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چکیده
زمینه و هدف :آرامش و امنیت روان بشر از جمله نیازهای اوّلیه و مهم زندگی فردی و اجتماعی انسان محسوب می
شود ،و در سایه این آرامش و امنیت است که استعدادها ،خالقیت ها و رشد و نمو تمدن ها ،محقق می شود .در این
پژوهش برآن بوده ایم تا شاخص های سالمت روان انسان را در تمدن اسالمی بررسی و تشریح نماییم.
روش تحقیق :این تحقیق مروری است که با رجوع به منابع معتبر اسالمی از جمله قرآن کریم و تفاسیر ارزشمند آن و
نیز با استفاده از مقاالت معتبر علم  ،جستجوی منابع مختلف در سایت های معتبر و مطالعات کتابخانه ای انجام شده
است.
یافته ها :با مراجعه به قرآن کریم ،تفاسیر مختلف آن و منابع متعدد اسالمی در زمینه های روانشناسی محقق شد که
تمدن بزرگ اسالمی شاخص ها و آموزه ای ارزشمندی مانند :توجه به یکتاپرستی و توحید،توکّل به خداوند بزرگ،
خواندن نماز ،ذکر و یاد خدا،صبر و استقامت،دعا و نیایش،رضا و تسلیم،اعتقاد به قضا و قدر،اعتقاد به روزآخرت ،اعتقاد
به نبوت و روزآخرت و ...انسان و تمدن انسانی را به آرامش و آسایش درونی و ثبات روحی دعوت می کند و ماهیت
اصیل انسانی را برخالف مکاتب روانشناسی غرب که تنها جنبه مادی انسانی را مالک قرار می دهند ،معرفی می نماید.
نتیجه گیری :تمدن عظیم اسالمی با برنامه ی روشنی بخش و منوّر خود بر پایه ی آیات متعدد قرآن واحادیث
پیامبر( ص) ،اصحاب و ائمه(علیهم السّالم) به سالمت روح و روان انسان و تأثیر آن بر فرد و جامعه اشاره کرده است که
توجّه و تمسّک به آن ها می تواند بهترین راه رسیدن به تعادل و آرامش روحی و روانی انسان و بهترین نسخه ی
شفابخش و مناسبترین راهکارمقابله با آسیب های روانی باشد.
کلید واژهها :قرآن کریم ،تمدن اسالمی ،آرامش و امنیت ،روان انسان
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مقدمه
بحث و موضوع امنیت و آرامش روان انسان از جمله موضوع های بسیار مهم و ارزشمندی است که بیشتر مکاتب روان
شناسی تمدن به اصطالح پیشرفته غربی در مورد امنیت و آرامش روان انسان اساساً با نگرش مادّه گرایی به ماهیّت
انسان مینگرند و تقریباً در بیشتر مطالعات خود جنبه معنوی انسان را نادیده میگیرند .این نگرش مادّه گرایی تأثیر
چشمگیری بر مطالعات روانشناسی،روش تحقیق و روش های درمان بیماریهای روانی  ،تفسیر بیماری ها ،اختالالت
رفتاری و عالج مشکالت انسان داشته است.در میان نظریات روانشناسان غربی در مورد دست یابی به سالمت روان نمی
توان ،نظریهای یافت که به اهمیت دین و جنبه ی روحی انسان و ارزشهای اخالقی در پرورش شخصیت وی و یا به
نقش دین در سازگاری فرد با جامعه و کارایی آن در مواجهه با مشکالت زندگی توجّه نموده باشد .بنابراین ،نمی توان
انتظار داشت روان شناسی نوین بتواند شخصیت بهنجار و متکامل را بدون توجّه به جنبه ی روحی او پرورش دهد در
صورتی که در تمدن عظیم اسالمی ،انسان حقیقی است ترکیب یافته از دو بعد جسمانی و روحانی و هر فردی همان
طور که ملزم به رعایت بهداشت جسم است ،روح و روان را نیز باید متعادل و سالم نگه دارد.
انسان از دیدگاه تمدن اسالم و قرآن ،جانشین خدا در زمین و همان اشرف مخلوقات است«.وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّی
جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَة»(1بقره  ) 03،در حالی که پیش فرض مکاتب روانشناسی و تمدن غربی از انسان همان موجود
تکامل یافته داروینی است که نه مخلوق برتر و اشرف از دیگر مخلوقات ،بلکه موجودی است که در تنازع بقا موفق شده
بقای خود را حفظ کند.همچنین « معیار سنجش انسان از نگاه قرآن ایمان و عمل صالح است اما معیار سنجش انسان
در روان شناسی  ،رفتار عینی است که آنهم توسط شواهد تجربی باید به دست آید .غایت نگری دین برای انسان ،آخرت
گرایی و رضوان الهی است اما غایت روان شناسی برای انسان تمتع هرچه بیشتر از چند روز زندگی
دنیاست(».حسینی،1031،صص  )03-01بنابراین با توجّه به تفاوت ماهوی نگاه تمدن قرآنی و روانشناسی و تمدن
غربی به انسان و همچنین اختالفات موجود در ارایه مشخصات انسان سالم از سوی مکاتب مختلف روان شناسی ،
ضروری است که به جستجو ی شاخص های امنیت و سالمت روان انسان در تمدن اسالمی بپردازیم و انتظار می رود
که بتوانیم با بهره مندی از آیات قرآن (کتاب هدایت و مایه شفای دلها) و احادیث بزرگان معیارها و شاخص های برای
سالمت روان انسان در تمدن اسالم ارایه نماییم.
هدف و روش تحقیق
آرامش و امنیت روان بشر از جمله نیازهای اوّلیه و مهم زندگی فردی و اجتماعی انسان محسوب می شود ،ودر سایه
این آرامش و امنیت است که استعدادها ،خالقیت ها و رشد و نمو تمدن ها ،محقق می شود.در این پژوهش برآن بوده
ایم تا شاخص های سالمت روان انسان را در تمدن اسالمی بررسی و تشریح نماییم.
روش تحقیق مروری است که با رجوع به منابع معتبر اسالمی از جمله قرآن کریم و تفاسیرارزشمندآن و نیز با استفاده
از مقاالت معتبر علمی  ،جستجوی منابع مختلف درسایت های معتبر و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.
مفهوم شناسی
تعریف آرامش و سالمت روانی از دیدگاه های مختلف:

2

www.SID.ir

Archive of SID

اولین همایش ملی اسالم و سالمت روان -اردیبهشت 4931

گلدشتاین ) (GOLDSTEIN Kسالمت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می داند.
چاهن ) (CHAUHANSS 1991نیز سالمت روانی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می کند که عبارت است از
حداکثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به
خود و دیگران می شود.
سالمت و آرامش روانی به معنای احساس رضایت ،روان سالمتر و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه
است(کاپالن و سادوک ،1111 ،ترجمه پور افکاری .)1011،یهودا (  ،1191به نقل از منشی طوسی ) 1011،مواردی را
برای تعریف سالمت روانی ارائه کرد :الف) نگرش مثبت به خود ب) میزان رشد ،تحول و خودشکوفایی ج) عملکرد
روانی یکپارچه د) خود مختاری یا استقالل شخصی ه) درک صحیح از واقعیت و) تسلط بر محیط.
سازمان بهداشت جهانی ،سالمت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،توانایی در تغییر و اصالح
محیط اجتماعی،وحل مناسب و منتطقی تضادهای غریزی و تمایالت شخصی ،به طوری که فرد بتواند از مجموعه
تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد ،می داند .طبق تعریفی که این سازمان ارائه می دهد ،وظیفه اصلی بهداشت
روانی ،تامین سالمت روان است تا به مدد آن بتواند قوا و استعدادهای روانی را پرورش داد.درواقع ،بهداشت روانی
مبتنی بر سه پایه است :الف) حفظوتامین سالمت روان ،ب) ریشه کن ساختن عوامل بیماری زا وپیشگیری ازابتالء به
بیماریهایروانی ،ج) ایجاد زمینه مساعد برای رشد و شکوفایی شخصیت واستعدادها تا حداکثر ظرفیت نهفته
درآنها(سامی کرمانی.)1091،
به طور کلی شخص دارای سالمت روان می تواند با مشکالت دوران رشد روبرو شود و قادر است در عین کسب فردیت
با محیط نیز انطباق یابد .به نظر می رسد تعریف رضایت بخش از سالمت روانی برای فرد مستلزم داشتن احساس مثبت
و سازگاری موفقیت آمیز و رفتار شایسته مطلوب است .بنابراین هرگونه مالکی که به عنوان اساس سالمتی در نظر
گرفته می شود باید شامل رفتار بیرونی و احساسات درونی باشد(بنی جمال واحدی.)1013،
شاخص های آرامش و سالمت روان از نگاه روانشناسان:
در سال های اخیر انجمن کانادایی بهداشت روان  ،سالمت روانی را در سه بخش تعریف کرده است« .بخش اول :نگرش
های ناظر به خود  ،مانند تسلّط بر هیجان های خود ،آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشی های ساده .بخش
دوم :نگرش های ناظر به دیگران مانند عالقه به دوستی های طوالنی و صمیمی  ،احساس وابستگی به گروه و احساس
مسئولیت در مقابل محیط انسانی و مادی .بخش سوم :نگرش های ناظر به زندگی مانند پذیرش مسئولیت ها ،ذوق
گسترش امکانات و دلبستگی های خود  ،توانایی گرفتن تصمیم های شخصی و ذوق خوب کار کردن».
(گنجی،1033،ص  « .)10ونتیز سالمت روان را به هفت مالک وابسته می داند  :رفتار اجتماعی مناسب  .2رهایی از
نگرانی و گناه  .0نبود بیماری روانی  .1کفایت فردی و خود مهارگری .9خویشتن پذیری و خودشکوفایی  .1توحید
یافتگی و سازمان یافتگی شخصیت  .1گشاده نگری و انعطاف پذیری و آلپورت سازمان شخصیت و نیاز به وحدت
بخشیدن به اصول در زندگی و فروید  ،رهایی از اضطراب  ،نگرانی و گناه را شاخص های مهم سالمت روان می دانند» .
(الرنس ،1012،ص  « .)11چاهن فرد واجد سالمت روان را با پنج ویژگی و الگوی رفتاری گره می زند.1 :حس
مسئولیت پذیری  .2حس اعتماد به خود  .0هدف مداری  .1ارزشهای شخصی  .9فردیت و یگانگی» (گنجی،1033،ص
 « .)03مزلو انسان سالم را خود شکوفا می نامد و این گونه بیان می کند که خواستاران تحقق خود ،نیازهای سطوح
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پائین تر خود یعنی :نیازهای جسمانی ،ایمنی ،تعلق ،محبت و احترام را برآورده ساخته اند .روان پریش و روان نژند
نیستند و سایر اختالل های آسیب شناختی را ندارند .آن ها الگوهای بلوغ ،پختگی و سالمت میباشند .با حداکثر
استفاده از همه ی قابلیت ها و توانایی های خود ،خویشتن خویش را فعلیت وتحقق می بخشند.می دانند کیستند
وچیستند و به کجا می روند( » .شولتس ،1011 ،ص « ) 19از نظر فرانکل انسان سالم. 1آزادی انتخاب عمل دارد . 2 .
مسئولیت هدایت زندگی و سرنوشت خود را می پذیرد  . 0 .معلول نیروهای خارجی و بیرونی نیست  . 1 .از زندگی
معنای مناسبی یافته است  . 9 .بر زندگی تسلط آگاهانه دارد  . 1 .ارزشهای خالقیت تجربی و گرایشی خود را آشکار
می سازد  . 1 .از توجه به خود فراتر می رود .3 .آینده نگر است  . 1 .تعهد حرفه ای و شغلی دارد  .به عبارت دیگر
نوعی رسالت مشخص دارد که به آن واقف است  . 13 .توانایی ایثار و دریافت عشق را دارد  . 11 .عشق هدف نهایی و
مشخص انسان برخوردار از سالمت روان است ( ».شولتز،1032،ص)111-119
علیرغم شباهت های که در این دیدگاه های ذکرشده دیده می شود هر کدام از مکاتب از دیدگاهی نسبتاً متفاوت از
سایر مکاتب ،تعریف خود را از آرامش و سالمت روان انسان ارایه داده است .دیدگاه زیست شناختی سالمت روان را در
عدم وجود بیماری های روانی مانند :اضطراب،وسواس،افسردگی ،پرخاشگری کنترل نشده و ...میداند (گنجی،1033
 .) 19دیدگاه تحلیل روانی سالمت روان را در سازگاری فرد با خود  ،خواسته ها و فشارهای جامعه ای می داند که فرد
در آن زندگی می کند(.خدارحیمی،1011 ،ص .)01
دیدگاه رفتار گرایی آرامش و سالمت روان را به معنای وجود رفتار سازگارانه یعنی رفتاری که فرد را به اهدافش برساند
و عدم وجود رفتار ناسازگارانه می داند و در دیدگاه انسان گرایی سالمت روان به معنای رشد  ،شکوفاسازی و تحقق
استعدادها و نیروهای درونی است (گنجی،1033،صص.)13 - 11
آنچه از مقایسه و بررسی این دیدگاه ها با دیدگاه تمدن اسالم و قرآن حصول می گردد این است که در منظر تمدن
اسالمی و قرآن خالف سایر دیدگاه ها  ،یکتاپرستی و توحید مهمترین مؤلفه انسان سالم پرورش یافته آن مکتب است
که بر تمام شئون او سایه افکنده است .انسان پرورش یافته مکتب و تمدن اسالم رفتاری توحیدی دارد  ،توحیدی فکر
می کند ،در سایه توحید و یکتاپرستی به وحدت شخصیت و آرامش روحی و روانی می رسد.
البته علیرغم نظرات و دیدگاه های روانشناسان مکاتب غربی نیاز به دین برای تأمین بهداشت و سالمت روان نیازی
جهان شمول است .عالوه بر روان شناسان ،بسیاری از اندیشمندان معاصر غربی نیز به این حقیقت دست یافته اند که
مشکل زیربنایی انسان معاصر اساساً به نیاز وی به دین و ارزش های معنوی برمی گردد .مورّخ معروف ،آرنولو توین بی،
می گوید :بحرانی که اروپاییان در قرن حاضر دچار آن شده اند اساساً به فقر معنوی آن ها بازمی گردد .او معتقد است:
تنها راه درمان این فروپاشیدگی اخالقی ،که غرب از آن رنج می برد ،بازگشت به دین است .اصوال ایمان ،تأثیر بسزایی
در نفس انسان دارد; چرا که اعتماد به نفس و قدرت او را بر صبر و تحمّل سختی های زندگی افزایش می دهد و
احساس امنیت و آرامش را در نفس او مستقر می سازد و در درونش آسودگی خاطر به وجود می آورد .بدین سان،
انسان غرق در احساس خوش بختی می شود (قرضاوی،1111،ص.)009
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پیشینه ی تحقیق
بسیاری از طبیبان و پزشکان مسلمان در گذشته به آموزه های قرآن و تأثیر آن ها در سالمت روح و روان انسان توجه
کرده اند که می توان به تحقیقات و توجهات ذیل اشاره نمود:
علی بن ربن طبری ( 112ـ  211ق) از جمله ی نخستین کسانی است که در کتاب «فردوس الحکمه » مهم ترین
مسائل پزشکی و بهداشت روانی را در آن توضیح داده است( .رضایی اصفهانی1011،صص)1-3
محمد بن زکریای رازی ( 291ـ  010ق) صاحب کتاب «طب النفوس یا طب روحانی» که در شمار قدیمی ترین آثاری
است که به موضوع بهداشت و سالمت روان پرداخته است.
روانشناسان غربى نیز در عصر حاضر پژوهش های وسیعی در مورد رابطه مذهب با بهداشت روانی انجام داده اند ،و به
نتایج مثبتی رسیده اند ،از جمله :عبادت و انجام اعمال دینی ،یک سپر ایمنی در مقابل بیماری ها به وجود می آورد،
عالوه برآن ،بررسی ها نشان داده که افراد مؤمن عمر طوالنی تری دارند ،سیستم دفاعی بدن آن ها قوی تر است ،کم
تر از غیر مذهبی ها در بیمارستان ها بستری می شوند ،و در انجام فعالیت های فیزیکی پایدار هستند .دعا ،نیایش و
بازشناسی دوباره خود ،بیشترین نقش را در درمان دارد .و نیز در تحقیقاتی که در مورد خودکشی صورت گرفته است،
به این نتیجه رسیده اند که اعتقادات مذهبی کمک خوبی برای تعدیل و بر طرف کردن این مشکل بوده است( .جی،
بی ،الیس و پی سی اسمیت1111،به نقل از رضایی اصفهانی)،
اخیراًً نیز بسیاری از پژوهشگران داخلی در مورد تأثیر آموزه های قرآن و دین اسالم در سالمت و بهداشت روان انسان
در مجالت و همایش های مختلف مقاالتی ارایه نموده اند مانند :اسالم و بهداشت روان ،مجموعه مقاالت همایش بین
المللی نقش ددین در بهداشت روان 1032 ،ش .و همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان ( 1011ش) دانشگاه
علوم پزشکی ایران.
یافته ها (شاخص های آرامش و امنیت روان انسان از منظر اسالم و قرآن)
با مراجعه به قرآن کریم منهج عالی تمدن عظیم اسالم ،تفاسیر مختلف آن و منابع متعدد اسالمی در زمینه های
سالمت و آرامش روان محقق شد که تمدن بزرگ اسالمی شاخص ها و آموزه ای ارزشمندی مانند :توجه به یکتاپرستی
و توحید،توکّل به خداوند بزرگ ،خواندن نماز ،ذکر و یاد خدا،صبر و استقامت،دعا و نیایش،رضا و تسلیم،اعتقاد به قضا و
قدر،اعتقاد به روزآخرت ،اعتقاد به نبوت و روزآخرت و ...انسان و تمدن انسانی را به آرامش و آسایش درونی و ثبات
روحی دعوت می کند و ماهیت اصیل انسانی را برخالف مکاتب روانشناسی غرب که تنها جنبه مادی انسانی را مالک
قرار می دهند ،معرفی می نماید که به تشریح اهمّ آن ها می پردازیم.:
قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء(فصّلت  )11-بگو این قرآن براى مؤمنان مایه هدایت و شفاء است.حضرت علی(ع) می
فرماید « :فاستشفوه من ادوائکم و استعینوا به على الوائکم فان فیه شفاء من اکبرالداء؛» ازاین کتاب بزرگ آسمانى براى
بیماری هاى خود شفا بخواهید و براى حل مشکالتتان از آن یارى بخواهید،چرا که این کتاب درمان بزرگترین
دردهاست(.نهج البالغه.خطبه ی )111
آیات و احادیثی که در که مکتب و تمدن اسالم درباره ی روان انسان و سالمت آن ذکر و بیان شده اند ،عالئمی
هستند که انسان برای شناخت خصایص و ویژگی های خود می تواند از آن ها بهره ببرد و نفس خود را به وسیله ی آن
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ها تهذیب و تطهیر نماید .قرآن ،بهترین راهنما برای تدوین جامع ترین دستورالعمل بهداشت روانی فردی محسوب می
شود .خداوند در قالب آیات متعددی به سالمت فردی و اجتماعی و در عین حال بهداشت جسمی و روحی بشر اشاره
کرده است که توجه به آنها می تواند بهترین راه درمان و جامع ترین دستورالعمل بهداشتی در مقابله با آسیب های
روحی و روانی باشد .چنان که خداوند می فرمایند :و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و ال یزید الظالمین
إال خسارا (اسراء)32/11،؛قرآن را نازل می کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است و ستمگران را جز خسران نمی-
افزاید.
امام خمینی(ره) می فرمایند« :قرآن ...حاوی همه نیازهای بشر ،دعوت کننده به تعقّل ،کتاب سیادت مسلمین ،سفره
گسترده ای برای استفاده عموم ،مرکز همه عرفان ها و باب معرفت اهلل ،قرآن ضیافت خدا از رسول اکرم(ص) ،کتابی
بدون هیچ تغییر و تحریف ،کتاب تزکیه نفوس از ظلمات و قرآن جامع لطایف و حقایق توحید است»( صحیفه نور ،ج ،1
ص ).201
اسالم فردی را سالم و سلیم النفس می داند که با تکیه بر فطرت توحیدی از ایمان در قلب برخوردار بوده و در رفتار
با ایجاد تعادل میان قوای متضاد درونی و نیز تقابالت بیرونی و درونی برخاسته از غرایز و محیط ،بهترین شیوه را در
دستیابی به خوش بختی و قرب الی اهلل برگزیند .از نظر قرآن کسانی که در عقیده ه کفر و درعمل نفاق را برگزیدند
ازسالمت روانی برخوردار نبوده و دچار بیماری روانی هستند« .فی قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضا» (بقره )13 /روان
رنجوری تنها در رفتار نیست بلکه در ایمان و عقیده نیز راه می یابد .از آنجایی که تعادل شخصیت یعنی تعادل فرد در
ایمان به خدا و عمل صالح پس عدم تعادل درهریک از آن دو موجب «روان رنجوری» فرد بوده و فرد از سالمت روانی
برخوردار نخواهد بود (.مجموعه مقاالت مسابقات بین المللی قرآن کریم،1031.ج )0
قرآن هدیه ای است از سوی پروردگار که برای هدایت بشر فرستاده شده است؛ کتابی که مایه ی هدایت عالمیان( ،آل
عمران )11/بیانگر همه چیز و مایه ی هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است( .نحل )31/از حضرت
علی(ع) حکایت شده است :برای دردهایتان ،از قرآن سالمت بخواهید و با قرآن بر سختی ها یاری جویید (سید رضی،
نهج البالغه ،خ.)111/این کتاب مقدس درباره بهداشت و سالمت روان انسان و راه های تأمین آن آموزههای بسیاری
دارد که در اینجا به اهم آن ها اشاره می شود:
(توحید) ایمان به یگانگی خدا
یکی از نیازهای مهم انسان نیاز به احساس امنیت و آرامش است که عبارت است از :احساس آزادی نسبی از خطر ،این
احساس وضع خوشایندی را ایجاد میکند و فرد آرامش روحی و جسمی مییابد شاید بتوان گفت احساس امنیت
زیربنای بهداشت روانی است( .شاملو ،1013 ،ص)11
در سایه ی توحید واقعی است که آرامش و سالمت روانی انسان برقرار می شود به دلیل این که میل به احساس ایمنی
از جانب افراد به دلیل ترس است .ترسی که از یک محرک موجود یا احتمالی در محیط بیرون ارگانیزم ایجاد میشود ؛
ترس از آینده موهوم ،ترس از مرض ،ترس از فقر ،ترس از سیل و زلزله ،ترس از دشمن و یا ترسهای احتمالی دیگر،
ولی شخص موحّد و مؤمن میداند که تمام حوادث جهان معنیدار و به صالح او هستند .او احساس میکند پشتیبانی
دارد که در همه مسائل او را کفایت میکند؛ یاوری که از آینده به خوبی خبر دارد ،مصالح و مفاسد شخص را میداند و

6

www.SID.ir

Archive of SID

اولین همایش ملی اسالم و سالمت روان -اردیبهشت 4931

با او مهربان است( .شاملو ،1013 ،ص « )11أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّـهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ آگاه باشید (دوستان)
اولیای خدا ،نه ترسی دارند و نه غمگین میشوند (».یونس)12-
انسان مؤمن همه ی مقتضیات زندگی را نه تنها مصیبت نمی داند بلکه آن ها را به عنوان حکمت الهی جهت سازندگی
درون  ،تزکیه ی نفس و آرامش درونی می داند وآن وقت است که مشکالت و مصایب دنیوی برایش معنا و مفهوم
واقعی می گیرند.
به همین دلیل است که حضرت حسین(ع) در اوج سختی و دشواری ها و در آخرین لحظات فرمودند« :هوّن علیّ انه
بعین اهلل» آنچه مصیبت را بر من آسان کرد ،آن است که خداوند آن را میبیند( .بحاراالنوار)19،11 ،
نماز ،ذکر و یادخدا
آرامش و آسایش روح و روان گمشده ای است که انسان همواره در یافتن آن بوده است و سخت بدان محتاج است که
خداوند رحمان در قرآن کریم ذکر ویاد خداوند را آرام بخش و تسکین دهنده ی قلب ها می داند و می فرماید« :أال
بذکْر اهلل تطْمئن الْقلوب» همانا با یاد خدا دل ها آرام می گیرد(.رعد )23-یاد او براى نفسى که اسیر حوادث است و
همواره در جستجوى رکن وثیقى است که سعادت او را ضمانت کند و نفسى که در امر خود متحیر است و نمى داند به
کجا مى رود و به کجایش مى برند و براى چه آمده ،مایه انبساط و آرامش است ،آن گونه که نوش دارو مایه راحتى و
آرامش مارگزیده است .همانطور که مارگزیده به نوش دارو رکون و اعتماد نموده ،خود را به آن مى رساند ،و پس از بکار
بردن آناً احساس نشاط سالمتى و عافیت مى کند ،نفس نیز از یاد خدا این احساس را مى نماید( "..تفسیرالمیزان ،ص
)012
انسانی که پیوسته به یاد خداست ،حب الهی در قلبش جای می گیرد .چنانچه در زندگی روزمره نیز چنین است که اگر
انسان در تمامی ساعات و در تمامی افکار خود شخص خاصی را در خاطر داشته باشد ،کم کم محبت او در قلبش حاکم
می شود.
نماز وسیله ارتباط قلبی انسان باخداوند است و تأثیر ارزشمندی در تربیت روح واخالق انسان دارد .نماز روح وروان
انسان را در برابر تردیدآمیز و شرک آلود پاک و منزه نگاهمیدارد .همان طور که وقتی جسم انسان بر اثر کارکردن آلوده
می شود و انسان به شستشوی آن اقدام می کند ،روح و روان انساننیز ممکن است آلوده به هوسهایتحریک شده و
افسارگسیخته،خودخواهی ها ،غرور ،عقدهناشی از شکست و ناکامی ،حسد ،کینه،انتقام و صدها موارد دیگر شود کهانسان
را بهراه فساد میکشاند و از یاد خدا غافلمیکند .روان شناسی اسالمی ،سالمت معنوی انسان از طریق اعتقاد به نیرویی
برتر که در زندگی از او حمایت میکند ،تأمین میشود .برقراری ارتباط با سرچشمة هستی و استمداد از او به تقویت
قوای روحی و جسمی انسان کمک میکند .دیدگاه های معنوی عالوه بر تأثیر بر نگرش و رفتار ،روی فیزیولوژی و
سالمت تن نیز اثر میگذارند و این تأثیر را «تندرستی معنوی» مینامند .به طور کلی دستیابی به سالمت جسمی،
روانی ،اجتماعی و معنوی نیاز اصلی هر انسان است و نماز از جمله راه های ذکر خدا و بهترین راه ارتباط با منشأ هستی
است .امروزه برای کاهش تنش و اضطراب و حتی درمان بیماریها از روشهای مختلفی ،مثل آرامسازی و
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مراقبه استفاده میشود که همگی آنها در نماز وجود داشته و به بهترین وجه میتوان به آنها دست یافت(مک گی و
همکاران.)2330،1
دعا و نیایش:
دعا و نیایش دارای جایگاه بسیار واالیی در قرآن کریم است( .أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ)
(براهنی )1013،یا کیست که مضطر درماده را هنگامی که او را می خواند اجابت کند و بال را از او برطرف سازد" .یا در
جای دیگر آمده است (وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَهَ الدَّاعِ إِذَا َدعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوا بِی
لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ) (نجاتی )1011،و اگر بندگان من (از دوری و نزدیکی من) از تو سؤال کند (بدانند که همانا من به آنها
نزدیکم ،هر کس که مرا بخواند دعای او را مستجاب میکنم ،پس باید آنها هم دعوت مرا استجابت کنند و به من کامال
ایمان آورند تا به رشد نهایی برسند"و همچنین در سوره اعراف آیه  99آمده است که (دْعُواْ رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْیَهً)،
خدای خود را با گریه و زاری و در خلوت بخوانید" .اما دعا از دیدگاه بزرگان دین دارای آثار بسیار برزگی می باشد
پیامبر اکرم(ص) می فرماید :دعا سالح مؤمن است و نور آسمانها و زمین و ستون و پایه دین است  .همچنین میفرماید
«دعا درمان هر درد است و روح و مغز هر عبادتی است د رجای دیگر می فرماید عاجزترین مردم کسانی هستند که از
نیایش درمانده ناتوان باشند .در پاره ای از روایات بین نیایش با خداوند و تالوت کالم اهلل مجید مقایسه شده و نیایش را
افضل و برتر قلمداد کرده است .امام جعفر صادق(ع) می فرماید :دعا قضا را بر می گرداند اگرچه سخت پابرجا باشد(.
اصول کافی جلد )2
دعا و نیایش آرام بخش دلهای خسته و رنجور و مایه ی گشایش و تسلّی خاطر انسان در برابر مشکالت وفراز و فرود
های زندگی است .احساس کوچکی انسان در برابر آن عظمت ،او را به کرنش و نیایش وا می دارد و همه ی عظمت در
همین احساس نیازمندی است .کم نیستند افرادی که دلهره ،نگرانی ،ترس ،اضطراب و تشویش خاطر را در مقاطع
خطر و سختی ها و بحران ها حتّی در زمان از دست دادن عزیز خود ،با داروی این آموزه ی قرآنی و دینی(دعا) درمان
می کنند .پیامبر خاتم (ص) می فرماید«:دعا سالح مؤمن ،ستون دین و نور آسمان ها و زمین است( ».الکافی.
ج2ص)112
توکّل
قرآن کریم یکی دیگر از عوامل سالمت روان و آرامش درونی را (توکّل) واگذاری همه ی امور به خدا معرفی می کند.
در سوره مبارکه طالق می خوانیم «ویرزقه من حیث الیحتسب ومن یتوکل علی اهلل فهو حسبه انّ اهلل بالغ امره قد
جعل اهلل لکل شی ء قدرا»و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد ،وهر کس بر خدا توکّل کند کفایت امرش را
می کند ،خدا فرمان خود را به انجام می رساند وخدا بر هر چیزی اندازه ای قرار داده است( .طالق)0 - 2 ،
مهمترین سرچشمه ی آرامش درونی انسان ،ایمان و توکل به خدا است.توکّل به خداوند رحمان در تمام اتفاقات زندگی
انسان سد و سپری در برابر بالها و دشواری ها محسوب می شود و روانشناسان آن را یک روش مقابله ای می
دانند.توکل به خداوند بذر امید را در درون انسان می کارد و زمینه ی رهایی از رنج و درد را فراهم می سازد.حضرت
علی(ع) می فرماید«:کسی که برخداوند توکل کند،رنج و خستگی روحی ندارد».
- Mc Gee, Melissa and others
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تجربیات مشاوره ای پژوهشگران با افراد مختلف نشان داده است که توکل به خداوند متعال نه تنها در دادن جرأت،
افزایش اعتماد به نفس و میزان ریسک پذیری افراد مؤ ثر است ،بلکه در کاهش اضطراب و افسردگی و در درمان
بسیاری از وسواس های فکری روشی کارآمد می باشد .مصاحبه های بالینی نیز اثر بخشی توکل به خداوند را در کاهش
اضطراب و افسردگی و در اطمینان و تسکین قلب ،و دادن جرأت و قوت قلب برای ابراز وجود تأیید می کنند.
پژوهشگران معتقدند که توکل به خداوند متعال می تواند مورد استفاده روان شناسان و روان پزشکان قرار گرفته و
موجب ارتقای بهداشت فردی و اجتماعی گردد.
صبر
یکی از مهم ترین آموزه های تمدن اسالم و قرآن کریم که دارای واالترین و باالترین درجه دین داری می باشد «صبر»
است که ریشه و مشتقات آن حدود  130بار در قرآن ذکر شده است و به عنوان یکی از مهم ترین عامل آرامش در
زمان مصائب و گرفتاری ها هم مطرح می شود .مطمئن ترین کشتی نجات وکلید هر خیر وخوبی ودروازه ی خوشبختی
وکامرانی دنیا و آخرت صبر است .آیات متععدی برای و اهل صبر در قرآن آمده است.
خداوند در سوره ی مبارکه بقره می فرماید" :ولنبلونکم بشی ء من الخوف والجوع ونقص من االموال واالنفس والثمرات
وبشّر الصابرین الّذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا هلل وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم
المهتدون " (بقره)199،
(قطعا همة شما رابا چیزی از ترس وگرسنگی وکاهش درمان ها وجان ها ومیوه ها آزمایش می کنیم وبشارت ده به
استقامت کنندگان ،آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد ،می گویند ما از خداییم وبه سوی او باز می گردیم .اینها
همان های هستند که لطف ورحمت خدا شامل حالشان شده وآنها هستند هدایت یافتگان).
با عنایت ویژای که خداوند نسبت به صابران دارد میتوان یقین داشت که اهل صبر در امنیت و آرامش روحی و روانی
قرار دارند .چرا که «انّ اهلل مع الصابرین » و «و اهلل یحب الصابرین» خداوند با صابران است وآنها را دوست می دارد.
وکسی که خداوند پشتیبان او باشد واو را دوست بدارد یقیناً امنیت وآرامش هم برای او فراهم می شود.
خداوند مهربان برای رسیدن بندگانش به آرامش و تسلّی به صبر و نماز خواندن دعوت می کند «:یا ایها الذین آمنوا
واستعینوا بالصبر والصلوه انّ اهلل مع الصابرین»(بقره )190،پس انسان مؤمن می تواند با داشتن صبر و برپاداشتن نماز
آرامشی روحی و روانی را در زندگی برای خود فراهم سازد.
رضا و تسلیم
انسان باایمان معتقد است که آنچه خداوند برای او مقرر کرده ،براساس حکمت اوست و این سرنوشت برای او بهتر است
و به آنچه در زندگی برای او پیش آمده ،راضی و آن را ناپسند نمیشمارد .رضا و تسلیم در برابر حق باعث کاهش غم و
نگرانی ،افزایش آسایش در زندگی و آسان شدن مشکالت میشود و هم چنین باعث میشود انسان نسبت به زندگی
خود خوشبینانه بنگرد و این است که انسان های مؤمن در سخترین شرایط زندگی دچار تشویش فکر و ذهن نمی
گردند و جز شکرخدا چیزی به زبان نمی آورند.
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خداوند متعال از پیامبر می خواهد در جواب منافقان بگوید« :هیچ حادثهای برای ما رخ نمیدهد مگر آنچه خداوند برای
ما نوشته است« قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَاکَتَبَ اللّهُ لَنَا»(توبه  )91 /و در آیه بعد میفرماید« :بگو آیا درباره ما یکی از دو نیکی
را انتظار دارید یا بر شما پیروز میشویم و یا شربت شهادت مینوشیم» «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ»
(توبه)92/
قضا و قدر
توجّه به اراده و مشیّت الهی انسان مؤمن را در صورت رویاروی احتمالی با شکست از حالت اضطراب و افسردگی شدید
و پرخاشگری و خودکشی تا حدودی باز خواهد داشت ،در صورتی که فرد به این واقعیت توجه نکند ،دچار واکنشهای
مرضی خواهد شد و میتوان از طریق آگاهی دادن او به این اصل ،مانع ادامه واکنشهای افراطیاش گردید (حسینی،
اصول بهداشت روانی ،ص.)31
رضایت به قضا و قدر خداوند از درجات باالی ایمان و یکی از راه های رسیدن به آرامش است.کسی که به قضا و قدر
الهی اعتقاد داشته باشد ،هر تقدیری راکه خدا برای او درنظر گرفته باشد را خیر و نیکی می داند و بر چیزهایی که در
دنیا ازدست می دهد ،غمگین و ناراحت می گردد .امام صادق(ع) می فرماید« :نشاط و شادی ،در پرتو راضی بودن به
رضای خدا و یقین به دست می آید و اندوه وغم ،درشک و ناخشنودی از مقدرات الهی حاصل می شود (.بحاراالنوار ،ج
 ،01ص)011
خداوند در قرآن در رابطه با قضا و قدر در مصیبت ها و سختی ها این گونه می فرماید « :مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِی
الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّ ْبرَأَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ ؛ هیچ مصیبتی به مال یا به جانتان نرسد
مگر پیش ا زآنکه بیافرینیمش ،در کتابی نوشته شده است .و این بر خدا آسان است( ».حدید)21
در این آیه ،خداوند متعال از مردم می خواهد که مصیبت و سختی ها را قضا وقدر حتمی از جانب خدا بدانند که می
بایست انجام شود و انسان باید در برابر آن صبر و شکیبایی داشته باشد .کسانی که به قضا و قدر الهی اعتقاد داشته
باشند ،می دانند که سنت و قوانین الهی قابل تغییر نیستند« :فلن تجد لسئت اهلل تبدیال و لن تجد لسئت اهلل تحویال؛
در سنت خدا هیچ تبدیلی نمی یابی و در سنت خدا هیچ تغییری نمی یابی(».فاطر )01
توبه و استغفار
توبه یکی از آموزه های ارزشمند قرآن است که یک خاصیّت ویژه و ممتاز ،برای توبه کننده دارد ،وآن ایجاد آرامش
واطمینان روحی وروانی است .چون انسان گناهکار در یک تالطم روحی به سر می بردکه با توبه این بحران روحی
منجر به آسودگی و آرامش خاطر فرد می شود.
در قرآن آیا ت متعددی در مورد توبه و فواید آن وجود دارد .یکی از آیاتی که آرامش و تسکین خاط را به نهاد
فردگناهکار بازمی گرداند و او را به رحمت الهی امید وار می سازد این آیه شریفه است که « :قُلْ یَا عِبَا ِدیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ ٰ إِنَّ اللَّـهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا ٰ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» (الزمر«)90-بگو ای
بندگان من که بر خود اسراف وستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خداوند همة گناهکاران را می آمرزد
زیرا او بسیار آمرزنده ومهربان است».
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چون خاصیّت توبه بازگشت به خداوند است وموجب تخلیّة روان از فشار گناه می شود وحالت پاکی وطهارت نخستین
را به انسان بر می گرداند .برای همین احساس آرامشی عمیق وجود انسان را فرا می گیرد .ووقتی آرامش روحی وروانی
ایجاد شد ،انسان در زندگی به توفیقات عجیبی دست پیدا می کند.
زمانی که انسان خالصانه توبه کند نفسش آرام می گیرد و درنتیجه ،احساس گناهی که سبب نگرانی و اضطراب او شده
است ،ازبین می رود و با امیدواری به رحمت واسعه الهی باردیگر برای تعالی روح خویش تالش می کند.
تقوا
تقوی یک نیروی باز دارنده و کنترل درونی است که انسان را در برابرسرکشی و طغیان شهوات مصون نگاه می دارد و
مانند ترمزی محکم عمل می کند که ماشین وجود انسان را در پرتگاه ها حفظ و از تند روی های خطرناک ،باز می
دارد.
از این رو است که حضرت علی (ع) تقوا را به عنوان قلعه ی محکم و غیرقابل نفوذ دربرابر خطرات گناه دانسته است.
آنجا که می فرماید« :اعلموا عباداهلل آنّ التقوی دار حصن عزیز؛ ای بندگان خدا ! بدانید که تقوا قلعه ا ی محکم
وغیرقابل نفوذ است».
خداوند در سوره ی یونس می فرماید «:أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّـهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ* الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ *
لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ ٰ لَا تَبْدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللَّـهِ ٰ ذَٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ *(یونس)91-92
"آگاه با شید (دوستان و) اولیای خدا نه ترسی دارند ونه غمگین می شوند همانا که ایمان آوردندو(از مخالفت فرمان
خدا)پرهیز می کردند در زندگی دنیا وآخرت،شاد(ومسرور)ند.
که خداوند دراین آیه به اهل ایمان و تقوا بشارت داده است که برای آن ها در دنیا وآخرت ترس وناراحتی وجود
نداردوآنها در امنیت وآرامش به سرمی برند.
نبوّت
یکی دیگر از آموزه های که به زندگی انسان آسودگی و آرامش می بخشد پرداختن به زندگی و سختی و مصایب
پیامبران در قرآن کریم است که هرکدام به نوعی گرفتار و مصیبت دیده شدند که اگر لطف و رحمت الهی نبود به
سرمنزل و هدف خود نمی رسیدند بنابراین چنانچه انسان مؤمن به نبوت پیامبران اعتقاد راسخ و راستین داشته باشد و
زندگی و مشکالت و موفقیت آن ها را الگو و سرمشق خود قرار دهد به راستی آرامشی بس عمیق را برای خود به
ارمغان آورده است.
در سوره انبیاء خدای سبحان ،به داستان حضرت یونس(ع) اشاره نموده می فرماید« :وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان
لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات ان ال اله اال انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و
کذلک ننجی المؤمنین»؛ (انبیاء « )33-31و ذاالنون ]یونس[ را ]به یادآور[ در آن هنگامی که خشمگین ]از میان قوم
خود[رفت و چنین می پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت ]اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت[ در آن ظلمت
ها ،فریاد زد خداوندا! جز تو معبودی نیست ،منزهی تو ،من از ستمکاران بودم ،ما دعای او را به اجابت رساندیم و از آن
اندوه ،نجاتش بخشیدیم و همین گونه مؤمنان را نجات می دهیم.
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معاد
امروزه در دنیای غرب که اکثر مردمانش ظاهری آراسته و درونی آشفته دارند مهترین دغدغه ی فکری که به حقیقت
آن ها را آشفته و سردرگم و دچار روان پریشی نموده است مسئله ی مرگ و از دست دادن دنیا است که در آیین اسالم
و کتاب آسمانی اش قرآن با مطرح کردن دنیای آخرت و زندگی دوباره ی انسان و اثبات آن ،انسان با ایمان هیچ گاه
دنیا را هیچ و پوچ نمی انگارد و برای پس از مرگ دنیای دیگر قائل است که این اعتقاد واقعاً مایه ی آرامش روحی و
روانی برای انسان حتی در زمان رسیدن مرگش می باشد . .قرآن میفرماید« :زندگانی جاوید و سعادت ابدی در آخرت
است» «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ»(عنکبوت  .)11 /در آنجا آسایش ،آرامش و امنیت مطلق وجود
دارد و افراد احساس کمبود و محرومیت نمیکنند .خداوند میفرماید :در آن بهشت آنچه دلها میخواهد و چشم ها از
آن لذت میبرد موجود است« وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»(زخرف .)11 /بنابراین فرد مؤمن میداند که بعد از این
زندگی دنیا زندگی بهتری برای او و عزیزانی که از دست داده است فراهم است و لذا دچار اختالالت روانی نمیگردد
نتیجه گیری
تمدن و مکتب ارزشمند اسالمی و منهج روشنی بخش آن( قرآن کریم) به مطلوبترین راه و روش شاخص های امیت و
آرامش روح انسان و ویژگی های یک انسان سالم را در میان آیات و احادیث و تفاسیر خود مطرح کرده و پیروان خود
را به متصف شدن به چنین شاخص ها و صفت های تشویق و ترغیب نموده است.خداوندی که خالق قرآن بی عیب و
نقص است خالق انسان های ذاتاً پاکی است که قرآن آن را اشرف مخلوقات معرفی می کند .نکته مهمی که باید بدان
توجه شود آن است که برای درک هرچه بیشتر مفاهیم قرآن می توان به سراغ یافته های بشری رفت و از پیشرفت ها و
دستاوردهای علم روانشناسی برای فهم و دریافت اشارات عمیق قرآن بهره گرفت ما بسیاری از را های ایجاد آرامش و
امنیت روحی و روانی را با مطالعه و بررسی آموزه های تمدن اسالمی و آیات و احادیث بدست می آوریم که در آن ها،
رهنمودها ی دربارهی زندگی بهتر و برتر و نحوه ی دست یابی به آن وجود دارد .همچنین ،دربارهی احوال نفس و
عوامل تزکیه آن ،و بیماری های قلب و انحرافات روانی و راه های درمان و پیشگیری از آنها شرحی مبسوط بیان شده
است .خوشبختانه امروزه در جوامع تمدن غربی هم بسیاری از روانشناسان متوجه شده اند که برای درمان بیماری های
روحی باید به دین پناه برد و چون دین اسالم خاتم و اکمل ادیان است پس منشأ اصلی آرامش را باید در آن جست.
قرآن کریم که بزرگترین معجزه پیامبراکرم(ص) است و تمام آنچه را که بشر برای هدایت نیاز داشته و در آن آمده
است ،کامل ترین و بی نقص ترین نسخه برای امیت و آرامش روح و روان انسان است.
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