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 چکیده

باشد. سبک زندگی مسائل بسیار مهم در جوامع امروزی سالمت روح و روان و داشتن آرامش در سیر زیستن مییکی از 

مند اجتماعی و فردی است، که اسالم آن را در دو محور های نظامای از الگوها و عناصر رفتاری و باورها و ارزشمجموعه

را برای سالمت تن و روح بیان کرده است. این مقاله با مطالعه اعتقادی و کاربردی در زمینه اجتماعی، اخالقی و عبادی 

ای و الکترونیکی در پی بررسی و تحلیلی و با اتّکا به معارف قرآن و سنّت اسالمی و نیز منابع کتابخانه -توصیفی 

ده، قرآن و شناخت روش و راهکار اسالم برای رسیدن به تعادل و سالمت روحی و روانی است. براساس مطالعه انجام ش

ها مانند توحید، توکل، انجام احکام و عبادات و... را برای روایات به عنوان مهمترین منابع اسالم، بهترین روش و راه

 اند، که نقش به سزایی در سالمت بشر خواهند داشت.ایجاد و حفظ سالمت روح و روان و رضایت از زندگی بیان کرده

 سالمت روان، اعتقادات اسالمی، عبادت.سبک زندگی اسالمی، : واژگان کلیدی
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 بیان مسأله

باشد، می های فردی و اجتماعیها و عمل و رفتار انسان و موضع گیریها و باورها و منشسبک زندگی مجموعة نگرش

بحران سالمت روان ها دارند. از آن جایی که که این عوامل نقش به سزایی در سالمت یا بیماری روحی و روانی انسان

ها شناخت راهکار برای امروزه بنا بر شیوه زندگی بشر در اجتماع رایج گردیده، یکی از مسائل مهم در میان انسان

اجتماعی و صنعتی  –های علمی باشد. زندگی و تمدن جوامع امروزی با پیشرفتسالمت روان و بکارگیری آن می

رسد که شناسند و چنین به نظر میساخته که جز مادیات چیزی نمیخویش چنان مظاهر حیات آدمیان را دگرگون 

یابد، در حالی که صرفاً توجه به مادیات و امور وابسته به دنیا آرامش و سالمت روان تنها از طریق مادیات تحقق می

ای فطرت و باشند، آگاهیم که انسان به اقتضای بر عکس خواهد داشت و عاملی برای بهم ریختگی آرامش مینتیجه

ها های اسالم در جوامع امروزی در خانوادهطبیعت خویش در کنار مادیات به معنویات نیز نیاز دارد. توجه به اینکه آموزه

ای رها شده است، و دوری از آن نیز تبعات سوء و سنگینی را به افراد و بسیار کم و دین در زندگی مردم به گوشه

شود. سالمت روان تعادل اسالمی در سبک زندگی احساس می -های دینیآموزه کند، لزوم توجه بهجوامع وارد می

فکری شخص است که شخص توانایی شکوفایی استعداد خویش را تعامالت اجتماعی دارد و در زندگی خویش  –روحی 

 کند.احساس رضایت و آرامش می

ها، اعتقادات و باورهای انسان به ها، نگرشرزشبنا بر اسالم، سالمت روان موضوعی است که ارتباط تنگاتنگی با نظام ا

ها و باورهایی بنا گردیده که با رعایت و توجه به آنها منجر به زندگی دارد، در اسالم روش و سبک زندگی بر پایه ارزش

 گردد.سالمت روان و تکامل روحی بشر می

تباطی با سالمت روان دارد؟ چه عناصری از شود؛ سبک زندگی اسالمی چه اردر این مقاله به دو سؤال پاسخ داده می

 کند؟سبک زندگی موجبات سالمت روان را فراهم می

های سبک زندگی اسالمی را که در ایجاد سالمت روان و سعی ما در این مقاله بر این است که برخی از عناصر و مؤلفه

 د، توکل، رضا و تسلیم و ...یا در تدوام آن مؤثر است را بررسی نماییم. این موارد عبارتند از: توحی

شود تا های اسالم بپردازیم ابتدا توضیح کوتاهی در ارتباط با هستی انسان داده میقبل از اینکه به ذکر توضیح آموزه

 های سبک زندگی با سالمت روان انسان مشخص گردد.ارتباط مؤلفه

باشد. انسان در اسالم است پرورش روح بشر می است که آنچه مورد تأکید اسالم 1انسان متشکل از دو بُعد جسم و روح

دهد که هرگز شود، هستی وجود انسان را روحی تشکیل میبا روحانیت خود تعریف و از سایر موجودات دیگر مجزا می

وَ نادَوْا یا »شنوند: فنا و نابودی ندارد. بخاطر همین تبهکاران جهنمی همیشه آرزوی مرگ کرده و پاسخ را چنین می

 (77)أحزاب / 2«کُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ قالَ إِنَّکُمْ ماکِثُونَمالِ

شود یا زندة بیمار و مرده. روح انسان نیز مانند جسم وی، یا زندة سالم است که با اثارة دفینه عقلی و فطری شکوفا می

با اینکه همیشه زنده  (. و21ش، ص 1832با این تفاوت که حیات روحانی انسان مرگ واقعی ندارد )جوادی آملی، 

-( می28دهد که این همان معنای تضعیف فطرت است. )همان، ص است، بر اثر عواملی سالمتی خود را از دست می

                                                           
 شمس(9-3)...« ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فیهِ مِنْ رُوحِهِ  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهینٍ *» 1

برهیم(. جواب دهد: و )آن دوزخیان، مالک دوزخ را( ندا کنند که اى مالک، از خداى خود بخواه که ما را بمیراند )تا از عذاب » 2

 «شما )در این عذاب( همیشه خواهید بود
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توان گفت علت ناهنجاری و نابسامانی بشر در این است که همّت بیشتر مردم در این است که علوم مختلف را فرا گیرند 

دهد، شدن و خودشناسی را به او یاد می کند و راه انسانی که انسان را تفسیر میهایو به معارف انسانی یعنی دانشی

های خشک و قوانینی که برای رفاه مادی و دهند. تالششان برای فراگیری قواعد، فرمولای نشان نمیگونه عالقههیچ

 (.21ش، ص1831باشد )صادقیان، دنیوی است، می

که در پیشگیری و معالجه بیماری روح، همواره بر مدار دستورات اسالم حرکت برای پویندگان طریق حیات الزم است 

ی هایی که بنا بر تعلیمات اسالم، انسان برای شناخت شیوهترین آموزهکنند تا پیوسته در سالمت باشند. یکی از مهم

ها برای سالم، آرام و رین راهها را از مؤثرتتوان آنزندگی خویش نیاز دارد تعلیم در قالب اعتقادات دین است که می

 های مؤثر در سالمت روان بنا بر تعالیم اسالم در ذیل بیان خواهد شد.بهنجار زیستن دانست. مؤلفه

 

 توحید

باشد. توحید یعنی اعتقاد به اینکه خداوند ترین مبنای اعتقادی، برای سالمت روح و روان بشر میتوحید یکی از مهم

باشد و از مالک، قادر، حکیم، عالم، خالق، تدبیر کننده و رازق است و همه امور به دست او می این جهان را آفریده و او

و خیر و  8دهد از روی حکمت و دلیل استهمة کارهای بندگان مطلع است و اعمالی که نسبت به بندگان انجام می

-می 4هاناگوار باشد ولی در واقع به نفع آنها ای برای انسانخواهد هرچند در ظاهر، امر و حادثهسعادت بندگان را می

توان گفت یگانه راه آرامش و آسودگی خاطر و سعادت آدمیان، افزون بر تأمین نیازهای مادی، توجه به باشد. می

باشد، بدین معنا که اگر بشر به آفریدگار ها شناخت خداوند و ارتباط با او مینیازهای روانی و معنوی است که اساس آن

ش، 1831گردد. )صادقیان، های درونی میراه نیابد و با وی انس نگیرد، در زندگی دچار نابسامانی و کشمکشخود 

خواهد با ذاتی انس بگیرد که فناناپذیر و همیشگی است تا پشتیبان و (. چرا که آدمی به مقتضای فطرت خود می21ص

اش برسد شود که به مطلوب و خواستهوقتی حاصل میباشد و آرامش او وجوی او میگاهش باشد، لذا در جستتکیه

 (.27)همان، ص

های حاصل را از بدن خارج ساخته و سالمت و خاطر تواند آالم و ناراحتیایکه میشناسان معتقدند که تنها روزنهروان

ت، زیرا تنها نیروئی روان ایجاد گردد، داشتن ایمان به خدا و اعتقاد به یک مبداء حقیقت و یک قدرت مافوق انسانیت اس

 (.3ش، ص1831تواند بر مشکالت فائق شود نیروی الهی است )صانعی، که می

اعتقاد به یگانگی خداوند یعنی تنها کسی است که در همه حال مراقب بندگانش در همه جهات زندگی چه خوشی و 

ها آرامش و خداوند متعال به انسان ای به حضورگذارد که چنین اندیشهباشد و بندگان خویش را تنها نمیچه بدی می

باشد و با پشتیبانی و حمایت خدای بخشد که همیشه نیرویی مافوق نیروی طبیعت در پی او میاطمینان خاطر می

 خویش بر حوادث زندگی فائق خواهد شد.

                                                           
خداست که کمال اقتدار و توانایى را بر بندگان دارد و اوست که » (13)انعام/ « وَ هُوَ الْقاهِرُ فَْوَق عِبادِهِ وَ هُوَ الْحَکیمُ الْخَبیر» 8

 «درستکار و آگاه است
هُوَ خَْیرٌ لَکُمْ ... لکن چه بسیار شود که چیزى را مکروه شمارید ولى به حقیقت خیر و صالح شما أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ  ...وَ عَسى»  4

 (211)بقره/ ...« در آن بوده
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شود، که آنها تهی میاعتقاد به یگانگی و وحدانیت خداوند فواید بسیاری دارد که به شخصیت و رفتار بهنجار و سالم من

 را در مطالب ذیل توضیح خواهیم داد.

مَنْ آمَنَ بِاللِّه »باشد. ها مییکی از فوائد مهم ایمان به خدا بنا بر کالم خداوند متعال راه نیافتن ترس و ناراحتی به انسان

در کالم الهی به معتقدان وی چنین بشارت   (19)مائده/  3«ونَوَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَالَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُ

 وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتی إنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَالئِکَةُ أَالَّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا»داده شده است: 

 1«أَنْفُسُکُمْ وَ لَکُمْ فیها ما تَدَّعُونَ نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ وَ لَکُمْ فیها ما تَشْتَهیکُنْتُمْ تُوعَدُونَ * 

 (81-81)فصلت

شود، در هاى فرشتگان الهى است که در روح و جان انسان با ایمان و پر استقامت پرتوافکن مىبه هر حال این بشارت

دهد )مکارم ها ثبات قدم مىها به آنها و لغزشگاهبخشد، و در پرتگاههاى سخت زندگى به آنها نیرو و توان مىطوفان

 (.274، ص 21ش، ج1874شیرازی، 

در زمان گرفتاری و مشکالت نگرشی صحیح داشته باشد، و احساس ناراحتی و  شود انساناعتقاد به خداوند باعث می

ٍء وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْ » تشویش خاطر به او راه نیابد. در ارتباط با مقتضیات زندگی و حوادث آن در قرآن چنین آمده است: 

وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرینَ * الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا  مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ

 (131-133)بقره/  7«إِلَیْهِ راجِعُونَ

در هنگام دشواری »فرماید: کند و میخداوند کریم راه مقابله با این فشارها را اصالح شناخت خود نسبت دنیا بیان می

 «گردیمبگویید و باور داشته باشید که ما از خدا هستیم و به سوی او باز می

تواند در ملک خودش هر جور تصرفى بکند و باشد، و او حق دارد و مىکسى که ایمان دارد به اینکه مالک تنها خدا می

یملکش اندوهناك از فقدان ما شود و نهاینکه انسان بالحقیقه مالک هیچ چیز نیست، دیگر نه از ورود مصیبت متأثر می

 (.834، ص 1ق، ج1417گردد )طباطبایی، )و نه از رسیدن سودى مسرور( مى

مهرى ى بىهاى آن نیز نشانهباشد شداید و سختىدانند که دنیا محل شکوفایی استعدادها میهایی میچنین انسان

ها تر حرکت کنیم، بنابراین در تلخىتندتر و سریع ها براى آن است که زیر پاى ما داغ شود تاخداوند نیست. ناگوارى

 (.241، ص 1هاى الهى را بدنبال دارد )قرائتی، جنیز شیرینى است. زیرا شکوفا شدن استعدادها، کامیابى از پاداش

اگر شناخت و نگرش انسان به مسائل و مشکالت زندگی تغییر و اصالح یابد و به حقیقت و حکمت مشکالت پی برد نه 

 بیند.شود بلکه مشکالت را راهی برای شکوفایی و رشد خود میا به خاطر مشکالت کمتر دچار فشار روانی میتنه

                                                           
کسانى )از آنان( که به خدا و روز بازپسین ایمان آوردند، و ]کار[ شایسته انجام دادند، پس هیچ ترسى بر آنان نیست، و نه آنان » 3

 «دشوناندوهگین مى
آنان که گفتند: محققا پروردگار ما خداى یکتاست و بر این ایمان پایدار ماندند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند )و مژده » 1

دهند( که دیگر هیچ ترسى )از وقایع آینده( و حزن و اندوهى )از گذشته خود( نداشته باشید و شما را به همان بهشتى که )انبیا( 

ما در دنیا و آخرت یاران و دوستداران شماییم و براى شما در بهشت ابد هر چه مایل باشید یا آرزو و  * وعده دادند بشارت باد

 «تقاضا کنید همه مهیّاست
ها چون ترس و گرسنگى و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم، و صابران را بشارت اى از سختىو البته شما را به پاره» 7

ایم و به آنان که چون به حادثه سخت و ناگوارى دچار شوند )صبورى پیش گرفته و( گویند: ما به فرمان خدا آمدهو مژده بده * 

 «سوى او رجوع خواهیم کرد
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توان در روش اولیای دین مالحظه کرد که زینب الگوهایی نمونه برای شناخت برخورد با مشکالت زندگی را می

ما رأیتُ إلّا »فرمایند: ن میهای فراواکبری)س( در مجلس ابن زیاد در پاسخ وی بعد از تحمل سختی

 (111، ص 43ق، ج1418)مجلسی، 3«جمیالً

این است که بروز مشکالت را برای برطرف کردن و جلوگیری  از جمله آثار دیگر چنین اعتقادی برای انسان

سمت رشد،  دانند، در بسیاری از موارد برای جلوگیری از سقوط انسان و هدایت او بهنابهنجارهای رفتاری و اخالقی می

ها مانع انحراف بیشتر گردد )صادقیان، همان، نماید تا با اعمال نوعی فشار بر آنخداوند برای آنها مشکالتی را ایجاد می

لَّهُمْ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِکَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى»(. همانطور که در آیه چنین آمده: 43ص 

( بنا بر آیه گاهی اوقات مشکالت و سختی زندگی برای بیداری و آگاهی فرد و منع از سقوط و 42)انعام/  9«یَتَضَرَّعُونَ

 باشد.تباهی می

 

 توکل

باشد. در آیات و یکی دیگر از تعالیم مهم اسالم که نقش به سزایی در سالمت روان دارد، توکل به خداوند یگانه می

نیازی و ، عامل رشد و تکامل معنوی، بی11ی رهایی از رنج و اضطرابگاه، وسیلهتوکل به خدا به بهترین تکیهروایات از 

های مذهبی است )شجاعی، یاد شده است. توکل به خدا، عامل تقویت کنندة روانی و یکی از مؤثرترین مقابله 11کفایت

 (.84ش، ص 1838

)تمیمی آمدی، 12«باشدقضا و قدر الهی بهترین وسیله دورکننده ناراحتی می اعتماد و اعتقاد به»امام علی)ع( فرمودند: 

 (.114ش، ص 1811

شود و از کسی که به خدا توکل کند تاریکی شبهات بر او روشن، زمینه پیروزی برایش فراهم می»آن بزرگوار فرمودند: 

 (. 132ق، ص 1411)آمدی،  18«یابدرنج و مشکالت رهایی می

 14موسی)ع( گفتند: به طور قطع ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم و راه نجاتى وجود ندارد هنگامى که یاران

گفت: چنین نیست آنها هرگز بر ما »زده بنى اسرائیل کرد موسی)ع( با یک دنیا اطمینان و اعتماد رو به جمعیت وحشت

توکل به خدا چون  13«واهد کردمسلط نخواهند شد، چرا که پروردگار من با من است و به زودى مرا هدایت خ

کند. کند و هرگز انسان احساس ضعف نمیپایان دارد روح و اراده انسان را تقویت میپشتیبانی است که قدرت و علم بی

                                                           
 «ها چیزی دیگر ندیدمبه غیر از زیبایی در این مصیبت»  3

د( به بالها و مصیبتها گرفتارشان ساختیم، و همانا ما پیغمبرانى به سوى امتان پیش از تو فرستادیم، پس )چون اطاعت نکردن» 9

 «شاید به درگاه خدا گریه و زارى کنند
 132ق، ص 1411آمدی،  11
 (8)طالق/  ...«وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ »... و  آیه کریمه   113و  113آمدی، همان، صص  11

 «عَلَى الْقَدَرِ الطَّارِدُ لِلْهَمِّ الِاتِّکَالُ نِعْمَ » 12
 «مَن تَوَکَّلَ عَلَى اللّهِ سُبحَانَهُ أَضَائَت لَُه الشُّبَهاتُ وَ کَفَى المَؤُنَاتُ وَ أَمِنَ التَّبِعات» 18

 «إِنَّا لَمُدْرَکُونَ  فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى» 14
 «قالَ کَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ» 13
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کند که یاوری داند که تمام حوادث جهان معنادار و به صالح شخص است و احساس میچرا که شخص یکتاپرست می

 باشد و از همه چیز او آگاه است.کند و یاوری که همیشه با او میتش میدارد که در همه مسائل کفای

شود و ترسی ندارد و در شود، اندوهگین نمیبخاطر چنین نگرشی مؤمن از گرفتاری و حوادث زمانه که بر او وارد می

ل کرده و بیند که براساس حساب و کتاب است. چنین افرادی همیشه به خدا توکهمه حوادث زندگی حکمتی می

دهند، که ارضای چنین احساسی نقش مهمی در کنند و هرگز اضطرابی به خود راه نمیاحساس امنیت و آرامش می

وَ مَنْ »...باشد. ایجاد سالمت روانی دارد. در کالم الهی نیز وارد شده هر کس بر خدا توکل کند، خدا او را کافی می

 ( 8)طالق/  11«ءٍ قَْدراًإِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعََل اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ  یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

اگر افراد در هنگام گرفتاری به بزرگان دین همچون حضرت موسی)ع(، یعقوب)ع(، زینب)ع(، پیامبر)ص(، ایوب)ع( و... 

ل بر خداوند راه خویش را ادامه خواهند داد ها خواهند داشت و با توکتوجه کنند، شناخت و نگرشی صحیح از گرفتاری

وَ قالَ الَّذی آمَنَ یا قَوْمِ »فرماید: (. خداوند در کالمش در ارتباط با پیروی از انبیاء چنین می31)صادقیان، همان، ص 

هذِهِ  سُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَ جاءَكَ فیوَ کُالًّ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ الرُّ( »83)غافر/ 17«اتَّبِعُونِ أَهْدِکُمْ سَبیلَ الرَّشادِ

( در چنین بینش و تفکری هرگز به ذهن انسان ناامیدی و یأس خطور 121)هود/ 13«لِلْمُؤْمِنینَ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِکْرى

و در این آیه  19داشته( کند )همانطور که یعقوب نبی )ع( از یافتن پسر خویش ناامید نبوده و توکل و امید به خدانمی

ناامیدی صفات کافران دانسته شده است و در مقابل افراد مؤمن و سالم الذهن همواره با اعتماد به نفس و اعتقاد راسخ و 

دهند. ایمان و یقین به خداوند که کفالت بندگان خویش را بر عهده گرفته سعی و تالش به زندگی خویش ادامه می

 کند، به آرامش رسد. دهد و در او تشویش ایجاد میناراحتی که او را آزار می شود انسان از هرباعث می

 رضا و تسلیم

از خصوصیات دیگری که برای سالمتی روان در اسالم تأکید شده، راضی و تسلیم بودن در برابر خواست و ارادة خداوند 

ه از اجراى قضاء و حکم خدا اکراه ندارد و به یعنی اینکه بند  "رضا"است که در قرآن و روایات به آن اشاره شده است. 

 (.79، ص 2ش، ج1874آن خشنود است )راغب اصفهانی، 

هایی دارد که امید به انجام و موفقیت در آن را دارد ولی گاهی بنا بر مشکالتی در انسان در زندگی خویش برنامه

قعیتی شخصی که به خدا و قدرت و حکمت او افتد در چنین موبیند یا انجام آن به تعویق میتصمیم خویش خللی می

 داند. باور دارد و در کارهایش به او توکل کرده، خود را تسلیم امر و خواسته الهی می

                                                           
اى سازد و بر هر چیز قدر و اندازه.و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد که خدا امرش را نافذ و روان مى».. 11

 «مقرّر داشته است
 «و باز همان شخص مؤمن گفت: اى قوم، مرا پیروى کنید تا شما را به راه حق و صواب داللت کنم» 17

کنیم از آنچه که قلب تو را به آن قوى و استوار گردانیم، و در این شرح انبیا بر تو بیان مىو ما از همه این حکایات و اخبار » 13

 «حال رسوالن آنچه حق و صواب است بر تو آمده و اهل ایمان را نیز پند و عبرت و تذکر باشد

تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ ال یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إاِلَّ الْقَوْمُ الْکافِرُون یا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَ أَخیهِ وَ ال تَیْأَسُوا  وَ ال » 19

اى فرزندان من، بروید )به ملک مصر( و از حال یوسف و برادرش تحقیق کرده و جویا شوید و از رحمت خدا نومید   (37)یوسف /

 «نومید نیستمباشید که هرگز جز کافران هیچ کس از رحمت خدا 
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وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ  »در قرآن نسبت به رضایت و خشنودی انسان از خواست و اراده خداوند چنین آمده است: 

( راضی و خشنود بودن به 39)توبه/ 21«قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَیُؤْتینَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ وَ رَسُولُهُ وَ

 پایان آنان را همراه دارد.خواست و اراده خداوند لطف و فضل بی

ها و مشکالت در برابر خداوند راضی و برابر گرفتاریدر روایات وارد شده کسی که به قضا و قدر الهی راضی باشد و در 

 اش سرشار از آرامش، خوشی خواهد بود. خشنود باشد زندگی

خدا به عدالت و داد خویش نشاط و آسایش را در یقین و رضا قرار داده و غم و اندوه را در شک »امام صادق)ع( فرموند: 

 (.37، ص2ق، ج1417)کلینی،  21«و ناخرسندى

)تمیمی  22«کننده غم و اندوه، راضی بودن به قضا و قدر الهی استبهترین دورکننده و زائل»)ع( فرمودند:  امام علی

-و رضایت از قضا منجر به خوشی و شادی در زندگی منجر می»( و همچنین فرمودند: 114ش، ص 1811آمدی، 

باشد. آن بزرگوار (  چرا که چنین رضایتی نشأت گرفته از ایمان و یقین به خداوند می114)همان، ص  28«شود

 (118)همان، ص 24«رضایت و خشنودی از یقین فرد است»فرمودند: 

خشنود و راضی بودن بر حوادث زندگی و اعتقاد به توجه و خواست حکیمانه خداوند از رموز دیگر آرامش و سالمت 

 باشد.روانی می

 

 یاد خدا

ها بوده و هست. آرامش و اضطراب نیز نقش بسیار مهمی اضطراب و نگرانی از جمله مسائلی است که در زندگی انسان

ترین راه برای رسیدن به آرامش ترین و پرفایدهها دارند. خداوند در کالمش بهترین، مهمدر سالمت روحی و روانی انسان

 (23)رعد/23«الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»ست. را، یاد کردن او معرفی کرده ا

شود مگر آنکه زده مینهایت است به هر چه برسی از آن سیر و دلهای او بیگیرد. خواستانسان جز با یاد خدا آرام نمی

 ( 11ش، ص1833حد و نهایت خداوند بپیوندد. )مطهری، به ذات بی

شود. در مقابل یاد و ذکر خدا در هر کاری از جمله عوامل مهمی است که باعث آرامش انسان و مانع از فشار روانی می

او را به ها دارد. خداوند در ارتباط با کسانی که گردانی و فراموشی از خداوند آثار و عواقب سوئی در زندگی انسانروی

 (19)حشر/ 21«وَ ال تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ »اند، چنین فرموده:  فراموشی سپرده

                                                           
گفتند که خدا ما را کفایت است، او و هم و چقدر بهتر بود اگر آنها به آنچه خدا و رسول به آنها عطا کردند راضى بودند و مى» 21

 «رسولش از لطف عمیم به ما عطا خواهند کرد، ما تنها به خدا مشتاقیم

 « فِی الشَّکِّ وَ السَّخَطِإِنَّ اللَّهَ بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ فِی الْیَقِینِ وَ الرِّضَا وَ جَعَلَ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ» 21
 «نِعْمَ الطَّارِدُ لِلْهَمِّ الرِّضَا بِالْقََضاءِ»قالَ عَلی بن أبی طالب)ع(:  22
 «قَضَاِء طَابَ عَیْشُهُمَنْ رَضِیَ بِالْ» 28
 «الرِّضَا ثَمَرَةُ الْیَقِینِ» 24

 « بخش دلهاستگیرد، آگاه شوید که تنها یاد خدا آرامآنها که به خدا ایمان آورده و دلهاشان به یاد خدا آرام مى» 23
آنها را از یادشان برد، آنان به  و مانند آنان نباشید که به کلى خدا را فراموش کردند، خدا هم )حظّ روحانى و بهره ابدى( نفوس» 21

 «حقیقت بدکاران عالمند
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إِنَّ لَهُ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْری فَ»که فراموشی و اعراض از خداوند زندگی را همراه با سختی و مشقت همراه خواهد کرد: 

 (124)طه/ 27«مَعیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمى

یاد خدا مایه آرامش جان، و تقوا و شهامت است و فراموش کردن او مایه اضطراب و ترس و نگرانى است. هنگامى که 

در شهوات و حرص و طمع  هایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به فراموشى بسپارد، غرقانسان مسئولیت

گردد، در چنین حالتی نصیب او معیشت ضنک خواهد بود، نه قناعتى که جان او را پر کند، نه توجه به معنویت که مى

به او غناى روحى دهد، و نه اخالقى که او را در برابر طغیان شهوات باز دارد. اصوالً تنگى زندگى بیشتر به خاطر 

اى روحى است، به خاطر عدم اطمینان به آینده و ترس از نابود شدن امکانات موجود، و کمبودهاى معنوى و نبودن غن

وابستگى بیش از حد به جهان ماده است، و آن کس که ایمان به خدا دارد و دل به ذات پاك او بسته، از همه این 

 (.283، ص 18نگرانیها در امان است )مکارم شیرازی، همان، ج

پروردگار خود را بشناسد و به یاد او باشد و او را فراموش نکند، و یقین کند که نزد پروردگار خود حیاتى اگر انسان مقام 

دارد که آمیخته با مرگ نیست، و عزتى دارد که مشوب با ذلت نیست، و فرح و سرور و رفعت و کرامتى دارد که هیچ 

کند که دنیا دار مجاز است و حیات به آخر برساند، یقین مىاش را تعیین کند و یا سر آمدى آن را مقیاسى نتواند اندازه

دنیا در مقابل آخرت هیچ است، و معیشتش هر چه باشد برایش فراخ گشته، دیگر روى تنگى و ضنک را نخواهد دید 

 (.813، ص 14)طباطبایی، همان، ج

گردد، ولی کسانی که مش روان بشر میدهد که سبب نشاط و آراناپذیر مییاد خداوند به انسان قوت قلب و عزتی پایان

در برگیرنده پیامدهای سوئی  ند که چنین فراموشیااند در حقیقت چنین کسانی خود را از یاد بردهخدا را از یاد برده

تر خواهد سخت زندگی برای آنها دشوارتر و روز به روز و باشدزندگی میدر هدفی، تهی بودن احساس پوچی، بی چون

 شد.

کنم به.... و آباد کردن دلت با یاد تو را سفارش می» علی)ع( به فرزندشان امام حسن)ع( سفارش کردند: امام 

 ( 871)دشتی، همان، ص  23«خداوند...

مفهوم دعا درخواست فراهم شدن اسباب و عواملى است که از دائره کردن است « دعا » های ذکر و یاد خدا یکی از راه

، 1پایان و هر امرى براى او آسان است )مکارم شیرازی، همان، جن هم از کسى که قدرتش بىقدرت انسان بیرون باشد آ

 (.142ص

برد. نیایش احساس مذهبی افراد را تقویت به او پناه می ها،گرفتاریانسان در دعا با خدای خود مناجات می کند و از 

کند و با او ارتباط برقرار طلب می خداوندان وقتی از سازد. انسنموده و رابطه بین انسان با خدای خویش را مستحکم می

کند، احساس ذلّت و خواری کند و به عکس وقتی از غیر خدا چیزی درخواست مینماید، احساس لذت و سرور میمی

 گذارد.کند. این احساس عزّت و لذّت بر سالمت روان تأثیر میمی

ا دستورات اعتقادی را به بشر تعلیم داده، بلکه بسیاری از احکام دین اسالم برای سالمت روانی و روحی انسان نه تنه

اسالم برای صیانت و بهداشت جان و خرد آدمی از آلودگی و بیماری است، و بایدها و نبایدهایی را در مقررات زندگی 

دار باشد. امام)ع( برها فرمانهای خدا دوری کند و به امر شدهوضع کرده که آدمی برای سالمت روان باید از نهی شده

                                                           
 «و هر کس از یاد من اعراض کند همانا )در دنیا( معیشتش تنگ شود و روز قیامتش نابینا محشور کنیم»27

 «فَإنّی أوصِیکَ... و عِمارَةقَلبِکَ بِذِکرِهِ...» 23
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 29«خداوند برای سالمت عقل و خرد ترك نوشیدن خمر را واجب کرده است»... در ارتباط با نهی شرب خمر فرمودند: 

( و خداوند در کالم خویش به زنان دستور داده مراقب رفتار خویش باشند تا از زیان 431ش، ص 1833)دشتی، 

که در در اسالم آمده برای تهذیب نفس و پاالیش روح و صفای دل  مجموعه احکامی 81بیماری باطنی بر حذر باشند.

به آن اشاره شده است. بخاطر همین انسان برای رسیدن به سالمت  81باشد، همانطور که در کالم امیرالمومنین )ع(می

ه اسالم که منجر ها را در قالب احکام بیان کرده است. از جمله توصیروحی و روانی وظایفی را مکلَّف است که اسالم آن

 گردد، انجام عبادات معین شده است.  به آرامش بشر می

 

 تأثیر عبادات در روان

اش شود که سر تا پا تعلق به موال و صاحب خود دارد، ارادهباشد، و عبد در لغت به انسانی گفته میعبادت از عبد می

دهد. پس داند و در اطاعت او سستی به خود راه نمیباشد، و در برابر او خود را مالک چیزی نمیتابع اراده او می

ش، 1891باشد )بابائیان امیری، عبودیت اظهار آخرین درجه خضوع در برابر کسی است که همه چیز از ناحیه او می

 (.281ص

را خود شود که فرد موجب می ،عباداتی مانند نماز، روزه، زکات و حج که دین اسالم بر پیروان خود واجب کرده است

به سوی رفتار بهتر و برتر و رشد شود او ای باعث میفقط متعلق به خداوند و خواست او بداند لذا چنین عقیده و اندیشه

که در این زمینه  و ارتقای نفس و اجتناب از رفتار زشت و انحرافی و غیر انسانی گرایش پیدا کند. یکی از عباداتی

 باشد.میتر مورد توجه قرار گرفته است، نماز بیش

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

انگیزد. انسان اهمیت روانی را در او برمی بخشد که حسن صفای روحی و آرامش قلبی ونیرویی معنوی به انسان می

گرداند و تمام حواس خود را متوجه و مشکالت دنیا روی برمی هاگرفتاریز همه ایستد، اوقتی در مقابل قادر متعال می

شود که از نظر درمانی تأثیر بسزایی در کند، در نتیجه حالتی از آرام سازی کامل و آرامش روان در او ایجاد میخدا می

 کاهش اضطراب و نگرانی او دارد.

پرداختند، و نمودند و به راز و نیاز به درگاه معبود، مینماز رو میشدند به پیامبر اکرم)ص( هر گاه دچار خستگی می

 (198، ص79ق، ج1418)مجلسی،  82«یابمچشم خویش را در نماز روشن می»فرمودند: 

نماز عاملی برای ساخته شدن انسان است. وقتی در اقامه نماز آداب ظاهری و باطنی چون غصبی نبودن مکان نماز، 

اط درست با بندگان و رعایت حقوق باید رعایت شود یعنی اول باید رابطه را با بنده خدا درست پاك بودن لباس، ارتب

باشند ها میکرد و حقوق مردم را رعایت کرد و بعد به خدا مراجعه کرد، که چنین وظایفی باعث ساخته شدن انسان

 (.284)بابائیان امیری، همان، ص 

                                                           
 «تَركَ شُربِ الخَمِر تَحصِیناً لِلعَقلِ...» 29
قَلْبِهِ مَرَضٌ... پس زنهار نازك و نرم )با مردان( سخن مگویید مبادا آن که دلش بیمار  تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فیفَال »... 81

 (82)أحزاب/ «  )هوا و هوس( است به طمع افتد...
 232حکمت  81
 «یَا بِلَالُجُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ وَ کَانَ یَقُولُ أَرِحْنَا » 82
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میراند و در آن صفای دل و پاکی اعضا و آبادی س و شهوت حیوانی را میروزه هوای نف»پیامبر اکرم)ص( فرمودند: 

 (234، ص98ق، ج1418)مجلسی،  88«باشد...بیرون و درون انسان می

-کند که خود را به نیکی نزدیک و و از بدی دور میای در خود احساس میهنگام روزه داشتن شخص نور و صفای تازه

 (.284بیند )بابائیان امیری، همان، ص 

همچنین برای سالمت روان خداوند به دوری از تبعیت هواهای نفسانی فرمان داده است، در دین اسالم شئون ادراکی 

-)حس، خیال، واهمه، متخیله و عقل( و تحریکی )شهوت و غضب( معرفی شده، هر یک از شئون انسانی، دارای ویژگی

های های متفاوت را شناخت و متناسب با خصیصهید این ویژگیها بابرداری از آنهای مثبت یا منفی است و در بهره

حقیقی و اعتباری آنها عمل کرد، در غیر این صورت ممکن است جایگاه حقایق و اعتباریات در هم آمیزد و حیات 

 (.114حقیقی انسان برای امور ناحقیقی هزینه گردد که این بزرگترین خسارت به انسان است )جوادی آملی، همان، 

هایی ذکر کرد که انسان را در مسیر رشد و کمال، تثبیت عنوان مهارها و لگامتوان بههای الهی را میجموعه آموزشم

های توحیدی به زندگی سالم و رشد روانی کنند. در فرهنگ اسالمی انسان از طریق کنترل خویش و کاربرد آموزشمی

 (.71ش، ص1837یابد )حسینی، دست می

م مباحث اعتقادی و احکام فراوانی مانند صبر، محبت، دوری از نفاق، گناه، ریا، حسادت، صداقت و... در دین مبین اسال

 شود.وجود دارد که عنایت و عمل به آنها در زندگی سبب آرامش و سالمت روان و لذت و خوشی می

 

 نتیجه گیری

های اسالم و وسیله را ارائه کرده است و آموزه بنا بر مطالعه انجام شده اسالم برای سالمت و سعادت بشر بهترین راه-1

هر گونه های کاربردی نقش بسیار مهمی در حیات روحی و سالمت و تعادل آن دارد که در قالب اعتقادات و برنامه

 باشد. ها، دور شدن از حیات روحی و معنوی میفاصله گرفتن از آن

انگی خداوند و توکل بر او و راضی بر خواستش ذکر و یاد او باعث در جهان بینی اسالم اعتقاداتی مانند ایمان به یگ-2

ها، حفظ حیات و سالمت روح و روان را در پی خواهد داشت و در مقابل دوری از آنها عاملی خشنودی و شادی انسان

 باشد.برای تشویش و اضطراب درونی بشر می

زندگی، احساس خوب بودن شادی کاهش اضطراب و دلواپسی انجام احکام عبادی چون نماز و... تأثیر مثبتی بر میل -8

دارد. هدف اسالم چگونه زیستن و حفظ او در برابر انحراف از مسیر رشد است. خداشناسی، خودشناسی،  کنترل 

ها، سالمت خانوادگی و اجتماعی ایجاد روابط درست بین فردی هواهای نفسانی، محبت، عشق، دوری از گناهان و زشتی

یات و... از قوانینی هستند که اسالم برای سالمت روحی و روانی بر ضروری دانسته، و هر کس در مسیر و اخالق

-دستورات الهی گام بردارد، صاحب قلب و روانی سالم خواهد بود. لذا وصال به سالمت روانی تنها با سبک و روش آموزه

 باشد.پذیر میهاس اسالم امکان

 

 

                                                           
الَْحَیوَانِیِّ وَ فِیهِ صَفَاءُ اْلقَلْبِ وَ طَهَارَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّوْمُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ فَالصَّوْمُ ُیمِیتُ مُرَادَ النَّفْسِ وَ شَهْوَةَ الطَّبْعِ » 88

 «الْجَوَارِحِ وَ عِمَارَةُ الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ وَ...
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