملاك .(19) خالق حضور ركد و اختیار قوه درك نگری، غایت اندیشی،مثبت امیدواری، :مانند گرددمی مطرح اسلام مبین دین در روان و روح

 مربوط، ایهگزاره یادگیری غیرمفید، هایگزاره رد و مفید هایگزاره پذیرش دلیل، با هاگزاره رد و پذیرش عمر، انستند ارزشمند :نیز را معنوی سلامت برای

 ،هاانسان ستندان هم مثل و برابر آخرت، حقیقی حیات و دنیا زندگی بودن بازیچه به اعتقاد شرك، از پرهیز و توحید به اعتقاد ،نداشتن وکفر داشتن ایمان

 دستاوردها سبب به نکردن شادی خدا، یاد با آرامش داشتن، دل در خدا حبّ طبیعت، دانستن آیه و دیگران به نداشتن بد گمان هم، با مؤمنان دانستن برادر

 اشتن،ند حسادت همدلی، مردم، داشتن دوست است، نداده انجام که کارهایی برای ستایش داشتن دوست ،هاداشته دادن ستد از سبب به نشدن محزون و

 اذیت خدا، به نبستن دروغ دیگر، هایانسان برای خیرخواهی دنیا، به نبستن دل و خواهیآخرت خدا، خواست با انسان خواست بودن جهتهم ،نداشتن کینه

 خدا، راه زا مردم داشتنن باز ،هافرمان اطاعت و کردن بندگی درست، قول فحشا، ندادن اشاعه زدن،ن صدا بد القاب با و نکردن مسخره پیامبر، و خدا نکردن

 ردنک بادآ ،گریحمایت ورزیدن، عدالت انسان، به رساندنن آزار ،هاانسان نکشتن مردم، مال حفظ ،هاانسان برای نکردن فتنه نداشتن، نفاق قوا، مدیریت

 تجربی علوم دانشمندان .(11) نمود عنوان توانمی، آنها به کمک و حیوانات به رساندنن آزار و نکشتن ،نکردن تبذیر و اسراف مین،ز در کردنن فساد زمین،

 نیز شناسانروان از برخی .ددار یادیز تاثیر جسمی و روحی مختلف هایبیماری رفع حتی یا کاهش در دینی باورهای و مذهبی علایق که باورند ینا بر

 (.27) کنندمی توصیه را معنویت به گرایش هابیماری درمان رایب

 و قلبى بـاورهاى و مذهب به اعتقاد بدون ندگىز یراز ؛دهدمی روانى امشرآ انـسـان بـه و بخشدیم معنا هاانسان زندگى به مذهبى باورهاى و دین

 (.21) سازدمی وارد فـشـار انسان روان و روح بر و گیردیم قرار تأثیر تحت شدت به نشیبى و ازرف هر در و شده خلاصه مادى بعد در ایمانى

 رهنمون سلامت هایراه به ]قرآن[ آن یوسیله به کند، پیروی او خشنودی از را که هر خدا» :فرمایدمی مائده یسوره در سلامت یدرباره خداوند

 .کندمی هدایتشان راست راه به و بردمی بیرون روشنایی سوی به هاتاریکی از را آنان خویش توفیق به و شودمی

 هایراه تواندمی آنها به توجه که است دهکر هاشار هاانسان روحى و جسمى بهداشت و اجتماعى و فردى سلامت به اوندخد ن،قرآ در متعددى آیات در

 (.21) باشد وانیر و جسمی هاىآسیب با مقابله در بهداشتى هایدستورالعمل و درمان

 از یعنی است، سلامت هم خداوند آیه، این اساس بر است. آورده خداوند هاینام از یکی نوانعهب را «سلام» حشر، یسوره 29 یآیه در همچنین

 (.29) است سلامت و خیر و قص؛ن و عیببی شودمی ناشی خدا از آنچه هر زیرا ؛بخشسلامت هم است؛ مبرا عیبی و نقص هرگونه

 (.25) سازدمی رهنمون سلامت تأمین هایراه به را بشر جامعه آن بخشحیات و نورانی هایبرنامه و قرآن

 (.31) شد برخوردار غمگینی( و ترس )فقدان روان آرامش و لامتس از توانمی خداوند یبرنامه از پیروی با نهات کریم نآقر ازمنظر

 آگاه یَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْف   لَا اللَّهِ  أَوْلِیَاءَ إِنَّ أَلَا فرموده: که یونس ورهس 62 آیه مانند ؛تاس شده اشاره آن به نیز قرآن از آیه چند در کهچنان

 للمؤمنین رحمة و شفاء هو ما القرآن من ننـزل و :فرمایدمی 12 آیه اسرا سوره در و د.شونمى اندوهگین آنان نه و است بیمى نه خدا دوستان بر که باشید

 (.افزایدنمی خسارت جز را ستمکاران ولی کنیم،می نازل است رحمت و درمان مایه مومنان رایب را آنچه رآنق از ما : خسارا إلا الظالمین یزید لا و

 بیمار لبق احزاب، سوره 12 آیه در نقرآ در خداوند دارد. افراد ندگیز در اساسی نقش دین و است پذیرامکان خالقش توسط فقط انسان کامل شناخت

 امَ  مَرَض  قُلُوبِهِمْ فِی وَالَّذِینَ الْمُنَافِقُونَ یَقُولُ إِذْ  )وَ نمایدمی معرفی روانی هایاختلال و منفی عواطف و صفات جایگاه را خود فطری حالت از منحرف و

 فرادا بینیخوش و شودمی امیدواری وجبم بخشد،می معنا انسان مردن و زیستن به ذهبم دهدمی نشان شده بیان مطالب غُرُورًا؛(. إِلَّا وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَعَدَنَا

 جبران ار شخصی کنترل یافتگی کاهش تواندمی و دارد خدایی ریشه که بخشدمی کارآمدی و کنترل احساس نوعی مذهبی افراد به ،دهدمی افزایش را

 (.12) دارد بسیاری مثبت تاثیر روانی سلامت بر که کندمی تجویز افراد برای ترسالم زندگی سبک نوعی .نماید

 

 فرزند: روان سلامت در والدین معنوی سلامت تاثیر

 و اطفیع ارتباطات نیازمند نخستین، سنین در ویژههب ،جسمی و زیستی نیازهای موازات به کودکان که هستند عقیده ینا بر شناسانروان یهمه

 است انکودک در نفس به اعتماد به دستیابی و روانی تعادل خاطر، نیتام ،آرامش ایجاد موجب نیازها، این کردن برآورده و دهستن دیگران جانب از پذیرش

 دارد. ودکانک هدایت و بیتتر در مهمی نقش اجتماعی، بنیاد مهمترین عنوان به خانواده .تاس توجه قابل بسیار والدین و خانواده نقش زمینه این در .(31)

 رسدیم روحی و جسمی تعالی و تکامل و رشد به که است صحیح پرورش و تربیت با و والدین عطوفت و مهر سایه در مقدس، نهاد این محصول کودك

 هایانبحر در خویش پناهگاه را آنان و کند اعتماد آنان به باشد، صمیمی خویش والدین با وی که شودمی موجب فرزند اب یعاطف ارتباط داشتن (.32)
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 دلیلبه لک؛حو من لانفضّوا القلب غلیظ فظّاً کنت لو و لهم لِنتَ الله من رحمه فبما» فرماید:می پیامبرش به خطاب کریم، قرآن در خداوند بداند. زندگی

 (.31) «شد.نمی جمع تو دور کس هیچ آینه هر بودی، گستاخ و خشن فرد یک اگر کردی، پیدا مهرآمیز و صمیمی ارتباطی آنان با تو که بود خدا رحمت

 محیط رد را بدخواهى یا خیرخواهى گویى،دروغ یا راستگویى خیانت، یا دارىامانت نظمى،بى یا نظم رعایت معاشرت، آداب ،گفتنسخن معمولاکودك

 (.21) آموزدمی خانه

 رامشآ ایجاد در را کمک بیشترین سازند، دور خود از را خشونت و کینه و باشند محبت و روحی آرامش نظر، ثبات دارای خود روابط در اگر مادر، و پدر

 آورند،می رو تلفمخ هایجرم به بزرگسالی در که کسانی و منحرف کودکان از بسیاری پیدایش دلیل .کنندمی هخانواد و خانه به او دلبستگی و فرزند روحی

 الفطره علی دُلیُو مَولُودٍ مِن ما» ند:فرمایمی )ص( اکرم پیامبر ،نکودکا انحرافات بر والدین تاثیر مورد در .(31) باشدمی آنها یهاهخانواد در آرامش نبود

 یا و یحیمس یا یهودی را او که هستند او مادر و پدر این و شودمی متولد خداپرستی و توحید فطرت بر فرزندی هر یُمجّسانِه؛ و یُنصّرانِهِ و یُهوّدانِهِ فَأبواهُ

 (.33) (سازندمی دور فطرت راه از را او )و دهندمی سوق زردشتی

 بلکه وراثت، نه و است محیط ساخته نه که فطرتی ؛دهندمی جهت کودك خداشناسی فطرت به که دهستن والدین این که رسدمی نظرهب چنین لیکن

 (.32) نندک هدایت توانندمی را کودکان دارند، گرایش که آیینی بر نتیجه در شده، ریدهآف ربش خلقت با که است فطری ندای یک و سرشتی امر یک

 العُقُوقِ  نمِ الوالدینِ یَلزِمُ علیُّ! یا عُقُوقهما؛ على وَلَدِهما حَمَلا والدین اللهُ لَعَن علیُّ یا» فرمود: ع() یعل امام به هاییسفارش ضمن در ص() ماکر پیامبر

 مایند.ن فراهم را خود عاق موجبات و کنند تربیت بد را خویش فرزندان که را مادرى و پدر کند لعنت خدا علی! ای عُقُوقهما؛ مِن لَهما الوَلَدَ مایَلزِمُ لِوَلَدِهما

 (.34) شد خواهند فرزند عاق نیز والدین شود،می والدین عاق فرزند که گونههمان علی! ای

 در مادر ایمانییب و شرك ژهویبه ،دارد بسیاری تاثیر نیز فرزندان دینی تربیت در همسران، خصوصی زندگی در تاثیر بر علاوه دینی، باورهای و ایمان

 کریم، قرآن رو، این از .(35) کشدمی آتش به را فرزندان و مادر آخرت و دنیا سعادت که است سوزانی علةش همانند و ؛تاس رموث بسیار فرزندان سرنوشت

 انفرم نیز مسلمان زنان به همچنین بیاورند. ایمان که کرد ازدواج آنان با توانمی زمانی فقط شودمی یادآور و داندنمی مجاز را مشرك زنان با ازدواج

 لَا وَ کُماَعجَبَت لَو وَ مُّشرِکَهٍ مَّن خَیر مُّومِنَه  لَاَمَه  وَ یُومِنَّ حَتی المُشرِکَاتِ تَنکِحُوا وَلَا» بیاورند. ایمان اینکه مگر نکنند؛ ازدواج مشرك مردان با که دهدمی

 مشرك آزاد زن زا ایمانبا کنیز قطعا بیاورند. ایمان که زمانی تا نکنید ازدواج مشرك زنان با و «مُّشرِك خَیرمَّن مُّومِن  لَعبد   وَ یومِنُوا حَتی المُشرِکِینَ  تُنکِحُوا

 ركمش آزاد مرد از ایمانبا هبرد مسلما بیاورند ایمان که زمانی تا نیاورید در مشرك مردان ازدواج به را ایمانبا زنان و آید خوش را شما هرچند است، بهتر

 .(36) آید خوش را شما چندهر است بهتر

 هاروش و مواد

، Iran Medexهای معتبر علمی مانند ای منابع علمی و مقالات منتشر شده در پایگاهتحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه–این مطالعه با روش توصیفی

Magiran ،SID  و نیز موتور جستجویGoogle Scholar  .و همچنین آیات قرآن و روایات مرتبط صورت گرفته است 

 هایافته

 دارد ژهوی توجّه نیز خانواده اعضای تربیت به ،است داشته هتوج شکوفایی و رشد به رسیدن جهت در خانواده نیازهای یهمه به یند که آنجایی از

 که ودش یادآور هاخانواده به تا شودمی مطرح اسلام در کودکان حقوق بحث که است فرزندان تعالی و رشد در خانواده سازسرنوشت نقش به توجه با (.31)

 این که تاس آنان آخرتی و دنیایی سعادت تأمین هاستخانواده عهده بر که کودکان حقوق ازجمله کوشید. هاآن نیازهای رفع در باید و دارند حقوقی کودکان

 ع() هائم و )ص( پیامبر عملی سیره در حال ینع در شده معنی این متذکر فراوانی روایات و آیات دینی. مفاهیم انتقال راه از مگر ؛گرددنمی میسر امر

 (.37) کنیممی مشاهده را موارد این از فراوانی هایجلوه

 و حیطم سازیسالم پسندیده، صفات به طفل دادن سوق و شخصیت و فطرت احیای با تا شده توصیه والدین به متعدد روایات و آیات در همچنین

 با ایدب والدین رو این از کنند. فراهم فرزندان برای روانی و روحی تعالی و رشد هدف با معنوی، سلامت از مندیبهره جهت در مناسب بستری ،كپا تغذیه

 ددهن قرار مالک و سعادت مسیر در را خود فرزندان شایسته، فرزندپروری و آگاهی با و برگیرند درستی به را حساس و مهم وظیفه این ،پذیریمسؤولیت

 بهره ملتکا مسیر در فطرت هایظرفیت از تواندمی کسی تنها و کشاندمی تعالی و خداوند سوی به را او که است سانیان هر درون در حسی فطرت (.32)

 با ،اشدبمی معنوی سلامت و فطرت مشترك خاستگاه انسان، درونی و معنوی درك و دل که این به توجه با باشد. برخوردار معنوی سلامت از که گیرد

 شودمی راهمف انسان تعالی و کمال و فطرت شکوفایی برای زمینه معنوی، سلامت از مندیبهره و بازدارنده عوامل با مقابله دل، ساختن نورانی و پیرایش

 از راترف نیرویی به مثبت نگرش و اعتقاد روانی،که سلامت با آن رابطه و مذهبی هاینگرش داشتن و خدا بین رابطه که است داده نشان هاپژوهش (.31)

 این از .نشاندمی آن جای به را نیکبختی و شادکامی ،روان و جسم سلامت نشاط، و دور انسان از را ... و ترس افسردگی، اضطراب، هستی، نیروهای تمام

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               6 / 9

http://iahj.ir/article-1-264-en.html


 114                                                                                              فاطمه غلامپور نقارچی        / فرزندان سلامت روان والدین بر سلامت معنویتاثیر 

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 108-116 

 تواندمی اسلام دین هایآموزه و احکام صحیح اجرای و ایبندیپ (.39) دارد وجود مثبتی ارتباط روان سلامت و مذهب بین شودمی تصور که مدتهاست رو،

 (.25) رددگ جسمانی و روانشناختی مشکلات با مقابله توانایی و امنیت احساس افزایش وجبم و داشته دنبال به فردی هر برای را جسمی و روحی سلامت

 مذهبی منابع از افراد مذهبی، مقابله در و درونی ویژه نیازهای کنترل منظور به مضطرب فرد که هستند رفتاری و شناختی هایتوانایی مقابله، هایشیوه زیرا

 (.39) نمود اشاره غیره و قرآن نماز، ع(،) هائم زیارت خداوند، به توکل به توانمی جمله آن از که کنندمی استفاده متعددی

 ،روان سلامت که آنجا از و داندمی معنوی و مادی بُعد دو دارای را انسان ،کندمی معرفی رستگاری سوی به انسان گرهدایت را خود که کریم قرآن

 که داندمی سالم را فردی قرآن، زمینه این در دارد. بر در را او نیازهای میان هماهنگی و انسان وجودی هایجنبه تمامی است، روانی تعادل نوعی بیانگر

 (.23) دبرخوردارن معنوی و روانی سلامت مراتب بالاترین از مقربان قرآن، نگاه در و کند ایجاد تعادل معنوی و روانی جسمی، نیازهای بین

 برخوردار معنوی سلامت از خود که والدینی (.41) دارد وجود زیادی بسیار رابطه فرزندان روان سلامت و والدین عملکرد بین دهدمی نشان هاپژوهش

 به کودك این کنند.می شکوفا را کودك خداجوی طرتف و دهندمی شکل ودخ فرزند ذهن در را معاد و مبدأ به اعتقاد و خدا نقش کودکی، دوران از ندباش

 افزایش فرزندان این در روان سلامت ترساده تعبیر به و گیردمی شکل او در نفس عزت و تصداق توکل، داپرستی،خ ؛کندمی پیدا ایمان برتر موجودی

 (.3) یابدمی

 گیرینتیجه و بحث

 مهم اهداف از یکی زیرا ؛اردد آن به رسیدن هایراه و نروا لامتس بر زیادی تاثیر دینی هایآموزه حاضر، تحقیق در شده مطرح مطالب به توجه با

 زیرا ؛تاس گردیده جهتو اربسی روان لامتس و معنوی سلامت به ،یدین هایآموزه در جهت همین به .باشدمی هاانسان در روان سلامت امینت ی،اله ادیان

 رو این از .باشدمی انسانی کمال به رسیدن برای ایمقدمه معنوی سلامت از خورداریبر ت.اس شده معرفی دین در هاانسان نهایی دفه ل،کما به رسیدن

 دست یزن بالاتری روان سلامت به توانمی معنوی سلامت سایه در واست  گردیده ارائه هاانسان برای معنوی سلامت فظح و ایجاد جهت زیادی هایتوصیه

 (11) خجسته ،(9) همکاران و آرا صف ،(11)و همکاران  نور مهدوی ،(11) همکاران و شریفی ،(12) همکاران و یعقوبی هاییافته با نتایج این یافت.

 .دارد همخوانی

 توانندمی ندباش برخوردار معنوی سلامت از خود که والدینی ،کنندمی طی را روانی و جسمی تکامل مراحل ،نوالدی تربیت سایه در فرزندان که آنجایی از

 باشد.می همسو( 1) جوادپور و مقدادی ،(3) گلی ،(13) زاده فلاح و غلامپور هاییافته با مطلب این ونمایند  تربیت بالاتر روان سلامت با فرزندانی

 هایژوهشپ رسدمی نظربه اما؛ است اهمیتیبا بسیار موضوع معنوی سلامت که گرفت نتیجه توانمی طوراین ه،گرفت صورت مطالعات به توجه با

 معنوی لامتس زمینه در بیشتری تحقیقات است شایسته کشورمان فرهنگی و مذهبی شرایط به وجهت با لذا ؛تاس نگرفته صورت موضوع این در زیادی

 د.رگی قرار توجه مورد بیشتر کیفی تحقیقات صورت به مخصوصا روان، سلامت جمله از زندگی مختلف هایبخش در آن اثیراتت و گیرد صورت

 هایتوصیه و هاآموزه از بیشتر آگاهی کسب و مطالعه اب و نمایند بیشتری تلاش معنوی سلامت به رسیدن جهت والدین گردد،می پیشنهاد همچنین

 آورند. بدست بالاتری معنوی سلامت بتوانند دینی

 سلامت بر آن مثبت یراتتاث از تا نمایند استفاده والدین معنوی سلامت افزایش جهت مختلف هایروش از شودمی پیشنهاد نیز مشاوران و درمانگران به

 آن مثبت تاثیرات از و شود برگزار والدین معنوی سلامت افزایش منظور به هاییکارگاه ،سدارم در شودمی پیشنهاد همچنین .دبر بهره بتوان فرزندان روان

 نمایند. یتربت تربالا روان سلامت با زندانیفر یت،معنو سایه در بتوانند والدین است یدام د.شو داده والدین به بیشتری آگاهی ،ندانفرز روان لامتس بر

 
 است. نکرده گزارش پژوهش این یدرباره منافعی تضاد مقاله نویسنده منافع: تضاد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               7 / 9

http://iahj.ir/article-1-264-en.html


115                                                        Effect of parents' spiritual health on children's mental health/ Gholampour Nagharchi F 

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 108-116 

References  

1. Gholampour Naqharchi F, Fallahzadeh Roshan M. The effect of virtual education on improving the 

performance of students and families . The First International Conference on Educational Sciences, 

Psychology, Sports Sciences and Physical Education. Sari: Adib University of Sari; 2021.  

2. Sotoudeh H, Shakerinia I, Ghasemi R, Kheirati M, Hoseini M. The role of family health and spiritual 

health in well-being Psychology of Nurses. Quarterly Journal of Medical History. 2015; 7(25): 161-84. 

3. Goli M. Parents’ role on fostering of children and their spiritual health from Islamic view. J Med 

History. 2016; 7(25): 101-28. 

4. Hopper JE. Ways to Boost Happiness, Self-Confidence, and Children's Success. Tehran: danghe; 

2017. 

5. Bitarafan F, Seddiqi Arfaei F. Spiritual health from the perspective of the Quran and Sahifa Sajjadieh. 

Marefat. 2014; 205: 39-56. 

6. Talebian F, Amouzad Mahdirejei H, Araghian Mojarad F, Yaghoubi T. Spiritual health of nurses' 

resilience missing link in the Corona pandemic: Findings of a conceptual review articlen. RJMS. 2021; 

28(5): 60-71. 

7. Emami T, Abbasi Vaskasi F. Effectiveness of spiritual care-based intervention on reducing anxiety 

and reducing rumination in patients with generalized anxiety disorder. Islam and Health Journal. 2021; 

6(1): 91-8. 

8. Meghdadi MM, Javadpour M. The Parents Role in Promoting the Spiritual Health of Children in Islam. 

Med History J. 2017; 8(29): 83-117.  

9. Safara M, Ghasemi-Yazdabadi M, Heyrat A, Rezaeinasab A. Reexamining the Influential 

Components of Spiritual Health in Human Health. Journal of Pizhūhish dar dīn va Salāmat. 2022; 8(1): 

130-46. 

10. Mahdavinoor SH, Mahdavinoor SMM. Criteria for spiritual health in five realms of man based on 

the teachings of the Qur'an. Journal of Pizhūhish dar dīn va Salāmat. 2021; 7(4): 114-30.  

11. Sharifi A, Shokravi A. Effect of Spiritual-Based Educational Intervention on the Mental Health of 

Student Health Ambassadors. Journal of Education and Community Health. 2020; 7(3): 177-86.  

12. Yaqoubi A, Aroti A, Cheghini A, Mohamadzade S. Meta-analysis of the relationship between 

religious orientation and mental health. Educational Measurement Quarterly. 2014; 6(21): 113-29. 

13. Gholampour Nagharchi F, Fallahzadeh Roshan M. The effect of parents' spiritual health on students' 

academic performance. 1st International Conference on Psychology, Social Sciences, Educational 

Sciences and Philosophy. Rahedanesh Institute of Higher Education: Babol; 2022. 

14. Dehshiri G, Sohrabi F, Jafari I, Najafi M. A Study of Psychometric Properties of Spiritual Welfare 

Scale among Students. Psychological Studies. 2008; 4(3): 129-44. 

15. Safaei I, Karimi L, Shamosi N, Ahmadi Tahor M. The Relationship Between Spiritual Well-Being 

and Mental Health in Students. Sabzevar University of Medical Sciences. 2010; 17(4): 274-80. 

16. Abbasi M, Azizi F, Shamsi E, Naseri Rad M. Akbari M. Conceptual Definition and Implementation 

Of Spiritual Health: a Methodological Study. Medical Ethics. 2012; 6(20): 11-44. 

17. Omidvar S. Spiritual Health, Concepts and Challenges. Specialized Quarterly of Interdisciplinary 

Quranic Researches. 2008; 1(1): 5-17. 

18. Khohasteh S. The relationship Between Internet Addiction and Mental Health and Spiritual Health 

Secondary Students. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2019; 61(1): 58-68. 

19. Moghadam M. An Analysis of Motivational Strategies for Mental Health in Islamic Teachings. 

Scientific -Specialized Journal for Qur'anic and Hadith Sciences. 2021; 2(4): 80-104. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               8 / 9

http://iahj.ir/article-1-264-en.html


 116                                                                                              فاطمه غلامپور نقارچی        / فرزندان سلامت روان والدین بر سلامت معنویتاثیر 

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 108-116 

20. Milani Far A, Rasolian A, Jodaki H. Review of Laws Related to Medical Malpractice in Iran. Iranian 

Forensic Medicine Fall 2010; 56: 215-24. 

21. Amid H. Amid Persian Dictionary. Tehran: Amir Kabir; 2020.  

22. Nikzad A. Factors and Obstacles to the Health of the Soul from the Perspective of Islam. Babol 

University of Medical Sciences. Islam and Health Journal. 2015; 2(2): 7-15. 

23. Tabibi A, Zamanian Najafabadi F. Mental Health Development Strategies from the Perspective of 

the Qur’an. Islam and Health Journal. 2020; 5(1): 63-75. 

24. Motahari M. Collection of 22 Works (Wisdom and Advice, Moral Philosophy, Education in Islam, 

Practical Wisdom). Tehran: Sadra; 1978; 689. 

25. Motamedi V, Dargahi A, Vaziri Y, Abbasi M, Poursadeghian M. Study of Islamic Instructions on 

the Health of Soul and Body. Islam and Health Journal. 2019; 4(1): 46-52. 

26. Sayed Nari TS, Ranjbaran Z S, Ghasempeyvandi M. Components of Body and Soul Health In 

Practical Behavior of Hazrat Zahra (SalAmollAh’alayh). Islam and Health Journal. 2020; 5(1): 7-17. 

27. Javan R , Rajabi Sanajerdi A, Selmabadi M, Esmaeili M.The role of spirituality in the family mental 

health basket. The First National Conference on Islam and Mental Health. 2015 May. 

28. Seifuri V, Ismaili M. Mental health from the perspective of the Quran. Bayyenat. 2009; 63(3): 188-

214. 

29. Esmaeili M, Fani M, Karamkhani M. The Conceptual Framework of Spiritual Health in Islamic 

Resources (the Quran and Nahjul-Balagha). Journal of Research on Religion and Health. 2017; 3(1): 

91-101. 

30. Ebrahimi A, Nazari A, Hasani J. Psychopathology from the Perspective of Quran: Thematic 

Analysis. Islam and Health Journal. 2015; 2(3): 15-24. 

31. Malek Abad Z, Naghipour W A. Religion Interpretation of The Role of the Family in the Mental 

Health of Society With Emphasis on Sexual Education of Children. Taha Heritage. 2013; 1: 117-42. 

32. Meghdadi M, Javadpoor M. The Role of Parents in Promoting the Spiritual Health of Children in 

Islam. Quarterly Journal of Medical History. 2016; 8(23): 83-117. 

33. Nahj-Al-Balaghah, Translated by Mohammad Dashti, Qom: Amiralmomenin Institute, 1996. [In 

Persian] 

34. Majlesi MB. Bihar al-Anvar. Vol. 74, p. 60.  

35. Ghasemi M. The Golden Age of Education up to Seven Years Old. Qom: Noor Al-Zahra - Peace Be 

Upon Him; 2016. 79-80. 

36. Holy Quran; Surah Baqarah, Verse 221. 

37. Shakeri Nia I. Religion, the need of yesterday, today and tomorrow of man. Article presented in the 

conference on religion and the world from the perspective of Imam. Isfahan University of Medical 

Sciences; 1995.  

38. Abolghasemi M. The Role of Spiritual Health in the Flourishing of Nature. Journal of Medical 

Ethics. 2019; 13(44): 1-10. 

39. Yadollahpour MH, Seyedi J, Rezaii R, Borhani M, Bakhtiyari A. A Study of the Verses of the Holy 

Quran in the Field of Three Main Dimensions of Health: Physical, Mental and Social. Journal of Islam 

and Health. 2015; 1(3): 56-48. 

40. Rahiminejad A, Paknejad M. The Relationship Between Family Function and Psychological Needs 

With Adolescents' Mental Health. Family Research. 2013; 10(1): 99-111. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://iahj.ir/article-1-264-en.html
http://www.tcpdf.org

