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Background: Despite of all human achievements and facilities, life dissatisfaction is an
important problem for families and communities. Each day the number of people who believe
that spiritual factors can have impact on their life quality, and it is a treatment for their
weakness and helplessness, is growing. Also there is a growing tendency to specialists who
cure illnesses and maintain patient’s health using spirituality. The aim of the present systematic
review was the evaluation of spiritual and spiritual wellbeing on life quality.

Materials and Methods: In this systematic review, relevant papers were gathered and
analyzed from scientific databases such as ScienceDirect, Pubmed, IRANDOC, IranMedex
and SID and
Conclusion: Our research showed that people with higher spiritual health experience: high
quality and healthy life with more acceptable lifetime and lesser mortality, lesser diseases and
higher diseases tolerance, higher disease recovery, higher life satisfaction, lower use of health
care services and higher social activities. Almost all papers were agreed that spiritual
wellbeing is effective on people life; therefore the researchers suggest use of spirituality
along with conventional treatment to control diseases and improvement of people quality of
life.
Keywords: Spirituality, Spiritual wellbeing, Quality of life
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مقاله مروری
نقش معنویت وسالمت معنوی بر کیفیت زندگی
3

نرجس حشمتي فر ،2محدثه محسن پور ،1اسماعیل موسي زاده
تاریخ دریافت 29/11/1 :تاریخ پذیرش نهایی29/11/01:

چکیده
مقدمه :در دوراني به سر ميبریم که علیرغم تمام پیشرفتها و امکانات ،نارضایتي از زندگي به عنوان مشکلي برای خانوادهها و
جوامع مشهود است .هر روز به تعداد افرادی که معتقدند معنویت عاملي تأثیرگذار بر کیفیت زندگي و درمان رنجوری و درماندگي
آنها است و بر متخصّصین که برای درمان بیماریها و حفظ سالمتي بر باورها و رفتارهای معنوی متمرکز ميشوند ،اضافه ميشود؛
لذا هدف از این مقاله مروری ،بررسي نقش معنویت و سالمت معنوی بر کیفیت زندگي است.
مواد و روشها :در این پژوهش مروری مقالههای مرتبط از بین مقاالت متعدد باجستجو درپایگاههای معتبر همچون
 Iranmedex،Irandoc،pubmed،sciencedirectو  Sidاستخراج شده و مورد بررسي قرار گرفته است.
نتیجه گیری :بررسي در مطالعات مختلف نشان داد در افرادی که از معنویت و سالمت معنویي باالیي برخوردار هستند موارد زیر
وجود دارد :برخورداری از یك زندگي سالم و مولد و باکیفیت توام با طول عمر قابل قبول وکاهش میزان مرگ و میر همچنین
پیشگیری از بیماری ،افزایش تحمل بیماری ،بهبود سریع تر بیماری ،احساس رضایتمندی از زندگي ،کاهش میزان استفاده از خدمات
بهداشتي -درماني و تعامل سالم فرد در اجتماع و در نهایت اینکه اکثریت قریب به اتّفاق مطالعات ،حاکي از تأثیر مثبت معنویت و
سالمت معنوی در کیفیت زندگي افراد بوده و پژوهشگران لزوم استفاده از معنویت را در کنار درمانهای طبي ،جهت کنترل و درمان
بیماری و بهبود کیفیت زندگي پیشنهاد ميکنند.
کلید واژه ها :معنویت ،سالمت معنوی ،کیفیت زندگي

.1

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار،
ایران
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.2

دانشجوی دکتری پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران

.3

دانشجوی کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه:
«وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَّصَلْناهُ عَلی عِلْمٍ هُدیً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ
یُؤْمِنُووووووووووووووووووو َ»( .اعوووووووووووووووووورا )15
بر مردما کتوابی فرسوتادیم کور در ه هور یو ی را بور
اساس دانش تفّصیل دادیم و این کتواب راهنموا و رحموت
است برای هنا کر ایما میهورند.
در دورانی بر سر میبوریم کور علیورتم تموام فیهورفت ا و
امكانوا ناراوایتی از زنودگی بوور عنووا مهوكلی بوورای
خانواده ها و جوامع مه ود است .هر روز بر تعداد افورادی
کر معتقدند معنویت عاملی تآثیرگذار بر کیفیت زنودگی و
درما رنجوری و درماندگی هن ا است و بر متخّصّصین کور
برای درما بیماری او حفظ سالمتی بر باورها و رفتارهوای
معنوی متمرک می شوند ااافر می شود انسوا اموروز بوا
هگاهی و بینش بور ایون عقیوده رسویده اسوت کور بودو
معنویت تن ا می ماند و در گرداب تكنولوژی بر فنا میرسد
ویكی از ب تورین راهكارهوا بورای نجوا خوود معنویوت و
برخورداری از سالمت معنوی است .او بر این بواور رسویده
است کر بوا دور شود از معنویوت فوو ی و درمانودگی و
سووردرگمی در انترووارا خواهوود بووود و بوور ی و زنوودگی
مطلوب دست نخواهد یافت (.)4
بوور همووین اسوواس در سووال ای اخیوور فووهه و را توجوور
بیهتری بر معنویت و سالمت معنوی برای ارتقاء سالمت و
ب بووود کیفیووت زنوودگی معطووو داشووتر انوود ( .)5ه هووا
معتقدند در ایما بر خدا نیروی خارق العواده وجوود دارد
کر نوعی قدر معنوی بر انسوا مویبخهود و در تممول
سختی های زندگی روزمره او را کم میکند .از ن رانی و
ااطرابی کر بسیاری از مردم زما ما در معور ابوتال بور
ه هستند دور میسازد .در دوره ای کر توجور فوراوا بور
زندگی مادی و رقابت شدیدی برای بدست هورد مادیوا
بین مردم بر وجود همده است معنویتب برخورداری ازیو
زندگی دفمند ومعنادار کم میکند واولین شرط اروری
برای معنادارشد و هدفمند شد شوخ و زنودگی فورد
میباشد (.)4لذا در این فووهش بر ه شدیم تا بوا بررسوی
متو گذشوتر بور رابطور معنویوت و سوالمت معنووی بور
کیفیت زندگی بپردازیم.
-1مفهوم معنویت و سالمت معنوی
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معانی بسیار مختلفی در مقاال و کتب گوناگو در موورد
معنویت و سالمت معنوی ارائر شده است .هن ام فرداختن
بر این دو مف وم مذهب نیو بور میوا مویهیود .معنویوت
مف ومی وسیعتر از مذهب دارد و بر طور اولیور یو رونود
فویا شخّصی و تجربی است .عدم افتراق سالمت معنوی از
معنویت در بسیاری از منابع خوود یكوی از مباحوا قابول
توجر است .اگر ر می توا بطور منطقی فور کورد کور
همپوشانی هایی بین تعریو سوالمت معنووی و معنویوت
وجود دارد متراد شمرد هن ا با یكودی ر یوا بكوارگیری
هن ا در متو مختل حداقل بدو افتراق قایل شد بوین
هن ا فدیده ای شایع و مورد الش است ( .)3طبو نرور
راسل معنویت وسالمت معنوی میتوانند روزانور بور طورق
مختل تراهرکننود :تبوادال روزانور بوادی را تعوامال
معنوووی مهووخ بوور وسوویلر عه و اعتموواد ووداقت و
درسووتكاری یكپووار ی احتوورام فووداکاری و دلسوووزی
تجربیاتی درموردطبیعت کر احساس ن دیكوی و اتمواد بوا
دنیای طبیعی را ایجادکند ارتبواط بوا ارواج جودا شوده از
جسم ارتباط تیرشخّصی بابرخی نیروهای برتر یوا قودرتی
کر ج ا را هدایت میکندیا با ی خدای شخّصی کر فرد
را میشناسد و از او مراقبت میکند (.)1
-2مفهوم کیفیت زندگی
تعاری گوناگونی از کیفیت زندگی شوده اسوت کور منبوع
ساز دیدگاههای مختل اسوت ولی هنهور بور عنووا مبنوا
ومرجع این فووهش قرارگرفتور تعریو سوازما ب داشوت
ج انی است کر در ه موارد هشكار و مرتبط با معیارهوای
زندگی ازجملر سالمت جسمانی سوالمت روانوی سوالمت
اجتماعی ممیط ر ابا کیفیت زندگی معادل دانستر است و
میتوا گفت بر اساس این تعری جامع کیفیوت زنودگی
ارتباط تن اتن ی بوا واوعیت جسومی روانوی اجتمواعی
اعتقادا شخّصی و ممیط دارد (.)1
ارتباط معنویت و سالمت معنوی با سالمت جسمی و
سالمت روانی
نتایج مطالعا مختلفی نها داده کر معنویوت و سوالمت
معنوووی یكووی از ب توورین رواهووای تطووابقی بوورای حوول
مهكال ناشی ازبیماری هوای مو من ازجملور بیماری وای
عب العالج و سرطا ها بر شمار مویرود رژه و همكوارا
( )4334در تمقب خود با عنوا ارتباط سالمت معنوی با
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کیفیت زندگی در مبتالیا بر بیمواری عوروق کرونور بور
تأثیر معنویت بر ابعواد مختلو زنودگی بور عنووا عامول
اساسووی د رایجوواد حووو امیوودواری ارتقووای سووازگاری و
تطاب تقابل با درد ورنج ناشی از بیماریهای عب العالج
و رویارویی با بمرا هوای وجوودی ناشوی ازبیمواری هوای
ت دیدکننووده حیووا فووی بردنوود ( .)1در مطالعوور سووالمت
معنوی بیمارا مبتال بر سورطا و عوامول مورتبط بوا ه
مهخ شده اسوت کور یكوی از م وم تورین فاسو هوای
سازگاری در بیمارا مبتال بر سرطا بازگهوت ه هوا بور
معنویت است و این بازگهت نقش بسیار م می در ب بوود
تطاب و زندگی هنا دارد (.)7
در فووههی تمت عنوا بررسوی رابطور سوالمت روانوی و
کیفیت زندگی در بیمارا مبوتال بور سورطا بور جای واه
معنویت درج ت ایجاد امیدواری و اف ایش کیفیت زنودگی
بیمارا سرطانی تاکید شده اسوت ( .)8لیوو و همكوارا
( )5001نها دادندکر معنویت نقش م می در سوازگاری
با شرایط استرسزای ناشی از بیماریهای م من دارد (.)3
بر اساس مطالعاتی کر توسط انجمن سرطا همریكا انجوام
شده است رونود درموانی و ب بوود در بیموارا مبوتال بور
سرطا کر باورهای معنوی قویتری دارند و بر دعا معتقد
هستند بر طرز معنیداری با موفقیت بیهتری همراه است.
همهنین این بیمارا در برخورد با بیماری قدر مواج ر
و فووذیرا شوورایط بیموواری ب تووری را دارا هسووتند و بعوود
سوالمت جسومی کیفیوت زنودگی مویتوانود تموت توأثیر
باورهای معنوی ارتقا یابد (.)40
همهنووین مطالعووا مختلفووی نهووا دادنوود معنویووت و
برخورداری از سالمت معنوی باعا اف ایش طوول عمور در
افراد میشود .ماتیوز  310توا  100مطالعور را در بررسوی-
های طوالنی خویش فیدا کورد کور نهوا مویدهود افوراد
دارای اعتقادا قوی مذهبی و ممكم نسبت بر کسانی کور
اعتقادا اعی تری دارند از سالمت و طول عمر بیهتر و
کیفیت زندگی باالتری ب ره مند بودهاند .فووهه ای انجوام
شده در مورد تآثیر مذهب بر سالمت روانوی نیو حواکی از
ی ارتباط مثبت میوا ایون دو بووده بطووریکور از 10
مطالعر انجام شده در مورد اعتقوادا موذهبی و ب داشوت
روانی  31مورد ارتباط ( )%75نها دهنده ارتبواط مثبوت
اسووت (.)40نتووایج مطالعوورای کوور در سووال 5001توسووط
ریپنتراب در مورد رابطر بین معنویت و مذهب بوا سوالمت
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جسمی و روانی انجام شد بیا شده کر معنویت و موذهب
میتواند اثرا مثبت و اف ایندهای بور طوول عمور افوراد و
ب بود بیماری ها داشتر باشود ( .)5مطالعورای کور توسوط
موجر و همكارا در مورد طول عمر و مذهبی بود نهوا
داد کر افراد مذهبی در مقایسر با دی را بیهتر عمر موی-
کردند ( .)40معنویت باعا ارتقواء سوطک کیفیوت زنودگی
مبتالیا بر سرطا سینر و اف ایش طول عمر زنوا مبوتال
میشود (.)3
یكی از مهوكال شوایع جواموع بهوری وجوود اسوترس و
ااووطراب اسووت .راووایی و همكووارا ( )4330در بررسووی
ارتباط بین سالمت معنوی بوا اسوترس و ااوطراب نهوا
دادند کر بین اسوترس بیموارا بوا تموامی ابعواد سوالمت
معنوی ارتبواط همواری معنویدار وجوود دارد( .)44نتیجور
مطالعوور هبوور و همكووارا ( )5001نهووا داده اسووت
ک معنویت در 35در د موارد باعا ارتقاء سالمت روانی و
کاهش سطک استرس و ااطراب افراد میشوود همهنوین
نتایج این فووهش نها داد کر افرادی کر مرتباٌ بر کلیسوا
میروند سطک فایینتری از اخوتالال ااوطرابی را تممول
میکنند (.)40
نتایج مطالعرای کر در سال5001توسوط سوازما ج وانی
ب داشت در  48کهور و بر روی 1087نفردر مورد ارتبواط
با معنویت و مذهب با کیفیوت زنودگی انجوام شود نهوا
دادکر معنویت و مذهب با تمام قلمروهای کیفیت زنودگی
هماننوود قلمروهووای فی یكووی اجتموواعی روانهناسووی و
ممیطی فیوست ی بسیار باالیی دارد ( .)5مطالعوا مهوابر
د ربسیاری از نقاط ج ا مهخ شده است کر معنویوت
می توانود تووا مقابلور بامهوكال را بواال ببورد و سوالمت
جسمی و روحی بیهتری را بر ارمغا هورد کر خود یادهور
قول حتمی خداوند در قره مجید (سورهرعدهیر )58است
کر فرموده است :اَالبِذِکراللّرِ تَطمَئِن القُلوُب )هگاه باشید کر
با یاد خدا دل ا هرام گیرد) (.)1
مطالب ذکر شده نهان ر ه است کور اعتقوادا معنووی و
برخورداری از سالمت معنووی در فراینود اعوتالء سوالمت
نقش بس ایی دارد لذا باید سعی کرد از طریو همووزا و
مهاوره نسبت بر فررنگ کرد نقوش معنویوت و افو ایش
سالمت معنوی و کم رنگ کرد اعتقادا معنووی منفوی
گام برداشت و زمینر را برای اعتالء سالمت فراهم نمود تا
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افراد در فرتو اثر حمایتی معنویت امن احساس سوالمتی
بتوانند تغییرا مطلوب در شیوه زندگی خود ایجاد نمایند
و بر کیفیت زندگی مطلوبی دست یابند.
ارتباط معنویت و سالمت معنوی باسالمت اجتماعی
میوورزا ممموودی و همكووارا ( )4330بووا بررسووی نقووش
هموزا های دینی و معنوی در سالمت فردی و اجتماعی و
تووأثیر فیهوو یرانر ه در اموور سووالمت جسوومی روانی و
اجتماعی و انواع سالمت از منرر متفكرین اسالمی و تربی
نها داده اند کر معنویوت تعوامال اجتمواعی را افو ایش
داده و حمایت اجتماعی را بور عنووا یو منبوع ارتقوای
سالمت فراهم موی هورد .بور گونورای کور باورهوای دینوی
میتوانند فرد را بر سوی کمال و تعالی و در نتیجر سالمت
روانی و جسمی و ن ایتا سوالمت اجتمواعی هودایت کننود
(.)45
معنویت و سالمت معنوی ی انر نیروی موورد هود اسوت
کر ابعاد جسمی روانی و اجتماعی انسوا را تهوكیل موی
دهد .ااطراب اجتماعی میتواند این کنش منفی را د وار
تنش نماید .بر همین منرور خراسانی و همكارا ()4334
مطالعوورای بووا هوود بررسووی ارتبوواط سووالمت معنوووی و
ااطراب اجتماعی جانبوازا شویمیایی انجوام دادهاند کور
براساس ه با تقویت معنویت و سالمت معنوی بور عنووا
ی نیروی قوی موی تووا ااوطراب اجتمواعی را کنتورل
نمود .لذا تقویت برنامور هوای سوالمت معنووی مطواب بوا
شرایط جدید اجتماعی امری بدی ی است ( .)43مطالعرای
درکالیفرنیووا نهووا داد کوور حمایووت اجتموواعی موویتوانوود
تأثیرا هسیب زای ممركهای استرسزا برسیستم ایمنی
بوود را کوواهش دهوود بوودین معنووی کسووانیكر از حمایووت
اجتماعی باالتری برخوردار باشند سیستم ایمنی بدنهوا
نی قویتر بوده و د رنتیجر دیرتر بیمارشده ودر ور ابتال
بر بیماری زودتر ب بود مییابند .در این مطالعر همده است
کوور منووابع گونوواگونی بوورای دریافووت حمایووت اجتموواعی
وجوددارندکر شاید بتوا گفت معنویت ازم متورین منوابع
کسب حمایت اجتماعی میباشند (.)41
در مطالعرای کر با هد بررسی ارتباط سالمت معنوی بوا
نا امیدی و م ار اجتماعی نوجوانا مبوتال بور تاالسومی
موواژور انجووام شووده اسووت نهووا موویدهوود از هنجووا کوور
بتاتاالسمی ماژور بیماری م منی است کر منجر بر تضعی
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روابط بوین فوردی بوویوه درنوجوانوا مویشوود افو ایش
سالمت معنوی با اف ایش امید و م وار اجتمواعی هموراه
است .لذا هگاهی از نیازهای معنوی و تهوی برای استفاده
از مداخال معنوی وحمایت معنوی توسوط فرسوتارا بور
منرور اجرای مراقبت فرستاری کل ن ردرحین درما ایون
بیمارا ارور دارد (.)41
در فووههی با عنوا بررسی شیوه های انطباق با اسوترس
و ااووطراب اجتموواعی یافتوور هووا حوواکی از ه اسووت کوور
بیهووترین عاموول مووؤثر در کوواهش اسووترس و ااووطراب
اجتماعی ازطری معنویت ور گرفتر است برخورداری
افراد از معنویت و سالمت معنوی سوبب تعلو ه هوا بور
شبكر ای از اشخاص هم عقیده میگردد کر مویتواننود در
مواقع مورد نیاز بر همودی رکم کننود .تّصوورمیشوودکر
معنویت بر عنوا سپری اوربر گیوردر مقابول اسوترس و
ااووطراب اجتموواعی عموول موویکنوود ( .)41فووووهشهووای
متعددی ثابت کرده اند کر هر ر معنویت و سطک سالمتی
معنوی اف ایش فیدا میکند می ا سوالمت اجتمواعی نیو
اف ایش مییابد .در نقش معنویت بر سالمت اجتمواعی بور
انسجام و کنتورل اجتماعی کواهش رفتارهوای ناب نجوار و
انمرافی ایجاد ی نرام فكری مهترك و ا الج جامعور و
تغییر افكار ناسالم میتووا اشواره نموود بور گونورای کور
معنویت و برخورداری از سالمت معنوی میتواننود فورد را
بر سوی کمال و تعالی و در نتیجر سالمت روانی و جسمی
و ن ایتاٌ سالمت اجتماعی هدایت کنند.
ارتباط معنویت و سالمت معنوی با محیط
شوجاعی و همكووارا ( )4388تمقیقووی بوا هوود بررسووی
ارتباط بین معنویت مدیرا و معنویت ممل کار با راوایت
فرسنل و بیمارا بستری در بیمارستا های دانه اه علووم
ف شكی ق وین انجام دادهانود .در سوازما بیموار مموور بوا
رعایت مسائل معنوی توسط مدیریت و بر تبع ه تأثیر ه
بوور فرسوونل راووایتمندی بیمووارا نیوو افوو ایش مووی-
یابد.براساس نتایج بین بعد فوردی معنویوت ممول کوار در
قسمت مف وم کار با ابعاد وابستر بر معنویت و بوین واحود
کاری معنویت ممل کار با ابعواد کلوی معنویوت هبسوت ی
معنی دار وجود داشوت .همهنوین بوین راوایت بیموار از
مراقبووت فرسووتار و ابعادوابسووتر بوور معنویووت نی و ارتبوواط
معناداری بود.نتایج نهوا داد کور توجور بور معنویوت در
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مدیرا و بر طبع ه ایجاد ی جو معنوی در ممیط کوار
میت واند تأثیر مؤثری بر راایت بیمارا و فرسونل داشوتر
باشد ( .)47نتایج مطالعر دی ری نها مویدهود کور ورود
معنویت در ممیط کاری بر کارکنا این توانایی را میدهد
تا هم انداز یكپار ر تری را نسبت بر ممیط کار خانواده
و جامعری خویش بور دسوت هورنود .اموروزه بور نررموی-
رسد کارکنا در هر کجا کر فعالیت میکنند ی ی فراتر
ازفادااهوای موادی در کوار جسوتجو مویکننود.هنوا در
جستجوی کاری بوا معنوا امیودبخش و خواسوتار متعوادل
ساختن زندگی شا هستند سازما ها بوا کارکنوانی رشود
یافتر و بالندهای روبرویند کر در فی یافتن کواری بامعنوا و
هدفمندند (.)48
معنویت در ممیط کار قاعده ینوفایی اسوت کور مویتوانود
نیرویی قدرتمند و ژر را برای زنودگی افوراد بور ارمغوا
هورد .این نیروی قدرتمنود زموانی حا ول خواهود شودکر
زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنوا فیونود بخوورد .بوا
نین نیرویی کارکنا تقریباً بواه ارا سواعتكاری موی-
تواننوودکاری ل وذّ بخهووتر متوووازنتر و معنووادارتر داشووتر
باشند .یكپار ی معنویت با زندگی کاری باعا میشوود
افراد راایت بیهتری از کارشا داشوتر باشوند و وقتوی از
ممیط کار خود فارغ و بر خانواده میفیوندند بر جای گری
از یكدی ر بر یاری هم بهتابند .بر دلیل ایون یكپوار ی و
تلفی سازما ها با افورادی اخالقویتور و مولودتر ممكون
است بر سودهوری بیهتر دستیابند ( .)43سازما هایی کور
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برای مدتی طوالنی سیستم های عقالیی بوده اند در حوال
ایجاد فضایی برای بعد معنوی هستند بُعدی کر با قووانین
و نرم و ترتیب کمتر سرو کار دارد و بیهتر با معنا هود
و حو تع د ارتباط مییابد (.)48
بر اساس نتایج مطالعا معنویت بر طور مثبت بر عملكورد
فرد در ممیط کاری توأثیر مویگوذارد .افو ایش خالقیوت
راایت عملكرد تیم و تع د سازمانی در ممیطهوایی کور
تالا می کننود بالنودگی معنووی اعضوای خوود را ارتقوا
بخهند گ ارا شده است .افراد انترار دارنود سوازمان ایی
طراحی و ایجاد شوند کور جسوتجوی هن وا بورای معنوا یوا
کمال را تس یل سازند (.)50
نتیجر گیری :بررسوی در مطالعوا مختلو نهوا داد در
افرادی کر از معنویت و سالمت معنویی بواالیی برخووردار
هستند موارد زیر وجوود دارد:برخوورداری از یو زنودگی
سالم و مولد و با کیفیت تووام بوا طوول عمور قابول قبوول
وکاهش می ا مرگ و میر همهنین فیه یری از بیمواری
اف ایش تممل بیماری ب بود سریع تور بیمواری احسواس
راایتمندی از زندگی کاهش میو ا اسوتفاده از خودما
ب داشووتی -درمووانی و تعاموول سووالم فوورد در اجتموواع و در
ن ایت اینكر اکثریت قریب بور اتفواق مطالعوا حواکی از
تأثیر مثبت معنویت و سالمت معنوی در کیفیوت زنودگی
افراد بوده و فووههو را لو وم اسوتفاده از معنویوت را در
کنار درما های طبی ج وت کنتورل و درموا بیمواری و
ب بووووود کیفیووووت زنوووودگی فیهوووون اد موووویکننوووود.
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