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 بررسی سالمت روان از دیدگاه مذاهب اسالمی

 

 لیال صحراییان
Layla.sahraeian@yahoo.com 

 

 چکیده

-پیامبریکی از مسائل مهم در زندگی بشر سالمت روان و شناخت شیوه دستیابی به آن می باشد. قرآن کریم و سنّت 

های روانی و مشکالت انسان به روش کامل و جامعی را برای تأمین سالمت روان و عالج بیماری -وسلمعلیهاهللصلى

قرآن کریم در بسیاری از آیات  .گیردارمغان آورده است که از ایمان به خدا و ایمان به وحدانیت او سرچشمه می

یرا ایمان به خداوند متعال، اساس سالمت روان است که در اسالم از آن کند، زی خود، بر اهمیت ایمان تأکید میکریمه

نهایت اعتدال و توازن قرار دارد. بر این ای برای ایجاد شخصیت بهنجار است که در شود و پایهبه حُسن خُلق تعبیر می

به خداوند متعال و یکتایی  است که در ایمانکردههایی را برای تأمین سالمت روان انسان، تعییناساس، اسالم شاخص

های زندگی، خالصه جنبه ها در همهکارگیری آناو، تقوی و پرهیزکاری و برخوردار بودن از خصال مثبت و مفید و به

ی جوانب آن: عقیده، احکام، عبادات و اخالق، روان انسان را تزکیه بنابراین شناخت اسالم و پیروی از همه  .شودمی

شناساند، تا دریابد که با پایبندی به آن و چنین راه صحیح و سالم را به او میدهد. همپرورش می نموده و شخصیتش را

ی باالیی از سالمت روان و اعتدال و توازن در شخصیتش برخوردار شود و به این تواند از درجهپیروی از فرامین الهی می

 . تش دست یابددنیا و آخر بختیترتیب به رشد و کمال خود و سعادت و خوش

 کلمات کلیدی: سالمت روان، اسالم، قران، روانشناسی . 
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 مقدمه 

نگرند و در مطالعات و شناسی، در مورد سالمت روان اساسا با نگرش مادی به ماهیت انسان میمکاتب روان همه

شناسی، گیری بر مطالعات روانتأثیر چشمگیرند. این دیدگاه مادی ی معنوی او را نادیده میهای خود جنبهبررسی

ها و اختالالت رفتاری و عالج مشکالت انسان داشته های روانی و تفسیر بیماریهای درمان بیماریروش تحقیق و روش

ای یافت که به اهمیت توان، نظریهیابی به سالمت روان نمیشناسان غربی در مورد دستاست. در میان نظریات روان

های اخالقی در پرورش شخصیت وی و یا به نقش دین در سازگاری فرد با جامعه و روحی انسان و ارزش هدین و جنب

شناسی نوین توان انتظار داشت، روانرو، نمیباشد. از اینکارایی آن در مواجهه با مشکالت زندگی، توجه کافی نموده 

شناسی اگر حقیقتا علم روان  .حی انسان پرورش دهدرو بتواند، شخصیت بهنجار و متکامل را بدون توجه به جنبه

ای در مورد شخصیت انسان بکوشد، بایستی یابی به قانون و دانش پختهبخواهد، حقیقت انسان را بشناسد و برای دست

یابد تر سازد، تا به نتایجی دستی انسان گستردهدید تنگ و محدودش را درباره وسایل و اهدافش را تغییر دهد و زاویه

شناسی هرگز به چنین نتایجی ی آن بتواند، رفتار انسانی را به صورت درست و سالم تفسیر کند. علم روانکه بر پایه

ی اسالم پیروی کند، روشی که ماده و نظریات و افکار آن از علم خداوند متعال و که از روش و برنامهرسد، مگر آننمی

تواند تحقیقات و مطالعاتش را عمیق و گسترده سازد و دچار این ترتیب می آیات روشن و واضح او سرچشمه گیرد. به

از طرفی رهایی از  .های نادرست، تفسیرات ناقص و ضعیف و تحلیالت سطحی و متناقض و متضاد با خود نشود فرضیه

ر پیش دارد که بیماری روانی نخستین گام برای رسیدن به رشد و سالمت است و انسان پس از این گام راهی دراز د

 (. 1این امر بیانگر اهمیت و حساس بودن موضوع می باشد )

موضوع سالمتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی همواره مورد توجه انسان بوده است اما عموما بعد     

روانشناسی به عنوان جسمانی آن بیشتر مورد نظر قرار گرفته و متاسفانه به بعد روانی آن توجه کمتری شده است. 

دانشی در حوزه علوم انسانی به بررسی و شناخت ابعاد روانی و درونی انسان و ارائه راهبردهای سازنده و موثر برای 

کنند، در مطالعات و تحقیقاتشان روش تجربی را شناسان جدید ادعا میایجاد و حفظ سالمت روان می پردازد. روان

روحی انسان بپردازند. ادعایی که آنان به آن  جنبه شود آنان به بررسی و مطالعهمیبرند؛ روشی که مانع کار میبه

های ی روحی انسان را جهت مطالعات حقیقی برای روشتواند، جنبهکس نمیکنند، این است که هیچاستناد می

ریزان است. واضح است که این های کنترل تجربی گگیری و روشروحی از قیاس و اندازه تجربی، رام گرداند. زیرا جنبه

کنند که قصور فکر آنان است که به موجب آن، ادعامی دهندهها، نشانها ارزش و اعتبار علمی ندارد، بلکه تنادعا

می دهند، مطالعاتی جزئی و ی شخصیت انسان انجامکه مطالعاتی که دربارهنمایند، درحالیی انسان مطالعه میدرباره

آل جهت راهنمایی و ارشاد انسان و های صحیح و مطمئن و ایده. این مطالعات، آنان را از یافتن راهمعیوب و ناقص است

شود، عاجز ساخته است های روانی او و شناسایی عوامل حقیقی که منجر به اضطراب و تشویش او میدرمان بیماری

(2 .) 

داخته می شود همچنین سالمت روان از دیدگاه اسالم، در این تحقیق ابتدا به تعریف سالمت روانی از دیدگاه اسالم پر

 عوامل سالمت روان، راه های تامین سالمت روان از دیدگاه روانشناسان مسلمان از جمله اهداف این پژوهش می باشد . 

 :تعریف سالمت روانی از دیدگاه اسالم

اوند بوده و با مردم در صلح و صفا و سالمت روانی این است که انسان ب راساس فطرتش، همیشه در حال تقرب به خد

سازگاری بوده و دارای سالمت جسمی و موفقیت در زندگی، باشد. سالمت روانی، حالتی است که در آن انسان، احساس 

همان ارزش  سالمت روانی بر اساس،  .رضا و آرامش کند و با حُسن خُلق با خدا و با خود و با مردم تعامل داشته باشد

شود و نه به کند. این ارزش، نه از طریق اشیا و افکار، تعیین میدر خالل عمل و رفتار و تصرفاتش بروز می فرد است که

سازد. بلکه گرایش و نگرش انسان به خیر و های دینی دور میشکل آرا و نظریاتی متبلور است که انسان را از ارزش

بطور کلی سالمت روانی یعنی،   .خاطر رضای خدا باشدبه نیکی است و خیر و نیکی آن است که رفتار و تصرفات انسان
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توانایی فرد بر کنترل خود در پیروی کردن از هوی و هوس و خالص گردانیدن بندگی و عبودیت برای خداوند متعال، از 

آن  ی نفس و پرورشطریق محبت و دوستی، اطاعت و پیروی، دعا و نیایش، ترس و امید، توکل به خدا همراه با تزکیه

چنین داشتن توانایی تعامل با محیطی از طریق عمل به تکالیفی که خداوند بر بندگان تشریع و مقرر نموده است. هم

کند، تا او را کند و داشتن رفتار مفید و سازنده، نسبت به خود و اجتماعی که در آن زندگی میکه در آن زندگی می

ای مثبت و بدون ترس یا اضطراب، با پذیرش خود و ندگی، به شیوههای زقادر سازد، در مواجه با مشکالت و بحران

سالمت روانی چنین نیز   .کند، سازگاری داشته باشدای که در آن زندگی میاش تعامل کند و با جامعهواقعیت زندگی

نعطاف پذیر استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کار کردن، برای موقعیت های دشوار، ا»تعریف کرده اند: 

سالمت روان زمینه ای تخصصی در محدوده روانپزشکی و روانشناسی « بودن و برای بازیابی تعادل خود توانایی داشتن

است و هدف آن ایجاد سالمت روان به کمک پیشگیری از ابتال به بیماری های روانی، کنترل عوامل موثر در بیماری 

 (3های روانی می باشد. )

 

  مت روانی از دیدگاه اسالمراههاي تأمین سال

های مذهبی را می توان در پیروی انسان از ارزش ها و هنجارهای دینی، مورد توجه قرار داد. هنگامی که رفتارها و آیین

از رفتارهای مذهبی سخن می گوییم، منظورمان مجموعة باورها، عادت ها، عملکردها و واکنش هایی است که نسبتاً 

اهده، ارزیابی، اندازه گیری و پیش بینی باشد. رفتارها و آیین های مذهبی، ارزش مثبتی در پایدار بوده، قابل مش

پرداختن به نکات معنادار زندگی دارند، رفتارهایی همچون: عبادت، توکل به خداوند، زیارت و روزه گرفتن می توانند با 

  .رزای روانی، باعث آرامش درونی آنها شوندایجاد امید در افراد و تشویق آنها به نگرش مثبت به موقعیت های فشا

روانشناسانی همچون راش، جیمز، یونگ و فرام اهمیت رفتارها و باورهای مذهبی را یادآور شده اند و به نقش مذهب در 

مطالعة رفتارهای مذهبی، در شاخه ای از روانشناسی با عنوان روانشناسی دینی   .سالمت روان و جسم اشاره کرده اند

م می شود. روانشناسی دینی شاخه ای از روانشناسی است که رسالت آن، بررسی نقش مذهب در هستی و بهداشت انجا

روان انسان است. پیچیدگی عصر حاضر، باعث شده است انسان همیشه در برابر نامالیمات، از خود سازگاری نشان دهد 

ایها بروز می کند. یکی ازشیوه های کارآمد برای افزایش و اضطراب، یکی از شایعترین اختالالتی است که در برابر ناسازگ

استعداد و ظرفیت انسان برای برخورد با این نامالیمات، عنصر دین است. در این راه، همواره ایمان و اعتقاد مذهبی 

پیروان  اهمیت داشته و درمان مبتنی بر ایمان به خداوند به عنوان نیروی برتر از طبیعت، پیشینه ای دیرینه در بین

مذاهب گوناگون داشته است که از آن، می توان به مقابلة مذهبی یاد کرد. بسیاری از فرهنگ ها افزون بر درمان های 

 (5) .پزشکی کالسیک، روش های سازمان یافته ای برای مقابله با بیماریهای بدنی و روانی انسان دارند

  فطرت، راه انحصاری آرامش روانی

اساس آرامش روانی بازگشت به فطرت است. فطرت، اصلی واقعی، طبیعی و جهان شمول است که مربوط به انسان و 

زمان و مکانی خاص نیست، بلکه مرتبط به همه انسان هاست. از نظر بهداشت روانی، تنها تکیه بر یک یا چند دستور 

(. در قرآن کریم از 9آموزش های الهی را به کار برد)الهی کافی نیست، بلکه انسان موظّف است برای رشد خود، تمام 

( که همان راه مشترك فطرت، عقل و شرع است. انسان ابتدا باید بصیرت 8این مدار به صراط مستقیم تعبیر شده است)

و (؛ زیرا رفتن از راه های دیگر به گمراهی می انجامد 7داشته باشد تا از طریق مستقیم )صراط مستقیم( منحرف نشود)

مطرح شده اند، که توجه و « ذکرالّله»راه راست راه میانه و معتدل است. مجموعه آموزش های قرآن کریم، به عنوان 

کاربرد آن ها، موجب آرامش، اطمینان روانی و ایجاد ظرفیت گسترده روانی و دستیابی به رشد و قرب الهی می گردد 

(6 .) 

تنگی است، گویا شخص می خواهد بلندپروازی نموده، از زمین تا فراز در مقابل این طریق، انحراف از فطرت باعث دل

  :آسمان صعود کند . اینجاست که قرآن کریم می فرماید
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انسان ها در خسارت و زیان کاری هستند مگر این که به خدا ایمان آورده، عمل صالح به جا آورند و به درستی)حق( و "

. از این رو باید گفت : اگر بتوان سیستم های ارتباطی و فعالیت انسان  "ندپایداری)صبر( در دین همدیگر را سفارش کن

 را در فعل و انفعاالت روانی خود با محیط خویش، به صورت مدارهایی نشان داد، مدارهای زیر قابل طرح هستند: 

 

  مدار ارتباطی انسان با خدا؛  -1

  مدار ارتباطی انسان با خود؛ -2

  انسان با خانواده؛مدار ارتباطی   -3

  مدار اجتماعی انسان که همان ارتباط آدمی با اجتماع است؛  -4

 مدار انسان با طبیعت مداری که به روابط انسان با طبیعت مرتبط می باشد .  -5

 

 :سالمت روانی از دیدگاه اسالم

اسان به منظور کمک به انسان، در شنشناسی است. برای تحقق این امر، روانرسیدن به سالمت روان، غایت و مراد روان

های متعددی دهد، مطالعاتشان را در زمینههای سالمت روان و عواملی که آن را بهبود و ارتقا میشناسایی نشانه

های کند و تشخیص عالیم و نشانههایی که این عوامل را تقویت و محافظت میرو، شناسایی روشاند. ازاینگسترش داده

های های درمان و روششوند و شناخت راهو سالمت روانی و عواملی که موجب انحراف و بیماری می انحراف از تعادل

های سالمت روان از مطالعات خود قرار داده اند. اسالم، در مورد شناخت ویژگی پیشگیری از بیماری را در سر لوحه

های خوب و نیکو، ا خود را به صفات و ویژگیشناسی جدید، گوی سبقت ربوده است، مسلمانان را تشویق نموده، تروان

یابی مسلمانان به سالمت روان، حالل نموده است، منظور دستآراسته نمایند. اسالم چیزهای پاکیزه و طیب را به

ها را برای ها نمایانده، تا خود را از آن برحذر دارند. پلیدیطور صفاتی را که بیانگر ضعف سالمت روان است، به آنهمان

ها صفات و یابد که اینرا بشناسد، در می« عبادالرحمن»ها حرام نموده تا در دام آن نیفتند. کسی که صفات و اخالق آن

شناسان جدید، آن را از عالیم هایی که روانهمان ویژگی های شخصی هستند که از سالمت روان برخوردار است،ویژگی

یابد که خداوند کند، درمیکه معامالت اسالمی را بررسی و مطالعه می کنند. کسیهای سالمت روان تلقی میو نشانه

ها را برای انسان روا دانسته، تا سالمت روانی او تحقق یابد. به مسلمانان سفارش نموده که ها و خوبیسبحان، نعمت

ها نهی مان را از انجام آنها و منکرات را حرام نموده و مسلبکوشند، بیشتر احکام و تکالیف دینی را انجام دهند. بدی

چنین کسی که از اسرار و حکمت فرض شدن عبادات شود. همها مینموده است، چون موجب ضعف سالمت روانی آن

برد که انجام میی آن است و پیها اصالح نفس و تزکیهیابد که حکمت فرض شدن آنبر مسلمانان مطلع باشد، درمی

سازد، تا بتواند از قید شهوات ی تمرینی است که انسان را بر نفسش چیره و غالب میهفرایض و احکام و واجبات، به مثاب

بنابراین فردی که از سالمت روان   .کار گیردچه برای آخرت او سودمند است، بههایش را در آنآزاد شده و توانایی

ندرت مرتکب گناه کند، بهخورد میبر« خُلق عظیم»باالیی برخوردار است، در مواجهه با شرایط و احوال زندگی با 

شود و به کارهای ناپسند و جوید و جز در موارد اندکی مرتکب گناهان صغیره نمیشود، از گناهان کبیره، دوری میمی

کند. چنین دهد، وفا میگوید و وقتی وعده میگوید، راست میشود. وقتی سخن میناروای آشکار و پنهان نزدیک نمی

تواند زمین را داند که نمیرود، زیرا میکند. مغرورانه در زمین راه نمیاست و از گفتار دروغ، پرهیز میدار کسی امانت

گرداند، با مردم با حسن خلق معاشرت نمیاعتنایی، از مردم روی رسد، با تکبر و بیها نمیبشکافد و هرگز به بلندای کوه

دارد. بدین صورت محققان مسلمان، اهمیت اش روا میبرادر دینی چه را که برای خود دوست دارد، برایکند، آنمی

حُسن خُلق ایمان است و »گوید: اند. غزالی میسالمت روان را از لحاظ ارتباط آن با حسن خلق بررسی و شناسایی کرده

 (4. ) "ایمان؛ یعنی، حُسن خُلق»گوید: ابن قیم می«. سوء خُلق، نفاق

 و احادیث  سالمت روان از دیدگاه قران
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مفهوم سالمت در عرف لغت به معنای عاری بودن از هرگونه آفت است، اما آنچه که مهم است این است که بدانیم 

منظور از آفت چیست؟ زیرا آفت هر شئای متناسب با همان شئ است. آفت جسم، متناسب با جسم، و آفت روح، 

خود جسم و روح است. کسی که روح را نشناخت  متناسب با آن است. شناخت آفات جسم و روح، فرع بر شناخت

چگونه می تواند آفات آن را بشناسد و تازمانی که آسیب ها و آفت ها شناخته نشوند راه عالج و درمان آن هم قابل 

شناخت نخواهد بود. دین تصدیق خداوند، رسول، کتاب، قیامت و معاد، تسلیم در برابر امر خداوند، پیروی از راه 

(، اعتقاد به توحید و عبودیت خداوند؛ همان چنگ زدن به  حبل الهی، اقامه نماز و پرداختن زکات، به مفهوم ابراهیم)ع

قانون؛ به معنی جزاست. عالمه طباطبایی معتقد است دین روش مخصوصی در زندگی است که صالح دنیا را به طوری 

جوادی آملی نیز با استفاده از آیات و روایات، دین  که موافق کمال اخروی و حیات دائمی حقیقی باشد، تامین می کند.

را از نظر لغوی به معنای انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا معرفی می کند و آن را متشکل از مجموعه عقاید، 

 (. 6اخالق، قوانین و مقرراتی میداند که هدف آن اداره  امور جامعه انسانی و پرورش انسانهاست.)

از باورهای اصیل مذهبی راه را برای  ابتالء فرد به کشمکشهای درونی و روانی، احساس پوچی و بی هدفی و  دور ماندن

 (5یاس و نا امیدی در برابر محرومیت ها، نامالیمات و فشارهای روانی، هموار می کند . )

ایی از مشکالت روانشناختی برخی مطالعات اظهار کرده اند که شاخص هایی از مذهبی بودن به طور معکوس با جنبه ه

ارتباط دارند. پژوهش های زیادی نیز اثرات مثبت نگرش مذهبی بر سالمت روان را مورد تائید قرار داده اند یعنی با 

افزایش  نگرش مذهبی سالمت روان هم افزایش می یابد. در  تحقیقات مختلف رابطه مثبت  عملکردهای معنوی با 

ای قلبی و عروقی،  نگرش مثبت و جهت گیری معنوی درونی با استفاده از مقابله  مذهبی پیشگیری و مقابله با بیماریه

 (. 3با کاهش فشار خون به دست آمده است . )

 

 تاثیر عبادات در پیشگیري و درمان اختالالت روانی 

شود که فرد به سوی میعباداتی مانند نماز، روزه، زکات و حج که دین اسالم بر پیروان خود واجب کرده است موجب 

رفتار بهتر و برتر و رشد و ارتقای نفس و اجتناب از رفتار زشت و انحرافی و غیر انسانی گرایش پیدا کند. یکی از 

  باشد.تر مورد توجه قرار گرفته است، نماز میعباداتی که در این زمینه بیش

ای در برابر آفریدگار تمام هستی، برقراری چنین رابطهنماز یک رابطه خاضعانه و خاشعانه بین انسان و پروردگار است. 

 انگیزد. بخشد که حسن صفای روحی و آرامش قلبی واهمیت روانی را در او برمینیرویی معنوی به انسان می

نوی رابطه مع« ای بالل، ما را با نماز به آرامش وادار.»اند: پیامبر اکرم)ص( نیز به هنگام فرارسیدن اوقات نماز فرموده

بخشد که موجب تجدید امید، تقویت اراده و آزاد شدن بین انسان و خداوند در موقع نماز، به او چنان نیرویی می

  سازد.ها و انجام کارهای بسیار بزرگ قادر میشود به طوری که او را بر تحمل سختیهای عظیم وی میتوانایی

توانیم وارد انبار بزرگی از نشاط عقالنی واسطه نماز می ما به "شناس انگلیسی نیز گفته است: سیرل برت، روان

  (                                                                                                                            2)".شویم

گردد و همین مشخصی در انسان میالکسیس کارل، پزشک فرانسوی اعتقاد دارد که نماز سبب ایجاد نشاط معنوی 

نماز اگر به جماعت باشد « شود.ها و معابد میحالت است که احتماالً منجر به شفای سریع برخی از بیماران در زیارتگاه

کند شود که نه تنها به رشد شخصیت فرد کمک میموجب ایجاد روابط اجتماعی دوستانه و مودت آمیز با دیگران می

کند. اصواًل او را به گروه که به عقیده روان شناسان یکی از نیازهای اساسی انسان است، تأمین میبلکه نیاز تعلق 

 .احساس وابستگی فرد به گروه و توجه به نقش فعال خود در جامعه، اهمیت زیادی در سالمت روانی او دارد

ر بسزایی دارد و سبب تقویت اراده روزه یکی دیگر از عبادات واجب مسلمانان است که در پرورش و تهذیب نفس تأثی

ها و وظایف خود را به خوبی انجام دهد. زکات تواند رفتارهای صحیح زندگی را بیاموزد و مسئولیتشود و میانسان می

دهد. کمک به همنوعان موجب آموزد و او را از خود محوری و خودخواهی نجات میدوستی را به انسان مینیز، نوع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                       4931اردیبهشت  -ن همایش ملی اسالم و سالمت رواناولی

6 

 

شود که چنین احساسی برای سالمت روانی اهمیت به گروه و ایجاد احساس رضایت از خود می تقویت احساس تعلق

 فراوانی دارد.                                                                            

خدا )ص( و ائمه،  حج دارای فواید مهمی برای رون انسان است زیرا انجام مناسک حج و زیات خانه خدا و قبر رسول

ها نژادها با لباسی یکسان و ساده دور هم کند و چون از همه ملتها آماده میها و گرفتاریفرد را برای تحمل سختی

 (                                                        5شود.)دوستی در آنها تقویت میشوند احساس نوعجمع می

های متفاوتی دارد، اما محتوای آن در همه مذاهب حاکی ش و مناجات در مذاهب گوناگون شکلدعا و نیایش: دعا و نیای

 (                  8از اعتراف به گناه و نقص و ضعف، درخواست سالمت و ستعادت و تمایل به قرب الهی است.)

 

 دین و سالمت روانی 

( معتقد بود که دین با غیر منطقى بودن در ارتباط است. این اعتقاد الیس, برخى از اندیشمندان را بر آن 1981الیس )

( با فرا تحلیل, 1991داشت تا به کنکاش در مورد درستى یا نادرستى این فرضیه بپردازند. برگین, رینولدز و سالیوان )

بهداشت روانى پرداختند و نتیجه گرفتند که پژوهش هاى انجام شده  مقاله پژوهشى, به بررسى رابطه بین دین و 24

در این مورد به طور کلى نشان داده اند که مذهب تأثیر منفى بر بهداشت روانى ندارد. در مجموع, رابطه بین دین و 

ر ذات آنها ریشه یعنى معتقدند که دین د ;بهداشت روانى مثبت است. با این وجود, افرادى که داراى دین درونى هستند

یعنى دین را وسیله اى براى دست یابى به چیز دیگرى مى دانند,  ;دارد, در مقایسه با افرادى که دین بیرونى دارند

بهداشت روانى مثبت ترى دارند. افراد داراى مذهب درونى, سالمت روان باالترى دارند و افراد داراى دین بیرونى 

جربه مى کنند . لیکن آن چه در این پژوهش ها مبهم است عدم صراحت در تعریف احتماالً پى آمدهاى منفى ترى را ت

بهداشت روانى است. پژوهش ها درابتدا, بهداشت روانى را یا به صورت فقدان مشکالت روان شناختى و یا به صورت 

است که مفهوم بهداشت وجود رفتار جامعه گرایانه )یا هر دو( در نظر مى گرفتند. یافته عمده چنین پژوهش هایى این 

روانى مقوله اى پیچیده بوده و ارتباط آن با دین به تعریف بهداشت روانى یا دین هر دو بستگى دارد. برگین, بهداشت 

روانى مثبت را با جایگاه مهار درونى, صفات انگیزشى ذاتى, جامعه گرایى, احساس بهزیستى, مسئولیت, کنترل 

داشت و تفسیر خوب و مثبت, پیشرفت از طریق هم رنگى و کارآمدى عقالنى برابر خویشتن, توانایى تحمل, میل به بر

مى داند. به نظر مى رسد که این ویژگى هاى بهداشت روانى مثبت مورد توافق اغلب متخصصان بهداشت روانى است . 

است. به همین دلیل  ( به این نتیجه رسیده است که دین گرایى درون زاد با ویژگى هاى فوق در ارتباط1991برگین )

نیز تجربه افراد داراى دین درونى و بیرونى از رویدادهاى زندگى متفاوت است. طبیعى است که افراد داراى دین درونى 

سعى دارند رویدادها را به شکل مثبت تر و به شکل آزمایش هاى الهى در نظر بگیرند و در نتیجه آنها را فرصتى براى 

رند. این افراد به دلیل قابلیت هایى که دارند سعى مى کنند تا از الگوهاى شخصیتى مشابه رشد و پیش رفت به شمار آو

به سخت کوشى روان شناختى براى مبارزه با بحران هاى زندگى استفاده کنند. مى دانیم که سخت کوشى روان 

ویژگى هاى سخت کوشى روان شناختى داراى سه مؤلفه مشارکت, کنترل و مبارزه است. به همین دلیل نیز با توجه به 

شناختى و صفات مطرح شده فوق در خصوص افراد داراى دین درونى, این افراد توانایى بهترى براى مقابله با فشار 

                                                                                        روانى و رویدادهاى زندگى دارند. 

ن, پژوهش دیگرى نشان داده است که افراد داراى دین درون زاد موقعیت آزمایشى را به صورت دینى افزون بر ای

 (1توصیف مى کنند. در حالى که افراد غیر دینى چنین موقعیتى را به شکل غیر دینى توصیف مى نمایند)

بیشترى دارند و در مواجهه با هم چنین افراد داراى گرایش باالى دینى, خشنودى بیشترى از زندگى دارند, شادمانى 

 (. 2رویدادهاى رنج زاى زندگى پى آمدهاى روانى ـ اجتماعى منفى کمترى را نشان مى دهند )

( در زمینه سالمت روانى و اعتقادات مذهبى شش مقاله را بررسى کرده و دریافتند که در 1991گارتنر و همکاران )

 (. 4روانى رابطه مثبتى وجود دارد )تمام این مطالعات بین اعتقادات دینى و سالمت 
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 دین و مقابله با فشار روانی 

رویداد فشارزاى روانى یک رویداد منفرد یا مجموعه اى از رویدادها یا شرایط زندگى است که انسان در مقابل آنها نیاز 

به سازگارى دارد. پاسخ انسان به فشار روانى تحت تأثیر برداشت از رویداد فشارزاى روانى قرار مى گیرد. فشار روانى 

است که مستلزم این است که انسان از منابع سازش خود استفاده کند  شبکه اى از محرك, برداشت ها و واکنش هایى

(. به نظر مى رسد که افراد متدین و غیرمتدین میزان فشار 7تا بتواند با این خواسته هاى درونى و بیرونى انطباق یابد )

گى و عوامل فشارزاى روانى روانى مشابهى را تجربه مى کنند. ولى افراد متدین بهتر مى توانند با رویدادهاى منفى زند

مقابله کنند. باورهاى مذهبى مانند یک )سپر( در برابر استرس هاى زندگى عمل مى کنند و از این طریق به راهبردهاى 

مقابله اى فرد کمک مى کنند. فرد متدین در بحران ها به عبادت و ستایش خدا مى پردازد و براى رهایى, تقویت شدن, 

و هم چنین براى دریافت کمک به مؤسسات دینى مراجعه مى کند. پژوهش پارك و دریافت یک شفاى مقدس 

                                                                              ( نیز از تأثیر مثبت دین درونى در سازگارى با رویدادهاى استرس زاى زندگى حمایت مى کند.                                          1991همکاران )

پدر و مادرى که  124( نقش دین را در سازگارى افراد با یک رویداد منفى زندگى بررسى کرد. او با 1992مکین توش )

کودك خود را به علت سندرم مرگ ناگهانى از دست داده بودند مصاحبه کرده و دریافت که متدین بودن با یافتن معنى 

 18ا افزایش سالمت روانى و کاهش ناراحتى در بین والدین طى در مرگ ارتباط مثبتى دارند. به عالوه متدین بودن ب

  ماه پس از مرگ کودکانشان, ارتباط داشت.                                                                            

ت, ارزیابى شناختى دین در تمامى عواملى که مى توانند نقش مؤثرى در استرس داشته باشند از قبیل ارزیابى موقعی

 (                        11نقش کاهش دهنده فشار روانى را ایفا مى کند. ) …خود فرد, فعالیت هاى مقابله, منابع حمایتى و

 

 مقابله هاي دینی و سالمت روان 

نیازهاى شیوه هاى مقابله, توانایى هاى شناختى و رفتارى هستند که توسط فرد در معرض استرس به منظور کنترل 

(. در همین راستا 6خاص درونى و بیرونى که فشارآور بوده و فراتر از منابع فردى مى باشند, به کار گرفته مى شوند )

براى مقابله استفاده مى  …مقابله دینى به عنوان روشى که از منابع دینى مانند دعا, نیایش, توکل و توسل به خداوند و

یر نشان داده اند, از آن جا که این نوع مقابله ها هم به عنوان منبع حمایت عاطفى کند, تعریف شده است. یافته هاى اخ

و هم وسیله اى براى تفسیر مثبت حوادث زندگى هستند و مى توانند به کارگیرى مقابله هاى بعدى را تسهیل نمایند, 

                                 ( .                  2از این رو به کارگیرى آنها براى بیشتر افراد مفید است )

به طور کلى مقابله دینى متکى بر باورها و فعالیت هاى دینى است و از این طریق در کنترل استرس هاى هیجانى و 

ناراحتى هاى جسمى به افراد کمک مى کند. داشتن معنى و هدف در زندگى, احساس تعلق داشتن به منبعى واال, 

 …داوند در شرایط مشکل زاى زندگى, برخوردارى از حمایت هاى اجتماعى, روحانى وامیدوارى به کمک و یارى خ

همگى از جمله منابعى هستند که افراد متدین با برخوردارى از آنها مى توانند در مواجهه با حوادث فشارزاى زندگى 

                                        آسیب کمترى را متحمل شوند.                                                     

( دریافتند که افرادى که همیشه از مقابله هاى دینى استفاده مى کردند نسبت به افرادى 1988کونینگ و همکاران )

شاخص سالمت روان شناختى, نمرات باالترى  12شاخص از  9که کمتر و گاهى از این مقابله ها استفاده مى کردند در 

 (.                                                                                                                     7)کسب کردند 

 

 دین باوري و سالمت روان

اولین آموزه تعلیمی پیامبران الهی به انسان ها در طول تاریخ بشر، عبادت و بندگی خداوند بوده است. توجه دادن 

به ایمان به خداوند، توحید و یگانه پرستی و بندگی او، اولین و اساسی ترین آموزه انبیا و معصومان)علیهم انسان 
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السالم( بوده است. اصلی ترین رکن دین یعنی ایمان به خدای یکتا، انسان را از نگرانی، اضطراب و دغدغه خاطر مصون 

استوار نگه می دارد. به گونه ای که حوادث نمی توانند تزلزلی  داشته و در برابر رویدادهای نامطلوب زندگی ثابت قدم و

در او ایجاد نمایند. قرآن مجید می فرماید: دین داری و دین باوری نشانه سالمت عقل و بی رغبتی و عدم تمایل به دین 

تولّد، با فطرت (. بر اساس بینش اسالمی، هر انسانی از هنگام 131و معنویت دلیل بر سفاهت و بی خردی است)بقره: 

الهی و گرایش ذاتی به خداشناسی قدم به عرصه زندگی می گذارد. ساختار وجودی انسان به گونه ای است که او را به 

سوی خدا هدایت می کند و در این میان، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد، بلکه همه انسان ها در آغاز 

ت جویی و نیل به کمال بهره مندند و به فرموده پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله(، زندگی، از استعداد خاصی برای حقیق

(. با وجود این، فطرت و ساختار وجودی انسان در همه شرایط به صورت 2هر نوزادی با فطرت خدایی زاده می شود)

کوفایی و بروز نقش بیرونی و محیط ناسالم زندگی مانع از ش کند و ممکن است عوامل نامساعد یکسان عمل نمی

 (.                                                                                                   9صحیح آن گردد)

 

 ویژگی هاي اعتقادي سالمت روان در قران

قران برای انسان هایی که در مسیر سالمت روان قرار گرفته و پیوسته مراحل تکامل را می پیمایند، ویژگی هایی را 

 مطرح می نماید که در زیر به برخی از آنان اشاره می گردد: 

 ایمان: -1

 (.3از دیدگاه قران نخستین ویژگی انسان های دارای سالمت روان ایمان است)

اعتقادی است که در عمق وجود انسان رسوخ می یابد و آثار آن بر اعمال و رفتار آدمی پدیدار می  ایمان به معنی باور و

ان االیمان یبدو لمظه بیضا فی القلب، فکلما االیمان عظما، ازداد البیاض فاذا  "گردد. حضرت علی )ع( می فرماید: 

 ( 4. ) "استکمل االیمان ابیض القلب کله

وارد شود، نقطه ای نورانی در آن پدید می آید هرچه ایمان زیاد شود ان نقطه گسترش می یعی هرگاه ایمان در قلب 

 یابد و آن گاه که ایمان کامل شد نور تمام قلب را فرا می گیرد. 

 توکل:  -2

ان ینصرکم فال  "از دیدگاه قران ویژگی دیگر انسان های دارای سالمت روان، توکل به خدا و اعتقاد به پروردگار است. 

 (. 161)آل عمران  "غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذاالذی ینصرکم من بعده و علی اهلل فلیتو کل المومنون

نفوذ اراده و رسیدن به مقصود در عالم ماده، نیازمند یک سلسله عوامل طبیعی و یک سلسله عوامل روحی است. 

می کندتنها چیزی که میان او و هدفش فاصله  هنگامی که انسان وارد میدان عمل می شود و عوامل مورد نیاز را آماده

 می اندازد عوامل روحی مانند سستی اراده و تصمیم، ترس ، غم و اندوه می باشد. 

 اطمینان و ارامش خاطر -3

 از دیدگاه قران ایمان باعث ارامش و طمانینه در انسان می گردد. 

 (28)الرعد "القلوبالذین امنو و تطمئن قلوبهم بذکراهلل اال بذکر اهلل تطمئن  "

 تنبیهی است برای انسان که متوجه پروردگار گردد و با یاد او روان خود را آرام سازد. 

آدمی در زندگی، هدفی غیر از رستگاری و رسیدن به نعمت و بیمی جز برخورد ناگهانی با شقاوت ندارد. سعادت و 

اسیر حوادث و همواره در امر خود متحیر است،  شقاوت انسان فقط به دست خداست در نتیجه یاد او برای نفسی که

مایه انبساط و آرامش است. این حکم، عمومی است و هیچ قلبی از آن مستثنی نیست مگر قلبی که در اثر از دست 

 (.11و از نعمت آرامش محروم گردد)دادن بصیرت، از ذکر خدا گریزان 

 

 نتیجه گیري
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خص و قاطعی در زمینه سالمت روان وجود ندارد و دیدگاه های در دانش روانشناسی، هنوز تعریف و مصداق مش

مختلف، مفاهیم و الگوهای متفاوتی را برای تامین سالمت روان ارائه می دهند اما از دیدگاه قران ، انسان دارای فطرتی 

اساس فطرت  است که امری ثابت و مشترك در میان همه انسان هاست و برنامه والگوی سالمت روان او نیز معین و بر

 الهی است. 

 دین موجب امیدواری می شود و خوش بینی افراد را افزایش می دهد.  

 دین نوعی احساس فرا طبیعی به شخص می دهد که بدون تردید تاثیر روانشناختی دارد. 

ی از آنجایی که انسان و حیات او از محورهای اساسی مباحث قران است این کتاب یک راهنمای اصول زندگی برا

 دستیابی به سالمتی به طور اعم و سالمت روانی به طور اخص می باشد. 

 

 منابع 
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 قائنی، تهران، انتشارات دارالفکر.(، دین و روان، ترجمه مهدی 1387جیمز، و، ) -4
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