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چکیده
ــه ســوی ســعادت اســت، مســائلی را  ــر هــدف اساســی خــود کــه هدایــت انســان هــا ب قرآن کریــم عــالوه ب
کــه در جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی دنیایــی او ضــروری اســت تبییــن نمــوده اســت. بــدون شــک موضــوع 
ســالمت روان در افــراد و اجتماعــات بشــری یکــی از ضروری تریــن دغدغــه هــای انســان معاصــر مــی باشــد 
ــد.  ــی را مطرح کــرده ان ــون آن بحث هــای فراوان ــردازان پیرام ــه پ کــه در طــول دوره هــای گوناگــون، نظری
ناکارآمــدی ایــن نظریــه هــا بــه دلیــل عــدم شــناخت کافــی از انســان، می توانــد عاملــی در جهــت آســیب ها 
و تهدیــدات اجتماعــی بــه دلیــل عــدم وجــود ســالمت روانــی باشــد. قرآن کریــم در خصــوص ایــن موضــوع 
بــه لحــاظ مبنایــي و محتوایــي از غنــاي واالیــي برخــوردار اســت و نقــش بســزایي در کاهــش و از بیــن بــردن 
فشــارهاي روانــي دارد. راهکارهــا و ســفارش هایی کــه توســط دیــن اســالم صــورت گرفتــه اســت زمینــه ســاز 
تقویــت روحــي و روانــي افــراد در اجتمــاع اســت. قرآن کریــم از بٌعــد انســان شناســی، راه حل هایــی بنیادیــن را 
در موضــوع تأمیــن ســالمت روانــی مطــرح نمــوده اســت. ایــن پژوهــش بــا روش کتابخانــه ای، عوامــل مؤثــر و 
مخــرب ســالمت روان در قرآن کریــم و بــا محــوری ســوره بقــره را بررســی کــرده اســت و در نهایــت عوامــل 

بیــان شــده را بــرای دســت یابــی بــه ســالمت روان جامــع و کامــل ارزیابــی نمــوده اســت.
کلید واژه ها: قرآن کریم؛ سالمت روان؛ آرامش؛ عوامل؛ موانع
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 1- مقدمه
انســان در ســیر زمانــی از بــدو پیدایــش تــا امــروز بــا مشــکالت متعــددی مواجه شــده کــه در زندگی شــخصی 
و اجتماعــی او تأثیرگــذار بــوده اســت. در عصــر امــروز و بــا گســترش تکنولــوژی و پیشــرفت جوامــع انســانی، 
مشــکالت پیرامونــی انســان چندیــن برابــر افزایــش یافتــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه ایــن حجــم از مشــکالت 
در برخــی از مــوارد ســبب اختالل هــای گســترده در میــان انســان ها شــده و تأثیــر مســتقیم در ناآرامــی روانــی 
ــا وجــود پیشــرفت جوامــع انســانی در ابعــاد مختلــف، نیازهــای فطــری  در اجتمــاع داشــته اســت. امــروزه ب
انســان مغفــول واقــع شــده و بــه آنهــا پاســخ درســتی داده نمی شــود. عــدم وجــود ســالمت روانــی در میــان 
افــراد اجتماعــات بشــری در دنیــای امــروز ســبب گســترش پدیده هایــی همچــون فســاد، بزهــکاری، جنــگ، 
ــوان نمــودی از عــدم وجــود  ــوارد را می ت ــن م ــوارد دیگــر اســت کــه ای ــاد و بســیاری از م خودکشــی، اعتی
ــون و  ــمندان گوناگ ــردازی اندیش ــم و نظریه پ ــترش عل ــود گس ــا وج ــت. ب ــی دانس ــش روان ــالمت و آرام س
همچنیــن تأمیــن نیازهــای مــادی در برخــی از کشــورها، بزهکاری هــای اجتماعــی رو بــه گســترش اســت؛ باید 
از خــود پرســید کــه دلیــل ایــن موضــوع چیســت؟ چــرا درصــد آســیب های اجتماعــی و بحران هــای فرهنگــی 
ناشــی از ضعف هــای روحــی و بیماری هــای روانــی اســت؟ بــه چــه میــزان راه تأمیــن ســالمت روان در اجتمــاع 

صحیــح پیمــوده شــده اســت؟
شــاید بتــوان ایــن طــور عنــوان نمــود کــه حجــم وســیعی از مشــکالت فــردی و اجتماعــی در جهــان بــه دلیــل 
عــدم وجــود ســالمت روانــی اســت کــه دلیــل عمــده ایــن موضــوع نیــز بــه عــدم شــناخت صحیــح از انســان و 
عــدم کارآیــی نظریــات فعلــی بــه دلیــل ناقــص بــودن در نــوع شــناخت و راه حــل بــاز می گــردد. ادیــان الهي و 
آیین هــاي کهــن بشــري، از دیربــاز ایــن معضــل را پیش بینــي کــرده و ضمــن تشــریح علــل آرامــش روحــي و 
روانــي، راهکارهایــي بــراي پاســخ بــه ایــن نیــاز اساســي بشــر ارائــه داده انــد تا جوامــع بشــري در برابر فشــارهاي 

روانــي دچــار آشــفتگي نشــوند و افــراد انســجام شــخصیتي و ســالمت روانــي خــود را حفــظ کنند. 
بــا وجــود اهمیــت موضــوع ســالمت روان تــا کنــون تحقیق هــای گســترده ای بــه صــورت بنیــادی و میدانــی 
انجــام گرفتــه اســت کــه عمــده ایــن پژوهش هــا بــا نــگاه بــرون دینــی ســاماندهی شــده اند. در حــوزه ســالمت 
روان و عوامــل مؤثــر در ایجــاد آن از منظــر قرآن کریــم نیــز مقاالتــی نگاشــته شــده اســت کــه به تبییــن ابتدایی 
ــاد  ــر در ایج ــل مؤث ــون عوام ــی چ ــه مقاالت ــوان ب ــان می ت ــد؛ از آن می ــوع پرداخته ان ــن موض ــع ای و گاه جام
ســالمت روانــی از دیــدگاه قرآن کریــم نوشــته پرویــن بابایــی و بررسي روشهاي حفظ سالمت روان از منظر 

قرآن کریم اثــر کاظــم معاضــدی بــه عنــوان دو پژوهــش جامــع در ایــن حــوزه اشــاره نمــود.
 نگارنــدگان ایــن مقالــه برآننــد تــا بــا واکاوی دقیــق عوامــل مؤثــر در ســالمت روان، دیدگاه هــای قرآن کریــم 

بــا محوریــت ســوره بقــره را کــه راه حــل بــرون رفــت از بحــران موجــود اســت بیــان نماینــد.

2- مفهوم شناسی سالمت روان
لغت شناســان ســالمت را بــه معنای عاری بــودن از آفات دانســته اند. )راغــب اصفهانــی، 1412، 421( فخرالدین 
نَّ ُســكاَنَها َســاِلُمْوَن ِمــْن کلِّ آَفــٍة... َو  ــام ِلَ یِت اْلَجَنــُة َداَراْلسَّ طریحــی در مجمــع البحریــن می نویســد، »ُســمِّ

بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال هفتم  شماره اول   بهار و تابستان 95

ــُه ُهــَو اْلــذی َســِلَم ِمــْن کلِّ َعیــٍب َو آَفــٍة َو َنْقــٍص  نَّ ــاُم اْلُموءِمــُن َقــاَل َبْعــُض اْلَعاِرفیــَن... ِلَ ِمْنــُه َقْوُلــَه اَلسَّ
َو َفَنــاء، بهشــت را دارالســالم می نامنــد؛ چــون ســاکنان آن از هــر آفتــی ســالم اند«. بــه همیــن جهــت خــدای 
ــَاُم اْلُمؤِمــن« برخــی از عارفــان گفتند، »ســالم کســی اســت کــه از هر  بــزرگ در توصیــف خــود فرمــود، »السَّ
عیــب و آفــت و نقــص و نابــودی در امــان باشــد«؛ بنابرایــن خــدای ســبحان کــه عــاری از هــر نقــص، عیــب، 

آفــت و نابــودی اســت، مصــداق واقعــی ســالم اســت.« )طریحــی، 1375، 83(
در خصــوص ســالمت عــالوه بــر تعاریــف لغــوی تعاریــف اصطالحــی زیــادی وجــود دارد کــه ازآن جملــه 
می تــوان بــه تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت )Worth Health Organization( اشــاره نمــود. ایــن ســازمان 
در تعریــف ســالمت می گویــد: »ســالمت عبــارت از تأمیــن رفــاه کامــل جســمی، روانــی و اجتماعــی، نــه فقــط 
نبــودن بیمــاری و نقــص عضــو اســت«. )گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت، 2001(. بــه ایــن ترتیــب کســی را 
کــه صرفــاً بیمــاری جســمی نداشــته باشــد، نمی تــوان فــرد ســالمی دانســت، بلکــه شــخص ســالم کســی اســت 
کــه از ســالمت روح نیــز برخــوردار بــوده و از نظــر اجتماعــی نیز در آســایش باشــد. چنان چه مالحظه می شــود 
ایــن تعریــف تنهــا تعریــف ســالمت روان نیســت، بلکــه تعریــف اصل ســالمت اعــم از جســم و روح اســت. ابن 
ســینا نیــز بــا ارائــه تعریفــی از ســالمت نــگاه دیگــری را بــه ایــن مقولــه ارائــه داده اســت.  او روان ســالم را روانــی 
می دانــد کــه بــر فطــرت اصلــی خــود باقــی باشــد و بــا امــور دیگــر مخلــوط نشــده و کــدر نگردیــده باشــد. )ابن 
ســینا، بی تــا، 354(. ایــن نــوع برداشــت گــر چــه از جهتــی صحیــح و درســت اســت و بــه نکتــه مهمی کــه همان 
بقــا بــر فطــرت اســت، اشــاره دارد؛ ولــی بــه همــه جوانــب ســالمت نپرداختــه اســت؛ بــه عنــوان مثــال الزمــه 

ســالمت روان رشــد و پویایــی اســت کــه در ایــن تعریــف بــه آن اشــاره نشــده اســت. )طاهــری، 1389، 25(
هــر فــرد و یــا گروهــي یــک تصــور خــاص از ســالمت روان دارد. در صورتــي کــه در مورد ســالمت جســمي 
چنیــن وضعــي وجــود نــدارد؛ امــا بــه طــور کلــی می تــوان ســالمت روان را ایــن طــور تعریــف نمــود، »کلیــة 
روش هــا و تدابیــری کــه بــراي جلوگیــري از ابتــال بــه بیماري هــاي روانــي به کار مــي رود« )شــاملو، بی تــا، 52(.

ــناختن  ــران؛ 2. ش ــود و دیگ ــخصیت خ ــه ش ــرد ب ــرام ف ــد از، 1. احت ــي عبارتن ــالمت روان ــي س ــول اساس اص
محدودیت هــا در خــود و افــراد دیگــر؛ 3. دانســتن ایــن حقیقــت کــه رفتــار انســان، معلــول عواملــي اســت؛ 4. 
آشــنایي بــه ایــن کــه رفتــار هــر فــرد، تابــع تمامیــت وجــود او اســت؛ 5. شناســایي نیازهــا و محرک هایــي کــه 

ســبب ایجــاد رفتــار و اعمــال انســان مي شــوند )همــان منبــع(.

3- اهمیت موضوع سالمت روان
ــت.  ــده اس ــده ای ش ــکالت عدی ــروز مش ــبب ب ــروز س ــای ام ــان ها در دنی ــر و روان انس ــش خاط ــدان آرام فق
ــت، عــدم بهــره وری  ــادن امنی ــه مخاطــره افت ــدات اجتماعــی، ب ــروز آســیب ها و تهدی ــا، ب ــش بیماری ه افزای
ــی و  ــوان نتیجــه عــدم آرامــش روان ــوارد بســیار دیگــر را می ت ــا و م ــه ناهنجاری ه در اقتصــاد، رشــد بی روی
ســالمت روان فــردی برشــمرد؛ چــرا کــه بــا وجــود اختــالل در ســالمت روان، فــرد تعــادل شــخصیتی خــود 
را از دســت داده و بــه طــور طبیعــی موجــب بــروز مشــکالت عدیــده ای در ســطح اجتمــاع و در عرصه هــای 

گوناگــون خواهــد شــد.
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از جمله روشها و راههاي مقابله با فشار رواني ایجاد تحول روحي و تکیه گاه معنوي ایمان یا اخالق مذهبي است؛ 
زیرا انسان به واسطه احساس ایمان به خدا و بازگشت به خویش، قدرتي فوق تصور ميیابد. در تحلیل رواني ایمان 
می تــوان گفــت کسي که به خداوند ایمان دارد احساس ميکند تکیه گاهي محکم دارد، همه امورش تحت 
نظارت خداوند است و تمام عوامل سلب آرامش را پشت سر ميگذارد؛ زیرا روزي دهنده و صاحب قوت را 
خداوند ميداند. همچنین احساس ميکند که مرگ حتمي براي همه است و نميتوان گریزي از آن داشت 

)ســلطانی رنانــی، ش83، 45(.

4- سالمت روان از منظر قرآن کریم
قرآن کریــم بــه عنــوان آخریــن کتــاب آســمانی، بــه دلیــل وحیانــی بــودن و اطــالع جامــع از ابعــاد وجــودی 
انســان و نیازهــای او، ســالمت روان را در مســیر رســیدن بــه ســعادت دنیــوی و اخــروی الزم دانســته و روش هــا 

و راهکارهایــی را در ایــن زمینــه بیــان نمــوده اســت. 
خداونــد قــرآن را مایــه شــفا دانســته و آن را درمانــی بــرای دل هــا معرفــی می کنــد )یونــس/57(. هنــر قــرآن 
ــب از  ــه مرات ــی ب ــی و روان ــای روح ــر بیماری ه ــت. خط ــان اس ــی انس ــی و روان ــراض روح ــی ام شفابخش
بیماری هــای جســمی بیشــتر اســت؛ بنابرایــن خداونــد متعــال بیشــتر بــه ایــن نــوع از بیماری هــا اشــاره نمــوده 

ــراء/82(. ــد )اس ــا می دان ــوع بیماری ه ــن ن ــان از ای ــفا انس ــبب ش ــرآن را س ــت و ق اس
امیرالمؤمنیــن )علیــه الســالم( در خطبــه 76 نهــج البالغــه دربــاره شفابخشــی قــرآن می فرماینــد  »درمان خــود را 
از قــرآن بخواهیــد و در ســختی ها از قــرآن یــاری بطلبیــد کــه در قــرآن درمــان بزرگ تریــن بیماری هــا یعنــی 
کفــر و نفــاق و ســر کشــی و گمراهــی اســت )ســیدرضی، 1440، خطبــه 76(. عالمــه جــوادی آملــی دربــاره 
شفابخشــی قــرآن می نویســد:  »بیمــار اگــر بخواهــد درمــان شــود، بــا شــفا بهبــود می یابــد و دارو شــفای مریض 
نیســت؛ زیــرا بســیار اتفــاق می افتــد کــه مریــض دارویــی را مصــرف می کنــد؛ امــا بیمــاری او شــفا نمی یابــد. 
ــد قــرآن را دارو معرفــی نمی کنــد، بلکــه او را شــفا می دانــد و شفابخشــی آن نیــز قطعــی اســت. هــر  خداون
کــس کــه بــه قــرآن روی بیــاورد، آن را بفهمــد، بپذیــرد و عمــل کنــد بــه طــور قطــع بیماری هــای درونــی اش 
از بیــن مــی رود، مگــر ایــن کــه شــخص مریــض به قــرآن مراجعــه نکنــد و یــا مراجعــه-اش از روی میل نباشــد 
و یــا پــس از مراجعــه بــه قــرآن دســتور و نســخه شــفابخش آن را نپذیــرد و عمــل نکنــد یــا عملــش نادرســت 

باشــد« )جــوادی آملــی، بی تــا، 234(.
روان کلمــه ای فارســی اســت کــه معــادل آن در فرهنــگ قــرآن، نفس یــا روح اســت و بیماری وســالمت روان 
در قــرآن غالبــا بــه »قلــب« نســبت داده می شــود )بقــره/10؛ فتــح/4( کــه در فارســی از آن تعبیــر بــه دل می شــود 

)معین،1350، 2708(.
قرآن کریــم ضمــن دو آیــه از مفهومــی بــه نــام »قلــب ســلیم« یــاد نمــوده اســت )شــعراء/89؛ صافــات/84(، و در 
مقابــل بــه قلــب مریض بیــش از آن اشــاره نموده اســت )بقــره/10؛ مائــده/52؛ توبه/125(. در ســوره شــعراء ضمن 
دعــای ابراهیــم خلیــل )علیه الســالم( کــه خداونــدا! مــرا در روزی که مــردم برانگیخته می شــوند )روز رســتاخیز( 
شــرمنده و رســوا مکــن، روزی کــه مــال و فرزنــد ســودی نمی بخشــند؛ همچنیــن در آیه آمــده اســت کــه مگــر 

بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم
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دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال هفتم  شماره اول   بهار و تابستان 95

کســی کــه بــا قلــب ســلیم و روانــی پــاک بــه پیشــگاه خــدا آیــد، »ِاالَّ َمــْن َأَتــی الُل ِبقَلــٍب َســلیٍم« )شــعراء/89(. 
دربــاره اهمیــت »قلــب ســلیم« همیــن بــس کــه در عالــم قیامــت تنهــا عامــل نجــات اســت؛ در آیــه ای دیگــر نیــز 
ــُه ِبَقلــٍب َســلیٍم، و از پیــروان او )حضــرت نــوح علیه الســالم(  براِهیــَم ِاْذ َجــاَء َربَّ آمــده اســت، »َو ِانَّ شــیَعِتِه اَلِ

ابراهیــم بــود )بــه خاطــر آور( هنگامــی کــه بــا قلــب ســلیم بــه پیشــگاه پــروردگارش آمــد« )صافــات/ 84(.
بــا نگاهــی اجمالــی بــه روایــات تفســیری ذیــل ایــن آیــات شــریفه، نــکات جالــب توجهــی بــه دســت می آید؛ 
بــه عنــوان نمونــه در روایتــی از امــام صــادق علیــه الســالم در خصــوص مفهــوم قلــب ســلیم نقــل شــده اســت 
کــه فرمودنــد، »قلــب ســلیم آن اســت کــه پــروردگارش را مالقــات کنــد؛ در حالــی کــه غیر خــدا در او نباشــد 
و هــر قلبــی کــه در آن شــک و شــرک باشــد ســاقط اســت« )کلینــی، 1407، 16( و نیــز در روایــت دیگــری از 
همــان امــام )علیــه الســالم( آمــده اســت کــه فرمــود: »کســی که نیــت صادقــی دارد صاحب قلب ســلیم اســت؛ 

چــرا کــه ســالمت قلــب از شــرک و شــک نیــت را در همــه چیــز خالــص می کنــد« )همــان(.
مرحــوم عالمــه طباطبایــی )ره( در تفســیر قلــب ســلیم می فرمایــد:  » قلــب ســلیم آن قلبــی اســت کــه از هــر 
چیــزی کــه مضــر بــه تصدیــق و ایمــان بــه خــدای ســبحان اســت خالــی باشــد، از قبیــل شــرک جلــی و خفــی، 
اخــالق زشــت و آثــار گنــاه و هــر گونــه تعلقــی کــه بــه غیر خدا باشــد و انســان جــذب آن شــود و باعث شــود 
کــه صفــای توجــه بــه ســوی خــدا مختــل گــردد« )طباطبایــی،1417، 142(. ایــن بیــان برخــی مفســرین نیــز که 
مــراد از قلــب ســلیم بــه صــورت مطلــق ســالمتی از هــر گونــه بیمــاری اخالقــی و اعتقــادی اســت ذیــل فرموده 
عالمــه طباطبایــی گنجانده می شــود )مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1374، 148؛ مدرســی، 1419، 252(. بنابراین 
می تــوان گفــت مقصــود از ایــن تعبیــر قرآنــی ســالمت باطنــی و مصــون بــودن قلــب و روان از کژی هــا اســت.

ــگاه  ــرب آن از ن ــر و مخ ــل مؤث ــه عوام ــت ب ــم الزم اس ــالمت روان در قرآن کری ــوم س ــان مفه ــس از بی پ
قرآن کریــم پرداختــه شــود. 

5- عوامل دستیابی به سالمت روان 
1-5- عوامل شناختی

شــناخت انســان نســبت بــه پدیده هــای جهــان هســتی و مفاهیــم ماورایــی و بــه طــور کلــی نــوع جهان بینــی 
او، تأثیــر مســتقیمی بــر دســتیابی بــه ســالمت روان و شــدت و ضعــف آن دارد؛ از جملــه مهم تریــن عوامــل 
شــناختی در دســتیابی بــه ســالمت روان را می تــوان ایمــان بــه مبــدأ و معــاد دانســت؛ قرآن کریــم ایــن دو عامــل 

را اصلی تریــن عوامــل ایجــاد ســالمت روانــی انســان بــر شــمرده اســت.

5-1-1- ایمان به خدای یگانه
ایمــان، جامع تریــن واژه و مفهــوم دینــی در مکتــب اســالمی اســت کــه از ریشــه »امــن« بــه معنــای آرامــش 
جــان و رهایــی از هرگونــه هــراس و انــدوه گرفته شــده اســت )راغــب اصفهانــی،1412، 90(. اصلی ترین رکن 
ایمــان یعنــی ایمــان بــه خــدا، باعــث می شــود انســان از اضطــراب، نگرانــی و دغدغــه مصــون باشــد وحــوادث 
ناگــوار بــه یکبــاره تــوان از پــای درآوردن او را نداشــته باشــند. در تعالیــم اســالمی اولین نشــانه ســالمتی روح و 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


۷0

روان، ایمــان بــه خــدا، دیــن داری وآگاهــی از آموزه هــای اســالمی اســت.
ویلیــام جیمــز فیلســوف و روان شــناس آمریکایــی اوایــل قرن بیســتم معتقــد اســت: »دنیایی که یــک فکر مذهبی  
بــه مــا عرضــه می کنــد نــه تنهــا همــان دنیــای مــادی اســت کــه قیافــه آن عــوض شــده اســت، بلکــه در ســاختمان 

آن عالــم چیزهــای بیشــتری اســت از آنچــه یــک نفر مــادی می توانــد داشــته باشــد« )مطهــری، 1385، 35(.
در 39 آیــه ابتدایــی ســوره بقــره اهمیــت و جایــگاه ایمــان بــه خــدا و بندگــی او در زندگــی فــردی و اجتماعــی 
انســان، مــورد نظــر قــرار گرفتــه اســت. خداونــد متعــال در ضمن ایــن آیات حاالت ســه دســته مؤمنــان، کفار و 
منافقــان را بیــان می نمایــد و دلیــل فــالح و هدایــت انســان ها را ایمــان بــه غیــب معرفــی می کند کــه اصلی ترین 
مصــداق آن ایمــان بــه خداونــد متعــال اســت )مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1374، 72(. نکتــه قابــل توجــه در 
ــود.  ــه نم ــوره مالحظ ــن س ــی 10 ای ــات 8 ال ــن آی ــوان در ضم ــد را می ت ــه خداون ــان ب ــل ایم ــوص عام خص
ُ َمَرضــًا َو َلُهــْم َعــذاٌب  خداونــد متعــال در آیــه 10 ایــن ســوره می فرمایــد، »فــي  ُقُلوِبِهــْم َمــَرٌض َفزاَدُهــُم اللَّ
َألیــٌم ِبمــا کاُنــوا َیْكِذُبــون،  در دل هــای آنــان نوعــی بیمــاری اســت. خداونــد بــر بیمــاری آنــان افــزوده اســت 
و بــه خاطــر دروغ هایــی کــه مي گفتنــد، عــذاب دردناکــی در انتظــار آنهاســت« )بقــره/10(؛ همــان طــور کــه 
پیــش از ایــن بیــان شــد قرآن کریــم در 12 مــورد بــه بیمــاری قلبــی یــا روانــی انســان اشــاره نمــوده اســت کــه 
در تقابــل بــا ســالمت روانــی قــرار دارد. در ایــن آیــات، خداونــد متعــال علــت مریضــی روان ایــن افــراد را عدم 

ایمــان بــه خداونــد متعــال و تکذیــب ذات بــاری تعالــی بیــان نمــوده اســت )بقــره/8 -10(.
در آیــات مــورد بحــث کفــار و منافقــان بــا اوصافــی همچــون حیله گــری و فریبــکاری، خودفریبــی، ابتــال بــه 
بیمــاری روحــی، دروغگویــی، ادعــای اصالح گــری، فســاد در زمیــن و نادانــی و بی خــردی کــه از امــراض 
نفســی اســت توصیــف شــده اند. ایمــان بــه ذات مقــدس الهــی دارای فواید بســیاری اســت کــه در نهایت منجر 

بــه ایجــاد ســالمت روانــی می شــود. برخــی از ایــن فوایــد را می تــوان در مــوارد زیــر خالصــه نمــود.

5-1-1-1 - آرامش
یکــی از مهم تریــن آثــار ایمــان بــه خداونــد متعــال ایجــاد آرامــش درونــی و روانــی اســت. خداونــد متعــال 
ِ َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلــوب؛ آنهــا  ِ َأال ِبِذْکــِر اللَّ در قرآن کریــم می فرمایــد: »الَّذیــَن آَمُنــوا َو َتْطَمِئــنُّ ُقُلوُبُهــْم ِبِذْکــِر اللَّ
کســانی هســتند کــه ایمــان آورده انــد، و دل هایشــان بــه یــاد خــدا مطمئــن )و آرام( اســت؛ آگاه باشــید، تنهــا بــا 

یــاد خــدا، دل هــا آرامــش می یابــد« )رعــد/ 28(.
ایــن آیــه، دو عنصــر ایمــان بــه خداونــد و یــاد او را مایــه آرامــش می دانــد. اطمینــان بــه معنــای ســکون و آرامــش 
اســت، و اطمینــان بــه چیــزی بــه ایــن اســت کــه آدمــی بــا آن دلگــرم و خاطرجمــع شــود )طباطبایــی، 1417، 354(. 
ِ« عطــف تفســیری بــر جملــه »آمنــوا« اســت، و در نتیجــه می فهمانــد کــه ایمــان  جملــه »َو َتْطَمِئــنُّ ُقُلوُبُهــْم ِبِذْکــِر اللَّ
بــه خــدا مــالزم بــه اطمینــان قلــب بــه وســیله یــاد خداســت. )همــان منبــع، 353(. در آیــه بعــد نیــز خداونــد متعــال 
اِلحــاِت ُطوبــی  َلُهْم َو ُحْســُن َمآٍب« )رعــد/29( بســیاری از مفســران بزرگ  می فرمایــد: »الَِّذیــَن آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الصَّ
کلمــه »طوبــی« را مؤنــث »اطیــب« دانســته اند کــه مفهومــش بهتــر و پاکیزه تــر یــا بهتریــن و پاکیزه تریــن اســت، و 
بــا توجــه بــه ایــن کــه متعلــق آن محــذوف اســت، مفهــوم ایــن کلمــه از هــر نظــر وســیع و نامحــدود خواهــد بــود، 
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دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال هفتم  شماره اول   بهار و تابستان 95

نتیجــه ای کــه بــا ذکــر جملــه »ُطوبــی  َلُهــْم« همــه نیکي هــا و پاکي هــا بــرای آنــان پیــش بینــی شــده اســت، از همــه 
چیــز بهترینــش، بهتریــن زندگــی، بهتریــن نعمت هــا، بهتریــن آرامــش، بهتریــن دوســتان، و بهتریــن الطــاف خاص 
پــروردگار، همــه اینهــا در گــرو ایمــان و عمــل صالــح اســت، و پاداشــی اســت بــرای آنهــا کــه از نظــر عقیــده، 

محکــم و از نظــر عمــل، پــاک و فعــال و درســتکار و خدمتگزارنــد )مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1374، 447(.
ُ َأْن َیْهِدَیــُه َیْشــَرْح  ایمــان بــه معنــای تســلیم اســت ایــن همــان معنایــی اســت کــه از آیــه شــریفه »َفَمــْن ُیــِرِد اللَّ
ــماِء« )انعــام/125(  ــُد ِفــي السَّ عَّ قــًا َحَرجــًا َکَأنَّمــا َیصَّ ــُه َیْجَعــْل َصــْدَرُه َضیِّ ْســاِم َو َمــْن ُیــِرْد َأْن ُیِضلَّ َصــْدَرُه ِلْلِ
ــی اســت کــه ســبب عــدم ورود  ــان قلب ــه همــان آرامــش و اطمین ــن آی اســتفاده می شــود. شــرح صــدر در ای
اضطــراب بــه قلــب می شــود. در خصــوص آرامــش روانــی همچنیــن بــه آیــات دیگــری همچــون آیــه »الذیــن 
آمنــوا ولــم یلبســوا ایمانهــم بظلــم اولئــك لهم االمــن وهــم مهتــدون، )آري( آنهــا کــه ایمــان آوردنــد، و ایمان 
خــود را بــا شــرک و ســتم نیالودنــد، ایمنــي تنهــا از آن آنهاســت وآنهــا هدایــت یافتگاننــد« )انعــام/82( می تــوان 
اســتناد نمــود. ایــن آیــه متضمــن یــک تأکیــد قوي اســت؛ زیــرا مشــتمل بر اســنادهاي متعــددي اســت که همگي 
آنهــا جملــه اســمیه هســتند. بــه تعبیــر عاّلمــه طباطبایــي نتیجــة ایــن تأکیدهــاي پــي در پــي ایــن اســت کــه نبایــد 
بــه هیــچ وجــه در اختصــاص »امنیـّـت« و »هدایــت« بــراي مؤمنیــن شــک وتردیــد داشــت و ایــن آیــة شــریفه هــم 
داللــت مي کنــد بــر ایــن که امنیـّـت، آرامــش وهدایــت از خــواص وآثــار ایمــان اســت )طباطبایــی،1417، 199(.

اصلي تریــن عامــل بــراي رســیدن بــه آرامــش، حفــظ آن و غلبــه بــر اضطــراب، »ایمــان بــه خداونــد« بیان شــده 
اســت. حضــرت علــي )علیه الســالم( در روایتــي کوتــاه مي فرماینــد، »آِمــن َتأَمــن، ایمــان بیــاور تــا در امــان 
باشــي« )تمیمــي آمــدي، 1378، 88(. آن حضــرت همچنیــن ایمــان بــه خــدا را مســاوي بــا آرامــش و امنیــت 

مي داننــد و مــي فرماینــد، »االیمــاُن امــان« )همــان منبــع(.

5-1-1-2 - امیدواری
ــار  ــه آینــده ای نیکــو و پرب ــوان امیــدواری نســبت ب ــد متعــال را می ت ــه خداون ــد ایمــان ب یکــی دیگــر از فوای
دانســت؛ چراکــه منشــأ امیــد در انســان ایمــان او بــه قــدرت الیــزال الهــی اســت. »امیــد« یــک حالــت روحــی 
و روانــی و برانگیزاننــده انســان بــه کار و فعالیــت اســت. بــه طــور طبیعــی، انگیــزه بشــر در کارهــای اختیــاری 
امیــد بــه نفــع یــا تــرس از زیــان اســت. خداونــد متعــال در قرآن کریــم می فرمایــد: »ِانَّ الَّذیــَن آَمُنــوْا َو الَّذیــَن 
ــان کــه ایمــان  ــٌم، آن ِحی ــوٌر رَّ ــَت اللِّ َو اللُّ َغُف ــوَن َرْحَم ــَك َیْرُج ــبیِل اللِّ ُأْولِئ ــی َس ــُدوْا ِف ــُروْا َو َجاَه َهاَج
آورده انــد و کســانی کــه هجــرت نمــوده و در راه خــدا جهــاد کرده انــد، آنــان بــه رحمــت خــدا امیدوارنــد، 
و خداونــد آمرزنــده مهربــان اســت« )بقــره/218(. در ایــن آیــه شــریفه امیــدواری بــه رحمــت الهــی محصــول 

ایمــان بــه خداونــد و عمــل صالــح اســت.
امیــد کــه از معرفــت و شــناخت نســبت بــه مبــدأ جهــان هســتی حاصل می شــود، اســاس همــه تالش هــای مفید 
و پرثمــر انســانی و نیــز منشــأ اصــالح امــور در جامعــه و رســیدن شــخص بــه ســعادت ابدی اســت؛ همــان گونه 
کــه ناامیــدی و قطــع امیــد نســبت بــه خــدا منشــأ فســادها و تبهکاری هــا و منتهــی شــدن کار انســان بــه شــقاوت 

ابدی اســت )مصبــاح، 1377، 400(.
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5-1-1-3 - عزت
ــزت و  ــود ع ــه نب ــت« ب ــد و »ذل ــری می کن ــان جلوگی ــت انس ــه از شکس ــت ک ــانی اس ــی نفس ــزت« حالت »ع
شــرافتمندی در انســان اطــالق می-گــردد، بــه همیــن دلیــل، انســان ذلیــل شکســت را بــه راحتــی می پذیــرد 
)راغــب اصفهانــی،1412، 344 ـ 345(. وجــود ذلــت در فــرد و اجتمــاع کــه منجــر بــه شکســت در زندگــی 
ــد متعــال در قرآن کریــم عزتمنــدی  می شــود، ســبب از بیــن رفتــن ســالمت روان فــرد خواهــد شــد. خداون
ُة َوِلَرُســوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِنیــَن َولِكــنَّ  و پیــروزی را تنهــا از آن کســانی می دانــد کــه ایمــان آورده باشــند »َولِل الِعــزَّ
اْلُمناِفقِیــَن ال َیْعَلُمــوَن، و عــزت از آن خــدا و رســول او و مؤمنــان اســت؛ ولی منافقــان نمی دانند« )منافقــون/8(. 

ایــن ثمــره از ایمــان انســان شــکل گرفتــه اســت و ســبب ســالمت روانــی او می گــردد.

5-2 - اعتقاد به معاد
ــا  ــم آورده ت ــد کــه شــرایطی فراه ــال آنن ــی، دنب ــی در پ ــده خــود نگــران هســتند، و پ ــه انســان ها از آین هم
آینــده ای درخشــان را  در پیــش روی خــود قــرار دهنــد، آینــده ای کــه دســتیابی به نیازمنــدی هــای روح، روان 
و جســم انســان را تســهیل نمــوده و ســبب رفــع ایــن نیازهــا گــردد. بــا نگاهی گــذرا بــه وضعیت موجــود جهان 
می تــوان علــت بســیاری از بزهکاری هــا و جنایــات را عــدم باورمنــدی بــه جهانــی دیگر دانســت. انســان معتقد 
بــه معــاد در حقیقــت بــه عالــم گســترده تر از ایــن جهــان معتقــد اســت کــه در آن، نعمت هایــی به مراتــب باالتر 
از آنچــه تصــور می کنــد وجــود داشــته و زمــان و مکانــی در آن متصــور نیســت؛ امــا کســانی کــه این اعتقــاد را 
ندارنــد مــرگ را پایــان دنیــا دانســته و خلقــت را امــری عبــث می شــمارند و همیــن عاملــی در جهــت اضطراب 

درونــی و تشــویش دائمــی آنهــا از یــاد مــرگ اســت.
ــه  ــن جهــان، معنابخشــی ب ــه معــاد، استوارســازی ســلوک انســان در ای ــی اعتقــاد ب ــن ثمره هــای تربیت از مهم تری
زندگــی و رهابخشــی از پوچ گرایــی اســت. در ســایه بــاور بــه معــاد، عمــل بــه تکالیــف الهــی آســان می شــود، 
چنیــن اعتقــادی، ضامــن اجــرای تمــام قوانیــن الهــی و انگیــزه اصلــی تهذیــب نفــوس اســت )نصیــری، شــماره4(.

خداونــد متعــال در قرآن کریــم بــا اشــاره بــا ایمــان بــه روز قیامــت، آن را وجــه تمایــز مؤمنــان و کفــار و منافقیــن قرار 
داده و ثمــره آن را فــالح و رســتگاری در ســایه امنیــت و ســالمت روانــی دانســته اســت )بقــره/4، 8 و9(. قرآن کریــم 
بــه صراحــت کســانی را کــه اعتقــادی بــه روز قیامــت ندارنــد مریــض خطــاب نمــوده اســت؛ زیــرا در واقــع آنها هیچ 
دلیلــی بــرای زیســتن خــود پیــدا نمی کننــد )بقــره/10(. معادبــاوری ســبب ایجــاد حرکــت و هدفمنــدی صحیــح آن 
خواهــد شــد؛ ولــی در مقابــل عــدم اعتقــاد بــه معــاد حیــرت را بــه دنبــال دارد. خداونــد متعــال در ضمــن آیــه ای از 
ــا َلُهــْم َأْعَماَلُهــْم َفُهــْم َیْعَمُهوَن،کســانی کــه بــه آخــرت ایمــان  نَّ قرآن کریــم می فرمایــد، »ِإنَّ الَِّذیــَن اَل باآْلِخــَرة ِ َزیَّ

ندارنــد، اعمــال )بــد( شــان را بــرای آنــان زینــت می دهیــم بــه طــوری کــه ســرگردان می شــوند« )نمــل/4(.
 کلمــه »یعمهــون« از »عمــه«، بــه معنــای تحیــر و ســرگردانی در امــری اســت و معنــای زینــت دادن عمــل ایــن 
اســت کــه عمــل را طــوری قــرار دهنــد کــه آدمــی مجــذوب و شــیفته آن شــود. کســانی کــه ایمــان بــه آخرت 
ندارنــد از آنجایــی کــه آن روز را کــه غایــت مســیر انســان اســت قبــول ندارنــد، بــه ناچار آنــان می ماننــد و دنیا، 
و معلــوم اســت کــه دنیــا هــم نمی توانــد غایــت اعمــال قــرار گیــرد، پــس ایــن بی نوایــان کــه دســت بــه دامــان 
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دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال هفتم  شماره اول   بهار و تابستان 95

اعمــال خــود می زننــد، در راه زندگــی متحیــر و ســرگردانند؛ زیــرا هدفــی ندارنــد تــا بــا اعمــال خــود بــه ســوی 
آن هــدف برونــد )طباطبایــی، 1417، 340(، عــالوه بــر ایــن کــه معــاد بــاوری، تــرس از نیســتی و فنــا را از بیــن 
می بــرد، انســان را ثابــت قــدم می کنــد و بــه او نیــروی زیــادی می بخشــد. دانشــمندان غربــی اعتقــاد دارنــد کــه 
ورای ایــن جهــان، عالــم دیگــری نیــز وجــود دارد کــه  ســبب می گــردد تــا افــرادی کــه بــدان پایبنــد هســتند، 

در برابــر حــوادث نیــرو و قــدرت عظیمــی یابنــد )رضایــی اصفهانــی و دیگــران، 1386، 186(.
همیــن عامــل معادبــاوری اســت کــه تفــاوت دو دیــدگاه نســبت بــه نــوع زیســتن را مشــخص نمــوده و بــرای 
ــم  عامــل  ــد متعــال در قرآن کری ــرار می دهــد. خداون ــار باقــی ق ــه دی ــرای رســیدن ب برخــی مــرگ را پلــی ب
ثبــات قــدم مجاهــدان مســلمان را در برابــر دشــمنان، وعــده فتــح، ظفــر و امیــد  بــه بهشــت معرفــی می کنــد و 
ُهــْم َیْأَلُمــوَن َکَمــا َتْأَلُمــوَن  َو  ایــن چنیــن می فرماینــد، »َو اَل َتِهُنــوْا فــِی اْبِتَغــاِء اْلَقــْوِم  ِإن َتُكوُنــوْا َتْأَلُمــوَن َفِإنَّ

ُ َعِلیًمــا َحِكیًمــا« )نســاء/ 104(. ِ َمــا اَل َیْرُجــوَن  َو کَاَن اللَّ َتْرُجــوَن ِمــَن اللَّ
ظاهــر آیــه شــریفه آن اســت کــه در تعقیــب دشــمن کوتاهــی نکنیــد، اگــر چــه در درد و زحمــت ســفر و 
جراحــت جنــگ باشــید؛ زیــرا آنهــا هــم ماننــد شــما خســته و متألــم و مجروحنــد؛ پــس قــوه شــما نســبت بــه 
آنهــا تفاوتــی نکــرده اســت و نبایــد در صــورت خســتگی و جراحــت از فتــح و ظفــر بــر آنهــا مأیــوس باشــید، 
بلکــه شــما اولــی از آنهــا در ثبــات قــدم هســتید؛ زیــرا کــه از طــرف خداونــد بــه شــما وعــده فتــح و ظفــر داده 
شــده و بــه آنهــا ایــن وعــده داده نشــده اســت، شــما امیــد بهشــت داریــد و آنهــا ندارنــد بــا این وصــف در طلب 
شــما کوتاهــی ننمودنــد و تــا توانســتند ثبــات قــدم بــه خــرج دادنــد و خداونــد عالــم بــه مصالــح شــما اســت و 

اوامــرش از روی حکمــت اســت  )ثقفــی تهرانــی،1389، 118(.
از فوایــد معــاد بــاوری می تــوان بــه تــرس از خداونــد متعــال در برابــر گناهــان اشــاره نمــود. خداونــد متعــال در 
ــْرُه ِبَمْغِفــَرٍة َو  ْحمــَن ِباْلَغْیــِب َفَبشِّ ْکــَر َو َخِشــَي الرَّ َبــَع الذِّ ســوره مبارکــه یــس می فرمایــد، »ِإنَّمــا ُتْنــِذُر َمــِن اتَّ
َأْجٍرَکریــٍم، تــو فقــط کســی را انــذار می کنــی کــه از ایــن یــادآوری )الهــی( پیــروی کنــد و از خداونــد رحمان 
در نهــان بترســد؛ چنیــن کســی را بــه آمــرزش و پاداشــی پــرارزش بشــارت ده!« )یــس/11( مــراد از واژه غیــب 
در ایــن جــا قیامــت اســت و مقصــود از خشــیت نیــز تــرس همــراه بــا احســاس عظمــت اســت کــه ایــن خــود 

نکتــه ای بــر اثــر معادبــاوری در خودکنترلی افــراد اســت )طباطبایــی،1417، 66(.

5-3- عوامل رفتاری
5-3- 1- عبادت

ــا »نهایــت خضــوع« اســت )طبــری، 1413، 3؛ طبرســی1374،  ــه معنــای »خضــوع« ی واژه عبــادت در اصــل ب
ــا قصــد قربــت و  64(. امــا بهتریــن تعریفــی کــه می تــوان از آن ارائــه نمــود عبــارت اســت از: »عملــی کــه ب

ــي، 1367، 177(. ــد« )بحران ــی باش ــری اله جهت گی
عبــادت و اقســام آن، عاملــی اساســی در جهــت تأمیــن ســالمت روانــی انســان ها شــمرده می شــود کــه بــا تأمین 
برخــی نیازهــای معنــوی انســان ســبب پاســخگویی بــه کمبودهــای موجــود مــی شــود. در ایــن جــا بــه یکــی از 

مهم تریــن اقســام عبــادت یعنــی نمــاز اشــاره می شــود.
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5-3- 1-1- نماز 
عظیم تریــن جلــوه عبودیــت انســان را می تــوان در نمــاز مشــاهده نمــود. عبادتــی کــه شــور، نشــاط، خلــوص، 
حقیقــت بندگــی و تقیــد را در بــردارد. در منطــق دیــن مبیــن اســالم منشــا قــدرت و کمــال روحــي و عامــل 
متعالــي شــدن بشــر، توجــه قلبــي و درونــي بــه ســوي خالــق اســت. بــه طــور قطــع می تــوان گفــت کــه عامــل 

بســیاری از بیماری هــا ومشــکالت روحــی و روانــی، غفلــت از یــاد خداونــد اســت. 
همــان طــور کــه بیــان شــد آیــات ابتدایــی ســوره بقــره بــه نوعــی بیانگــر عوامــل ســالمت روانــی در برابــر 
عوامــل آســیب زا هســتند. عــالوه بــر آیــه 3 ایــن ســوره خداوند متعــال در آیــه 277 ضمن بیــان عوامــل آرامش 
َکــوَة َلُهــْم َأْجُرُهــْم  َلــوَة َو َءاَتــُوْا الزَّ اِلَحــاِت َو َأَقاُمــوْا الصَّ انســان می فرمایــد، »ِإنَّ الَِّذیــَن َءاَمُنــوْا َو َعِمُلــوْا الصَّ

ِهــْم َو اَل َخــْوٌف َعَلْیِهــْم َو اَل ُهــْم َیْحَزُنــون « )بقــره/ 277(. ِعنــَد َربِّ
یکــی از جلوه هــای نمــاز جلوگیــری آن از فحشــا و فســاد اســت. طبیعــت نمــاز از آنجــا کــه انســان را بــه یــاد 
نیرومندتریــن عامــل بازدارنــده یعنــی اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد می انــدازد، دارای اثــر بازدارندگــی از فحشــا و 
منکــر اســت. نمــاز، کســی کــه بــه انــواع وســایل هوســرانی مجهــز و پایه هــای حکومــت غرایــز طغیانگــر در 
کانــون وجــودش مســتحکم و پابرجاســت و بــرای آنهــا مــرزی نمی شناســد را کنتــرل می کنــد. قرآن کریم در 
ــاَة َتْنهی  َعــِن اْلَفْحشــاِء َو  ــاَة ِإنَّ الصَّ ایــن بــاره می فرمایــد: »اْتــُل مــا ُأوِحــَي ِإَلْیــَك ِمــَن اْلِكتــاِب َو َأِقــِم الصَّ
ُ َیْعَلــُم مــا َتْصَنُعــون ، آنچــه را از کتــاب )آســمانی( بــه تــو وحــی شــده تــالوت  ِ َأْکَبــُر َو اللَّ اْلُمْنَكــِر َو َلِذْکــُر اللَّ
کــن، و نمــاز را برپــا دار، کــه نمــاز )انســان را( از زشــتي ها و گنــاه بازمــی دارد، و یــاد خــدا بزرگ تــر اســت؛ و 

خداونــد می دانــد شــما چــه کارهایــی انجــام می دهیــد« )عنکبــوت/45(.
بی شــک گرفتــاری در فحشــا و فســاد خــود عاملــی جهــت آســیب های روانــی فــردی و اجتماعــی خواهــد بــود 
کــه نمــاز عامــل بازدارنــده آن اســت. در حدیثــی از پیامبرگرامــی اســالم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( چنیــن آمده اســت 
کــه فرمــود: »مــن لــم تنهــه صالتــه عــن الفحشــاء و المنکــر لــم یــزدد مــن اهللَّ اال بعــدا، کســی کــه نمــازش او را از 
فحشــاء و منکــر بــاز نــدارد، هیچ بهــره ای از نمــاز جــز دوری از خدا حاصــل نکرده اســت« ) مجلســی،1403، 132(.

ــت  ــه/5(و هدای ــان )توب ــور/37و38( ام ــتگاری، )ن ــه رس ــوان ب ــالمت روان می ت ــر س ــاز ب ــار نم ــر آث از دیگ
ــود. ــاره نم ــزاران اش )توبه/18(نمازگ

5-3- 2-1- سخاوت و بخشندگی
ســخاوت از مهم تریــن کمــاالت انســانی و عالی تریــن فضایــل اخالقــی و شایســته  ترین اعمال بشــری اســت که 
در طــول تاریــخ بشــریت از بارزتریــن صفــات پیامبــران و دوســتان الهــی بوده اســت. ســخاوت در لغــت از ماده 

ی »َســخو« بــه معنــی جــود و بخشــش بــوده و »َســخی« به معنی بخشــنده اســت )ابــن منظــور،1414، 273(.
ســخاوت و بخشــندگی از جملــه عواملــی اســت کــه انســان را در مســیر ســالمت روانــی کمــک نمــوده و عامــل 
پیــش رونــده ای در ایــن زمینــه اســت. خداونــد متعــال در آیات ابتدایی ســوره بقــره ســخن از انفاق به میــان آورده 
و آن را شــرط فــالح انســان می شــمارد )بقــره/3(. ایــن کــه انســان بدانــد آنچــه از امــوال در اختیــارش قرارگرفتــه 
روزی خداونــد اســت و مالکیــت او در طــول مالکیــت الهــی اســت، ســبب می شــود تــا بــرای جلب خشــنودی او 
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دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال هفتم  شماره اول   بهار و تابستان 95

ِذیــَن ُیْنِفُقــوَن  و نــه دیگــران بــه انفــاق دســت بزنــد. خداونــد در ضمــن آیــه ای از ســوره بقــره می فرمایــد: »َمَثــُل اَلّ
ــٍه َوالَلُّ ُیَضاِعــُف ِلَمْن َیَشــاُء  ــٍه َأْنَبَتــْت َســْبَع َســَناِبَل ِفــی ُکِلّ ُســْنُبَلٍه ِماَئــُه َحَبّ َأْمَواَلُهــْم ِفــی َســِبیِل الَلِّ َکَمَثــِل َحَبّ
َوالَلُّ َواِســعٌ َعِلیــٌم، مثــل کســانی کــه دارائــی خــود را در راه خــدا صــرف مــی کننــد، هماننــد دانــه ای اســت کــه 
هفــت خوشــه برویانــد  و در هــر خوشــه صــد دانــه باشــد و خداونــد بــرای هــر کــه بخواهــد آن را چندیــن برابــر 

مــی گردانــد و خــدا )قــدرت و نعمتــش( فــراخ )و از همــه چیــز( آگاه اســت« )بقــره/261(.
یکــی از مشــکالت بــزرگ اجتماعــی کــه همــواره انســان دچــار آن بــوده و هــم اکنــون بــا تمــام پیشــرفت های 
صنعتــی و مــادی کــه نصیــب بشــر شــده نیــز بــا آن مواجــه اســت، مشــکل فاصلــه طبقاتــی اســت؛ بــه ایــن 
معنــی کــه بیچارگــی و تهیدســتی در یــک طــرف و تراکــم امــوال در طــرف دیگــر قــرار گیــرد. بدیهی اســت 
جامعــه ای کــه قســمتی از آن بــر پایــه غنــاء و ثــروت و بخــش مهــم دیگــر آن بــر فقــر و گرســنگی بنــا شــود، 
قابــل دوام نیســت و هرگــز بــه ســعادت واقعــی نخواهــد رســید. در چنین جامعــه ای دلهــره، اضطــراب، نگرانی، 

بدبینــی و باالخــره دشــمنی و جنــگ اجتناب ناپذیــر اســت.
ــات  ــن اســت کــه اختالف ــم آشــکار می شــود کــه یکــی از اهــداف اســالم ای ــات قرآن کری ــت در آی ــا دق ب
غیرعادالنــه ای کــه در اثــر بی عدالتي هــای اجتماعــی در میــان طبقــه غنــی و ضعیــف پیــدا می شــود، از بیــن 
بــرود و ســطح زندگــی کســانی کــه نمی تواننــد نیازمندي هــای زندگي شــان را بــدون کمــک دیگــران رفــع 

کننــد، بــاال بیایــد )مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1374، 316(.
ــا  ــی از بی عدالتی ه ــی ناش ــیب های روان ــا و آس ــاع، اضطراب ه ــندگی در اجتم ــگ بخش ــترش فرهن ــا گس ب

برچیــده خواهــد شــد و اجتماعــی ســالم پدیــد خواهــد آمــد. 

5-3- 3-1- صبر
  صبــر در لغــت بــه حبــس، امســاک و در محدودیــت قــرار دادن اطــالق می گــردد )راغــب اصفهانــی، 1412، 
474؛ ابن منظــور، 1414، 438( و در اصطــالح علــم اخــالق بــه حفــظ نفــس از اضطــراب، اعتــراض، شــکایت 
و همچنیــن بــه آرامــش و طمأنینــه گفتــه می شــود )مصطفــوی،1360، 182(. صبــر یکــی دیگــر از مفاهیمــی 
اســت کــه نقــش بســیار مثبــت در زندگــی انســان و ســالمت روانــی او دارد. امیرالمؤمنین)علیه الســالم( صبر را 
چنیــن تعریــف می نمایــد:  »صبــر آن اســت کــه انســان گرفتــاری و مصیبتــی را کــه بــه او می رســد، تحمل کند 

و خشــم خــود را فــرو خــورد« )اللیثــي  الواســطي، 1378، 56 (.
ــوا  ــا الَّذیــَن آَمُن َه خداونــد متعــال در قرآن کریــم امــر بــه اســتعانت از صبــر می کننــد و چنیــن می فرمایــد: »یــا َأیُّ
اِبریــن ، ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از صبــر و نمــاز، کمــک  ــَع الصَّ َ َم ــاِة ِإنَّ اللَّ ــِر َو الصَّ ْب ــَتعیُنوا ِبالصَّ اْس
بگیریــد! )زیــرا( خداونــد بــا صابــران اســت « )بقــره/ 153(. قرآن کریــم 70 مرتبــه صبــر را مــورد اشــاره قــرار داده 
ــر  ــر در براب ــک صب ــدون ش ــر/10(. ب ــد. )زم ــاب می گیرن ــود را بی حس ــاداش خ ــران پ ــه صاب ــت ک ــوده اس و فرم
مشــکالت و گرفتاری هــا و قــدرت مدیریــت بحــران بــه وســیله صبــر یکــی از عوامــل ایجــاد آرامش درونی اســت؛ 
بــه گونــه ای کــه اگــر انســان صبــوری نکنــد و در مقابــل مشــکالت طغیــان نمایــد، خــودش و جامعــه را دچــار 
آســیب های جــدی خواهــد کــرد. اصــوال ویژگــی اســتقامت و پایمــردی، ایــن اســت کــه فضائــل دیگــر بــدون آن 
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ارج و بهایــی نخواهــد داشــت کــه پشــتوانه همــه آنهــا صبــر اســت؛ بنابرایــن در نهــج البالغــه در »کلمــات قصــار« 
آمــده اســت: »بــر شــما بــاد بــه صبــر و اســتقامت؛ کــه صبــر در برابــر ایمــان همچــون ســر اســت در مقابــل تــن، تــن 

بی ســر فایــده ای نــدارد، همچنیــن ایمــان بــدون صبــر ناپایــدار و بی نتیجــه اســت« )ســید رضــی، 1440، ح82(.
از مهم تریــن آثــار و فوایــد صبــر، کســب موفقیــت و پیــروزی اســت. خداونــد در قرآن کریــم خطــاب بــه پیامبــر 
ِض اْلُمْؤِمِنیــَن َعَلــی اْلِقتــاِل ِإْن َیُكــْن ِمْنُكــْم ِعْشــُروَن صاِبــُروَن َیْغِلُبــوا ِماَئَتْیِن  ِبــيُّ َحــرِّ َهــا النَّ مــی فرمایــد: »یــا َأیُّ
ُهــْم َقــْوٌم ال َیْفَقُهــون، ای پیامبــر! مؤمنــان را بــه جنــگ  َو ِإْن َیُكــْن ِمْنُكــْم ِماَئــٌة َیْغِلُبــوا َأْلفــًا ِمــَن الَِّذیــَن َکَفــُروا ِبَأنَّ
)بــا دشــمن( تشــویق کــن! هــرگاه بیســت نفــر بــا اســتقامت از شــما باشــند، بــر دویســت نفــر غلبــه می کننــد؛ و اگر 
صــد نفــر باشــند، بــر هــزار نفــر از کســانی کــه کافــر شــدند، پیــروز می گردنــد؛ چــرا کــه آنهــا گروهــی هســتند 
کــه نمی فهمنــد« )انفــال/65(.  ایــن آیــه، موازنــه ی قــوا را در عــدد نفــی می کنــد و بــه روحیـّـه، ایمــان و صبــر تکیــه 
می کنــد و بــرای ایــن کــه گمــان نشــود پیــروزی بیســت نفــر بــر دویســت نفــر مبالغــه اســت، تکــرار می کنــد کــه 

صــد نفــر بــر هــزار نفــر چیــره می شــوند، بــه شــرط آن کــه مؤمــن و صابــر باشــند )قرائتــی،1387، 24(.
امــام صــادق )علیه الســالم( نیــز در روایتــی کــه از ایشــان نقــل شــده اســت فرموده انــد، »کســی کــه صبرکنــد، 
پیــروز شــود« )کلینــی،1407، 31(؛ همچنیــن حضــرت در حدیثــی دیگــر می فرمایند، »عاقبت صبر و شــکیبایی 

خیــر اســت؛ بنابرایــن صبــر کنید، تــا پیــروز شــوید« )مجلســی،1403، ح96(

6- موانع دستیابی به سالمت روان
1-6- موانع شناختی

همــان طــور کــه در بخــش عوامــل بیــان شــد، نــوع جهــان بینــی هر فــرد تأثیــری مســتقیم بر دســتیابی به ســالمت 
روان دارد؛ بنابرایــن می تــوان یکــی از موانــع ایجــاد ســالمت روانــی را موانــع شــناختی و نوع جهان بینی دانســت. 

مهم تریــن مانــع در ایــن مســیر را می تــوان کفــر نســبت بــه مفاهیــم اساســی همچــون توحیــد و معاد دانســت.

6-1-1- کفر
همانطــور کــه در عوامــل دســتیابی بــه ســالمت روان بیــان شــد، ایمــان بــه خداونــد اصلی تریــن عامــل ایجــاد 
ــی اســت.  ــل در بحران هــای روحــی و روان ــن عام ــر و ناسپاســی اصلی تری ــل، کف ــی و در مقاب ســالمت روان
انســان کافــر چــون خــود را بــدون ولــّی و سرپرســت می بینــد، از تمایــالت نفســانی خــود تبعیــت نمــوده و 
در راه تشــتت گرایی و بحران هــای اخالقــی گرفتــار می آیــد. خداونــد متعــال در ضمــن آیــه ای از ســوره بقــره 
اُغوُت  ــوِر َو الَّذیــَن َکَفــُروا َأْوِلیاُؤُهــُم الطَّ ُلمــاِت ِإَلــی النُّ ُ َوِلــيُّ الَّذیــَن آَمُنــوا ُیْخِرُجُهــْم ِمــَن الظُّ می فرمایــد، »اللَّ
ــاِر ُهْم فیها خاِلــُدون، خداونــد، ولی و سرپرســت  ُلمــاِت ُأولِئــَك َأْصحــاُب النَّ ــوِر ِإَلــی الظُّ ُیْخِرُجوَنُهــْم ِمــَن النُّ
کســانی اســت کــه ایمــان آورده انــد؛ آنهــا را از ظلمت هــا، بــه ســوی نــور بیــرون می بــرد؛ )امــا( کســانی کــه 
کافــر شــدند، اولیــای آنهــا طاغوت هــا هســتند؛ کــه آنهــا را از نــور، بــه ســوی ظلمت هــا بیــرون می برنــد؛ آنهــا 

اهــل آتشــند و همیشــه در آن خواهنــد مانــد« )بقــره/257(.
انسان با کفر به خداوند فطرت توحیدی خود را زیر سؤال می برد و گرفتار تضادهای درونی می گردد.
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6-2- موانع  روانشناختی
موانــع روانشــناختی بــه موانعــی اطــالق می شــود کــه از نظــر درونــی انســان را دچــار مشــکل نمــوده و ادراکات 
او را دســتخوش تغییــر می نمایــد؛ از جملــه مهم تریــن موانــع روانشــناختی می تــوان بــه نفــاق، شــک، تردیــد و 
جمــود در انســان اشــاره نمــود کــه بــه صــورت محسوســی ســالمت روان انســان را تحت الشــعاع قرار مــی دهد. 

6-2-1- نفاق
 نفــاق یکــی از آســیب ها وخطــرات اجتماعــی اســت کــه ممکــن اســت یــک جامعــه را بــه تباهــی بکشــاند و 
پایه هــای جامعــه را سســت ســازد. ایــن خصلــت اخالقــی، نوعــی از بیمــاری هــای روحــی و روانــی اســت کــه 

بــه ســختی قابــل اصــالح و درمــان اســت.
پدیــده نفــاق فقــط یــک عامــل مخــرب بــرای خــود شــخص نیســت، بلکــه خطــر آن بــه گونه ای اســت که شــیوع 
آن در یــک جامعــه، موجــب نابــودی آن خواهــد شــد. شــهید مطهــري)ره( در تعریف نفــاق این گونه می نویســد، 

»نفــاق یعنــي دو چهرگــي، ایــن کــه انســان جــوري باشــد و طــور دیگــر ارائه دهــد« )مطهــري، بی تــا، 194(.
ُ َمَرًضــا َو  ــَرٌض َفَزاَدُهــُم اللَّ خداونــد متعــال در قرآن کریــم در خصــوص منافقــان مــی فرمایــد، »فــِی ُقُلوِبِهــم مَّ
َلُهــْم َعــَذاٌب َأِلیــُم  ِبَمــا کَاُنــوْا َیْكِذُبــون، در دل هــای آنهــا بیماریــی )از کفــر، شــک و نفــاق( اســت، خــدا هــم 
بــر بیماري شــان بیفزایــد و آنهــا را در مقابــل آن چــه دروغ می گفتنــد عذابــی دردنــاک اســت« )بقــره/10(. آیــه 
بــه ایــن واقعیــت اشــاره می کنــد کــه نفــاق یــک نــوع بیمــاری اســت؛ چــرا که انســان ســالم یــک چهره بیشــتر 
نــدارد و هماهنگــی کامــل در میــان روح و جســم او حکــم فرمــا اســت. بــه ایــن دلیــل کــه ظاهــر، باطــن، روح 
و جســم همــه مکمــل یکدیگرنــد. ایــن دوگانگــی جســم و روح درد تــازه و بیمــاری اضافــی اســت، ایــن یک 
نــوع تضــاد و ناهماهنگــی و از هم گسســتگی اســت کــه حاکــم بــر وجــود انســان می شــود )مــکارم شــیرازی 

ودیگــران ،1374، 94(.
نفاق پیامدهایی نسبت به سالمت روان دارد که به بیان چند نمونه مختصر پرداخته می شود.

6-2-2- بدخلقی
پیامبرگرامــی اســالم می فرمایــد: »َالُمؤِمــُن َدِعــٌب َلِعــٌب وَ الُمناِفــٌق َقِطــٌب َغِضــٌب، مؤمــن، شــوخ و شــنگ و 
منافــق، اخمــو و عصبانــی اســت« )حرانــی، 1363، 46(؛ همچنیــن در حدیثــی دیگــر از آن حضــرت ایــن چنین 
ــُق َعلی َأخیــِه، مؤمن  ــُع َعلــی َأخیــِه َو الُمناِفــُق َیَتجافــی ُیَضیِّ ــُن الِمنَكــِب ُیَوسِّ نقــل شــده اســت، »َالُمؤِمــُن َلیِّ
نرمخوســت و بــرای بــرادرش جــا)ی نشســتن( بــاز می کنــد و منافــق درشتخوســت و جــا را بــر بــرادرش تنــگ 

می کنــد« )متقــی هنــدی، 1364،ح778(.
مشابه این معنا در روایات دیگر نیز قابل مشاهده است )همان منبع، ح779 و780(.

6-2-3- حسادت
امــام صــادق )علیــه الســالم( در ضمــن حدیثــی در خصوص شــخص منافق می فرمایــد، »مؤمن غبطــه می خورد 
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و حســادت نمــی ورزد، منافــق حســادت می ورزد و غبطه نمی خــورد« )کلینــی،1407، 31(؛ همچنین در حدیثی 
دیگــر آمــده اســت، »اهــل نفــاق، به گشــایش دیگران، حســادت مــی ورزنــد« )ابــن داود حلــی، ح 432 و433(.

6-2-4- شک وتردید
مهم تریــن ویژگــی منافــق را می تــوان شــک وتردیــد دانســت. چنیــن انســانی چــون نتوانســته اســت بــه علــم 
و یقیــن نایــل آیــد و خــود را از نظــر فکــری و روحــی قانــع ســازد، در وادی حیــرت و تردیــد باقــی می مانــد. 
حضــرت علــی )علیــه الســالم( می فرمایــد، »َالُمناِفــُق َمُكوٌر ُمِضــرٌّ ُمرتاٌب، منافــق، نیرنگبــاز، زیانبار و شــّکاک 

اســت« )تمیمــي آمــدي، 1378، 88(.
همچنیــن حضــرت در حدیثــی دیگــر می فرمایــد، »إنَّ الُمؤِمــَن َمــن ُیــری َیقیُنــُه فــي َعَمِلــِه، َو الُمناِفــُق َمــن 

ُه فــي َعَمِلــِه« )همــان منبــع، ح3551(. ُیــری َشــكُّ

6-2-5- جمود
یکــی از آســیب هــای اجتماعــی کــه امــروز گریبانگیــر جوامــع شــده اســت خصلــت تعصــب نــا بــه جا اســت. 
»تعصــب« و »عصبیــت« در اصــل از مــاده »عصــب« بــه معنــی رگ هایــی اســت کــه مفاصــل را بــه هــم ارتبــاط 
می دهــد، ســپس هــر گونــه ارتبــاط و بــه هــم پیوســتگی را تعصــب و عصبیــت نامیده انــد )ابن منظــور، 1414، 
602(. امــا بــه طــور معمــول ایــن لفــظ در مفهــوم افراطــی و مذمــوم آن بــه کار مــی رود. تعصــب و تحجــر بــه  
معنــای  ایســتایی، تحــول  ناپذیــری، جمــود و برنتابیــدن  فرهنــگ  و ارزش هــای حــق  و متعالی  اســت  کــه  هم  در 
ســاحت  بینــش  و دانــش  )تحجــر( و هــم  در حــوزه  گرایــش  و رفتــار )جمود( بــروز و ظهــور دارد، و عقــل ، دل ، 

ابزارهــای  معرفت یــاب  و منابــع  شــناخت زا را نیــز شــامل  می گــردد )مطهــری، بی تــا،110(.
عــدم پذیــرش حــق و اســتماع ســخنان دیگــران بــرای یافتــن واقعیــت، انســان را در حالتــی از شــک و تردیــد 
 ُ تــوأم بــا جهــل قــرار می دهــد. قرآن کریــم در ســوره بقــره می فرمایــد، »َو قاُلــوا ُقُلوُبنــا ُغْلــٌف َبــْل َلَعَنُهــُم اللَّ
ِبُكْفِرِهــْم َفَقلیــًا مــا ُیْؤِمُنــون، و )آنهــا از روی اســتهزا( گفتنــد، دل هــای مــا در غــالف اســت! )و مــا از گفتــه 
تــو چیــزی نمی فهمیــم. آری، همیــن طــور اســت!( خداونــد آنهــا را بــه خاطــر کفرشــان، از رحمــت خــود دور 

ســاخته اســت، )بــه همیــن دلیــل، چیــزی درک نمی کننــد( و کم تــر ایمــان می آورنــد« )بقــره/88(.

6-3- موانع رفتاری
موانــع رفتــاری یکــی دیگــر ازمهم تریــن موانعی اســت کــه در مســیر دســتیابی بــه ســالمت روان در قرآن کریم 

ذکــر شــده کــه به یکــی از مهم تریــن آنهــا در این جا اشــاره می شــود.

6-3-1- فساد و فحشا
اصــالح فــردی و اجتماعــی عاملــی در جهــت تحقــق ســالمت روان تلقــی می شــود و مفهــوم  مقابــل آن یعنــی 
افســاد نیــز خطــری آســیبی جــدی بــرای ســالمت روان اســت. قرآن کریــم مــی فرمایــد: »َفَمــْن اَمــَن َو َاْصَلــَح َفا 
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َخــْوٌف َعَلْیِهــْم َو ال ُهــْم َیْحَزُنــوَن، پــس هــر آن کــس کــه ایمــان آورد و اصــالح کنــد، هیــچ هراســی نــدارد و 
نبایــد غمگیــن باشــد« )انعــام/48(. ایــن آیــه نشــانگر آن اســت کــه اصــالح تــوأم بــا ایمــان ســبب آرامــش خواهــد 
بــود؛ امــا در نقطــه مقابــل یعنــی افســاد در زمیــن ایــن آرامــش وجــود نخواهــد داشــت. قرآن کریــم در ایــن بــاره 
ُ ال ُیِحــبُّ اْلَفســادَ،  ْســَل َو اللَّ ْرِض ِلُیْفِســَد فیهــا َو ُیْهِلــَك اْلَحــْرَث َو النَّ ــی َســعی  ِفــي اْلَ می فرمایــد، »َو ِإذا َتَولَّ
هنگامــی کــه روی برمی گرداننــد )و از نــزد تــو خــارج می شــوند(، در راه فســاد در زمیــن، کوشــش می کننــد، و 
زراعت هــا و چهارپایــان را نابــود می ســازند؛ )بــا ایــن کــه می داننــد( خدا فســاد را دوســت نمــی دارد« )بقــره/205(.

هنگامــی کــه انســان نســبت بــه فســاد اقــدام می کنــد، چــون ایــن امــر مقولــه اجتماعــی اســت بــه طــور طبیعــی 
خطــرات آن گریبانگیــر اجتمــاع خواهــد بــود و در بعضــی مــوارد موجــب هالکــت نســل خواهــد شــد.

ــه مــواردی چــون سســتی در انجــام امــور )بقــره/216(، ایجــاد  ــوان ب ــان شــده، می ت ــار مخــرب بی ــر آث عــالوه ب
ــا پرســتی )بقــره/212(، کتمــان حقیقــت )بقــره/174(،  شــبهات و اندیشــه های انحرافــی )بقــره/ 213 و214(، دنی
گذشــته گرایی )بقــره/134(، فراموشــی )بقــره/44(، زیاده خواهــی )بقــره/61( و مــواردی از ایــن قبیــل اشــاره نمود.

7- نتیجه
از مطالــب بیــان شــده می تــوان ایــن چنیــن نتیجــه گرفــت کــه مهم تریــن عوامــل و موانــع ســالمت روان در 
قرآن کریــم ذکــر شــده اســت. ایــن عوامــل و موانــع بــا توجــه بــه ویژگی هــای درونــی انســان در زندگــی بیــان 

گردیــده و متناســب بــا اهمیــت هــر کــدام بــدان پرداختــه شــده اســت.
ــته  ــالمت روان داش ــه س ــتیابی ب ــر دس ــتقیمی ب ــر مس ــاری تأثی ــناختی و رفت ــل ش ــه عوام ــت ک ــوان گف می ت
و در ســوی دیگــر موانــع شــناختی، روان شــناختی و رفتــاری نیــز در عــدم دســتیابی بــه ســالمت روان بســیار 
تأثیرگذارنــد. نــگاه جامــع قرآن کریــم بــه عوامــل و موانــع رســیدن بــه ســالمت روانــی نیــز از نتایجی اســت که 
توجــه بــه آن ســبب دســتیابی بــه مدلــی جامــع در حــوزه پیشــگیری و درمــان آســیب های روانــی خواهــد شــد. 
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