
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 43

  
  
  
  
  
  

  )جوانان(قرآن و امنيت روحي و رواني
  

نسرين خدابخشي هفشجاني
  لخالعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خ - ٭

  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد  پارس آباد -  التفات وظيفه دميرچي

  

  :چكيده

الهي (حالت مطلوب هر انسان داشتن آرامش است كه به روح مربوط مي شود همينطور كه در ادعيه اسالمي مي خوانيم 

ويل سال مي خوانيم حـول  من فرو فرست يا در دعاي تح حيعني خدايا آرامش را سر قلب و رو) ازل سكينه علي قلبي

  .حالنا الي احسن الحال بنابراين حال خوب از آرمانهاي انسانهاي محبوب است

دز قرآن كريم آيات بسياري وجود دارد كه فطرت وجودي انسان و حاالت گوناگون روان او را متذكر شده علل و عوامل 

  .ان انسان را نشان داده استانحراف و بيماري ها و همچنين راه هاي تهذيب و تربيت و درمان رو

آياتي كه در خصوص روان انسان در قرآن كريم وجود دارند نشانه هايي هستند كه انسان براي شناختن خود وخصـلت  

هاي گوناگونش مي تواند از آن ها راهنمايي بجويد وبراي دست يابي به روشي درست به منظور تهذيب وتربيـت نفـس   

ما به طور كامل مي توانيم به كمك حقايقي كه در قرآن درباره انسـان وصـفات   . شودخويش ، توسط آيات مزبور ارشاد 

وحاالت رواني او آمده است ، به ترسيم چهره اي درست از شخصيت انساني  راهنمايي شويم ونيز انكيزه هـاي اصـلي   

تاثير به سزايي دارند ،  محرك رفتار انسان وعواملي را كه در هماهنگ كردن شخصيت وتكامل وايجاد بهداشت رواني او

در اين تحقيق سعي شده اسـت   .به صورت هماهنگ ومنسجم در اختيار ما قرار گيرد» روان شناسي قران«بشناسيم تا 

تعريف از فشار رواني ومراحل آن وعوامل ايجاد كننده آن وامنيت روانـي فـردي اجتمـاعي از نظـر قـرآن وبهتـرين       

  .واكسيناسيون مطرح شود

  )استرس(فشار رواني   - امنيت   - قرآن  :ديواژه هاي كلي
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روش تحقيق از روش توصيفي است بيشتر براي جمع آوري اطالعات از روش مطالعه و كتابخانه اي ونظرات :روش تحقيق

  .شخصي استفاده شده است

كه اولـين  در مورد آرامش روح و روان و رهايي از استرس تحقيقات و كتابهاي زيادي تأليف شده است :پيشينه تحقيق

 83تأليف در اين زمينه آقاي دكتر حسن ابطحي و دكتر سيد مهدي الواني و آخرين تأليف از دكتر فرزاد فخيمي در سال 

  .بوده است ولي تحقيق يا  پژوهشي در زمينه قرآن و آرامش روح و روان نشده است

  : نان است و اهداف ديگر عبارتند ازهدف كلي از اين تحقيق نقش قرآن در امنيت روحي و رواني جوا: اهداف تحقيق

  رسيدن به آرامش درون و آسايش بيرون  - 1

  اعتقاد به مبدأ و معاد - 2

  ندگيپايداري نسبت به مشكالت و شدائد ز - 3
  مقدمه

تي و فـرار صـنعتي  گرفتاريهـاي    فشارهاي عصبي و رواني كه به اصطالح استرس ناميده مي شود در زندگي روزانه ما به طور فراوان مشاهده مي گردد و دنيـاي صـنع  

نسـبت بـه وضـع كودكـان خـود و      فراواني ببار آورده است نگراني نسبت به كار، خانواده، فرزند، دوري اعضا خانواده از يكديگر و جدايي آنها، نگرانيهاي مادران كارمنـد  

ن انتظارات و توقعات جامعه از افراد پيشـرفت تكنولـوژي و نگرانـي و بـيم از     احساس گناه از نرسيدن به فرزندان، مشكالت اجتماعي ، وضع اقتصادي و نيازهاي گوناگو

ه همـواره دچـار   كهنه شدن معلومات و اطالعات،مشكالت مديريت و توقعات كاركنان همگي سبب مي شود كه فرد از لحظه بيداري با مداد تا هنگـام آرميـدن شـامگا   

ون باشد كه گاه با ظرفيت بدني ، عصبي و رواني وي مناسب است و گاه با آن سازگار نيست ، مجموعه چنـين حالتهـا   هيجانها، تنشها، نگرانيها و بيمها و اميدهاي گوناگ

  .و فشارهاي ناشي از آن در اصطالح استرس ناميده مي شود

نده بيماريهاي جسمي و روانـي شـود بايـد دانسـت كـه      بحث ما درباره فشار عصبي آنگونه فشاري است كه بيش از اندازه بدن را ناتوان مي كند و     مي تواند پديد آور

ـاب    فشار عصبي اگر بسيار به درازا بكشد آنچه را كه بيماري ناميده مي شود پديد مي آورد اما تغييرات كوتاه مدت بدني نشان دهنده آن است ك ه اعضـاء و غـدد و اعص

  )1371علوي، (در اين واكنش بنحوي گرفتار و در گير شده اند

  )استرس(فشار عصبي و رواني تعريف  - 2

  :تكانه عصبي

با ريشه لغوي   با مفهوم سختي كـار و   17از قرن پانزدهم ميالدي در فيزيك كابرد داشت از ريشه  به معناي تنش و در علوم مكانيك بكار مي رفت ولي در اوايل قرن 

فكري و كوشش زياد را بدست آورد كه در واقـع بـه معنـاي توانـاي فكـري جسـمي و       اجباري ، فشار  –معناي فشار كار  18عذاب شغلي به كار مي رفت و اواخر قرن 

  ).1376مهديان (احساسي فرد بود 

  :معادلهاي ديگر فارسي آن عبارتند از 

،عشق ،درد يـا هـر   سرگردان فشار رواني به همان اندازه جزء حيات يك فرد است كه شادي   –رنجيده  –آتشي  –خشمگين  –مختل  –مضطرب  –ژوليده   –آشفته 

  .احساس ديگري بخشي از احساسات رواني را تشكيل مي دهد
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لي اسـت كـه مـانع    تنش يا فشار رواني يك وضع پوياست كه شخص در آن قرار مي گيرد وبا نوعي قيد و بند يا خواسته هاي همراه است مقصود از قيد و بند هـر اصـ  

است مقصود از خواست يا آرزو چيزي است كه از دست رفته است بـراي اينكـه يـك تـنش بـالقوه بصـورت       رسيدن فرد به چيزي مي شود كه مورد نظر يا تمناي وي 

  ).1016، ص1374رابينز، (تنش واقعي درآيد

  تاثيرات فشار رواني بر جوانان  – 3

  ).1376ميرهادي، (فاز و مرحله مشخص وجود دارد كه فشارهاي بحراني شديدي را به جوان وارد مي كند  3در اينجا 

  :مرحله يا فاز يك  - 3- 1

ميدهنـد آنهـا وقـت و     جوانان تحت فشار شديد مقدار زيادي انرژي مصرف مي كنند آنها به شدت كار و فعاليت      مي كنند ،روزها و تعطيالت  را به سرعت از دست

عاقبت آنهايي كـه  . خانواده خود و با آنها همراه بودن در اختيار دارندفرصت كمي براي بكارگيري استعداد  و بروز عاليق شان و فرصت كمي براي در اختيار گذاشتن با 

  .تحت فشارهاي شديد هستند در توانائيشان براي ادامه انجام كار در آن ميزان دچار شكست و ترديد مي شوند مبه طور مداو

  :مرحله يا فاز دو - 3- 2

ان احساس مي كنند توانايي سازگاري و وفق دادن با فشارهاي موجود در اجتماع را ندارنـد و از خـود و   دلواپسي و نااميدي بيشتر و بيشتر از آنان ناشي مي شود و جوان

  .خانواده فاصله مي گيرند آثار خستگي و رنجش و غيضي در آنها پديدار مي شود

  :مرحله با فاز سه - 3- 3

  .از سيستم موجود كه در آن قرا دارد فاصله مي گيرد بقدر در اين مرحله دچار مشكالت رواني مي شوند كه از همه كنارگيري مي كند و

  :عوامل فشار عصبي جوانان - 4

  عوامل محيطي - 1

  عوامل سازماني - 2

  عوامل فردي - 3

  عوامل محيطي - 1

رت خريـد فـرد ارتبـاط مسـتقيم     افزايش تورم يا تغيير نوسان نرخ بهره بانك كه با كم شدن قد هاز جمل: تغييرات اقتصادي  –مهمترين عوامل محيطي عبارتند از الف 

تحوالت اجتماعي كه با تغييـر ارزشـها از جملـه فرهنـگ     : تغييرات اجتماعي  - كودتاها را نام برد ج –از جمله مي توان تغييرات دولت ها : تغييرات سياسي  –دارد ب 

  )1381سال  32فخيمي، فرزاد، ص(ات و حمل و نقل و غيره تغييرات سيستم هاي بانكي ،ارتباط: تغييرات تكنولوژي  –باورها و سنتها همراه مي باشد د 

  فشارهاي سازماني - 2

، فرسـودگي   هدانشـگا  استرس در سازمان ممكن است به علت عوامل درون سازماني و يا برون سازماني بوجود آيد كه به هرحال اثراتي ازجمله افت تحصيل ،انصراف از

  .يتمندي از تمام زندگي را به همراه داردجسمي و روحي عملكرد در سطح پايين ، كاهش رضا

  )  درون سازماني(فشارهاي عصبي در رابطه با مسائل شغلي كارمند

  الزامات شغلي جوانان مانند مسئوليت ها تجربه كاري ،خشونت در محل كار، امنيت شغل،عدالت در پرداخت ها، حمايت اجتماعي –الف 

  .تطابق شغل و غيره مي شود –شي شامل انجام نقش ، تضاد نق –الزامات نقش  - ب

  :فشارهاي برون سازماني 
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  )1381،سال 37فخيمي فرزاد ص(بيماري و غيره  –ازدواج  –بازنشستگي  - تغييركار –زندان  –جدايي  - مانند فوت همسر

  عوامل فردي استرس - 3

  :ا      مي شودامروزه همه جوانان اكثراً مشكالتي مانند هم دارند كه اين مشكالت باعث استرس در آنه

  .مشكالتي همچون عدم موفقيت در دانشگاه يا از لحاظ عاطفي و فرهنگي و مالي مي تواند باشد - 1

دگي و نااميـدي  استرس را مي توان گفت عدم شغل مناسب در آينده كه باعث مي شود دچار ناكامي شوند يا از آموزش مناسب عقب بيفتند  و سرانجام دچار افسر - 2

  .در تحصيل شود

  .يجا مي كنندعدم تصميم گيري در فعاليتهايشان كه يا دانشگاه اجازه تصميم گيري در وظايف شان را نمي دهد يا خانواده در وظايف و كارهايشان دخالت ب - 3

ي و غيره باشد و در آخر مـي تـوان   استرس همانطور كه گفته شده مي تواند دوري از خانواده، يا انس گرفتن با فرهنگ و محيط جديد و مشكالت مكاني و اجاره نشين

ه بطـور عـادي و   گفت وجود بخشنامه ها مقررات،جديد جامعه و حتي موقعيت هاي مختلف از جمله موقعيت مكاني و زماني باعث      مي شود كه بدن وظايفي را كـ 

  .بسادگي مي تواند انجام دهد با دشواري بيشتر به انجام برساند

  مفهوم امنيت در قرآن

د و توجه قرآن بـه  وله امنيت را در موارد گوناگوني مطرح نموده ، اهميت و ضرورت آن را به عنوان سنگ زيرين مؤلفه هاي تكامل انسان معرفي مي نمايد، تأكيقرآن مق

اهميـت  .امكان پذير نخواهـد بـود   مقوله امنيت خود نشان دهنده اين واقعيت است كه رشد ، توسعه و شكوفايي در تمام حوزه هاي زندگي جز در سايه امنيت و آرامش

ـا روزي     «:امنيت در دوري از بت پرستي حفظ رفاه و آسايش چنان چه حضرت ابراهيم درخواست مي كند خدايا اين شهر را امنيت بخش وبـه مردمـان آن ،از ميـوه ه

  )35/ابراهيم. (»ت ها دور نگه دارپروردگارا اين شهر را امنيت بخشي و فرزندانم را از پرستش ب«:ونيز مي فرمايد)126/بقره(» گردان

ان آن پديـدار مـي   آرامش در حقيقت مهم ترين مؤلفه امنيت است و همان گونه كه گفته شد فقدان امنيت جاني ،مالي،عرضي و ديني زوال مي يابد وبا حضور و وجـد 

ـاطر اعمـالي   ا) امنيت اقتصادي(خداوند مثلي زده است جامعه اي را كه آرامش دارد و همواره روزيش .گردد ز هر جا مي رسيد اما خدا را ناسپاسي كردند و خداوند به خ

آرامـش اسـت   » امنيـت «بنابراين از مؤلفه هاي اساسي .برآنان چيره ساخت) ناامني جاني، عرضي و رواني(و ترس ) ناامني اقتصادي(كه انجام مي دادند لباس گرسنگي 

  .مي رود از ميان كه با پديداري ناامني اقتصادي ،جاني،عرضي و رواني

  حوزه هاي امنيت

  امنيت روحي و رواني: الف 

يت و آرامش از جمله اهـداف اولـي   دين اسالم كه به رابطه انسان با خدا ، رابطه انسان با انسان و روابط انسان با طبيعت توجه دارد،در تمام حوزه هاي عهد دار ايجاد امن

ـاي دسـتوري و    و اساسي احكام، دستورات و قوانين اسالمي ،ايجا د امنيت و برقراري نظم و آرامش در تمام حوزه هاي زندگي است و براي تمام آن ها برنامه ، آمـوزه ه

  .ارشادي دارد

امعـه بـه   فرد در سـاختمان ج . دين اسالم ، امنيت و آرامش فردي و اجتماعي را بر پايه اساس استواري پي ريزي نموده و از آرامش وجدان و درون افراد آغاز مي نمايد

دلهـره و نگرانـي نداشـته باشـند امكـان       از اين رو،افراد جامعه اگر وجدان و روح و روانشان از آرامش كامل برخوردار بوده و روحاً. عنوان اساس و سنگ زيرين آن است

آسايش الزم ، محروم بوده و انسان از نظـر روحـي و   ارتقاي امنيت فردي و اجتماعي وجود دارد ،ولي اگر وجدان افراد از آرامش و �فعاليت در جهت ايجاد و�تالش و

ـا بخـش او را بـه     �عقيده و. اجتماعي در چنين محيطي وجود نخواهد داشت  - پناهگاهي نداشته باشد امنيت و آرمش فردي�رواني نگراني داشته و ايمان دينـي معن

  .آرامش روحي مي كشاند و از درياي پر تالطم معنا گريزي و بي هدفي مي رهاند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 47

شهيد مطهـري دربـاره نقـش    . دين به انسان آرامش مي بخشد؛ دين به وجود انسان معنا مي بخشد و راه هاي تحمل مشكالت را به انسان مي آموزد: يونگ مي گويد 

پـاره اي از حـوادث   .اكامي هـا دارد زندگي بشر خواه و ناخواه در كنار خوشي ها و شيريني ها، رنج ها و شكست ها، از دست دادن ها و ن: دين و امنيت بخشي مي گويد 

ايمان ديني در انسان ، نيروي مقاومت مـي آفرينـد   . جهان مانند پيري و مرگ قابل پيشگيري و برطرف ساختن نيست و اين ها اموري است كه انسان را رنج مي دهد

ه اي براي بازگشت به خدا و برخورداري از نعمت هاي ابـدي خداونـد   وبا تفسير تلخي ها آن ها را شيرين مي گرداند و اموري چون چنگال وحشتناك مرگ را به وسيل

  . مبدل مي سازد و بدين ترتيب نه تنها آن را تحمل پذير بلكه به پديده اي شيرين بدل  مي سازد

و ) 186/بقـره (هد دعايش مستجاب خواهد شدو اگر از او چيزي بخوا) 16/ق(وقتي انسان متدين ايمان و اعتقاد دارد كه خداي متعال از رگ گردن به او نزديك تر است

و ايـن لشـكريان   ) 120/توبـه (و اجر و پاداش نيكوكاران را ضايع نمي سازد) 7/8/زلزله(و اعمال خوب و بد را محاسبه مي كند) 15/مجادله(به آنچه مي كنيد آگاه است 

مي كند كه به يك نيرويي كه مافوق آن نيرويـي وجـود نـدارد تكيـه دارد؛ و از هـيچ      و احساس ) 4/فتح(زمين و آسمان از آن اوست، او دانا، آگاه و خبير و حكيم است

و بر از دست رفته غم نمي خـورد و برداشـته اميـد نمـي     ) 54/مائده(و سرزنش هيچ كس ديگر بر او نمي گذارد ) 39/احزاب(قدرت و مقامي جز او ترس و هراس ندارد

  )82/انعام.(اقعي بر وجود آنها حكمفرما مي شودبه اين ترتيب امنيت و آرامش و) 23/حديد(بندد

و انسان در سايه اين آرامش الهي است كه آرام مي گيـرد و  ) 4/فتح. (مي فرستد رواني را در دل هاي مؤمنان فرو  زيرا خداوند كسي است كه سكينه و آرامش روحي و

  .ثبات مي يابد

  امنيت فردي: ب

ها توجه خاصي داشته و مرتكب قتـل و فسـاد را هماننـد كسـي مـي دانـد كـه همـه انسـانه را يعنـي انسـانيت را كشـته             قرآن براي ايجاد امنيت و حفظ جان انسان 

دن تحـول  زيرا با نابودي همه انسان ها ،در حقيقت نوع انساني و انسانيت مي ميرد و نابود مي شود؛ چنان كه احياي روحي و رواني فـردي و پديـد آور  ) 32/مائده(است

زيرا مفهوم انسانيت جز توحيد محوري نيست چون كـه انسـانيت انسـان بـه بنـدگي و      : وحيد گرايي در يك فرد چنان است كه انسانيت را زنده كرده استاعتقادي و ت

  .خليفه الهي اوست وقتي كسي را به توحيد كشانديم، در حقيقت اين خصلت هاي انسانيت را در او زنده ساخته ايم

دست مرد و زن دزد را به كيفـر عملـي   : خداوند مي فرمايد.است كه به اين نيز توجه خاصي مبذول شده است ضردي، امنيت در مال و عرهاي امنيت ف هاز ديگر مؤلف

  .زيرا با اين كار امنيت مال ايجاد مي شود) 11/مائده(نماييد عكه انجام داده اند به عنوان مجازات الهي ببريد و قط

  امنيت اجتماعي: ج

امنيت اجتماعي عبارت است از ايجاد شرايط و مـوقعيتي كـه براسـاس آن همـه افـراد جامعـه در انجـام        .زه هاي امنيت انساني ، امنيت اجتماعي استيكي ديگر از حو

  .فعاليت هاي مشروع و قانوني خود،آزادي كامل داشته و از امكانات جامعه يكسان برخوردار باشند و همه افراد در موقعيت برابر قرار گيرند

جامعه اي كه بدون امنيت باشد،از آسايش و آرامش برخوردار نخواهد بود و نشـاط و تـالش   .ستين شرط زندگي سالم اجتماعي،استقرار نظم و امنيت در جامعه استنخ

ـارب آرا و افكـار    در ناامني اجتماعي اقتصاد فرو مي پاشد و حوزه فرهنگي گرفتار سكون مي شود و فرهيختگان به جاي تبادل . از آن رخت بر ميبندد آزاد انديشـه و تض

يكي از ويژگي هاي جامعـه  ) ع(حضرت امير مؤمنان. به كتمان و تقيه روي مي آورند و انسان هاي بي شخصيت و مسموم و متملق و چاپلوس مديران جامعه مي شوند

دان و آگاهان جامعه،دهانشان بسته و نادانان و انسان هاي بـي هويـت   جاهلي را فقدان امنيت اجتماعي شمرده و مي فرمايد جامعه جاهليت، جامعه اي بود كه انديشمن

دين اسالم براي ايجاد وضعيت مطلوب اصول و قوانين را مطرح مي سازد تا . نظم و امنيت اجتماعي در قرآن و اسالم جايگاه ويژه اي دارد.و چاپلوس، مورد احترام بودند

ـا فروپاشـي روبـه رو نسـازند       در سايه بان آن امنيت و آرامش اجتماعي فراهم  ـاخته واجتمـاع انسـاني را ب امـام   .آيد تا قانون شكنان نظم و امنيت عمومي را مختل نس

به همين .براي اين كه قانون مايه اصالح وسعادت بشر شود،به قوه اجرايي ومجري احتياج دارد. مجموعه قانون براي اصالح جامعه كافي نيست: مي فرمايد ) ره(خميني
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قانونگذاري به تنهايي سـعادت  ... وند متعال در كنار فرستادن يك يك مجموعه قانون ، يعني احكام شرع، يك حكومت ودستگاه اجرا واداره مستقر كرده استجهت خدا

 مقـوانين و احكـا   هجرا مي كند و ثمـر قوه مجريه است كه قوانين واحكام دادگاه ها را ا. پس از تشريع قانون،بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد. بشر را تأ مين نمي كند

  .عادالنه دادگاه ها را عملي مي سازد

وخدا را نيز به عنوان درمان ودارو بيان مـي دارد كـه بسـياري از بيمـاري هـاي      : در كل مي توان گفت كه قرآن به عنوان يك درمانگر و درمان خود را معرفي مي كند 

افزون بر اين قرآن مي كوشد تابا پيشگيري وبيان روشهاي مطلوب تعـادل شخصـيت را در   .ايادخدا دلها آرامش مي يابدب. مي بخشد اروحي ورواني را درمان كرده و شف

  .انسان پديد آورد تا دچار پيامدهاي زيانبار عدم تعادل شخصيتي نشود

مي وعرفان انسان عالوه بر تعاليمي كـه جهـت زنـدگي درسـت     بهترين واكسيناسيون براي رسيدن به آرامش روح و روان در مقوله هاي بينش، به ويژه در مذاهب اسال

ارائه مي دهند بطوري كه بـه  درهمه زمينه هاي مادي ،معنوي ،اخالقي و عرفاني در اختيار ما مي گذارد مراتبي را نيز جهت برخورد با مشكالت وحتّي  استقبال از آنها 

  .خته شدن نيز الزمه اش ديد گرما در كوره حوادث استنظر مي رسد براي ساخته شدن آدمي، پخته شدن ضروري است وپ

وان عنوان مي كننـد و  مكاتب عرفاني شرق از رياضت صحبت دارند و مكاتب عرفاني غرب از رهبانيت اما اديان الهي چهار دسته دستور براي رسيدن به آرامش روح و ر

  ):1374، 97باهر، ص (به ترتيب زير

   �)تفقه،تعقل وتذكر  تفكر،(دستورهاي آموزشي قرآن  - 1

  
  :تفكر  

  يا به كارگيري سلول هاي مغزي براي استنتاج هاي منطقي از تجربيات ومطالعات علمي 

  :تفقه  

  .يا استفاده از قواي روحاني خود جهت تعمق در آيات الهي وتنظيم وتنسيق منظومه هاي ادبي وآئيني

  :تعقل   

  »اخالق عملي«د براي تميز خير از شر وبجاي آوردن خير وترك شر يا خردورزي وبه كارگرفتن وجدان خلق آگاهي خو

  :تذكر  

  .يابه يا خدابودن وخدا رادر همه اموال مقصد ومنظور دانستن است

  دستورات پرورشي قرآن - 2

  هجرت 

  هويت 

  :ابتالئات

ـات گونـاگون از امتحـان بـه مـال و     همچنـين ا �و�طرقـي �از�يعني مبتال شدن به بليات مختلف اعماز ترس،گرسنگي،نقص درمـان وجـدان،   مقـام ، زن  �متحان

  يا جهت تعالي ارواح �همه اصابتهائي است كه يا بعنوان عكس العملهاي اعمال اتفاق مي افتد و�حسن و هوش همه و�ممات و�فرزند،حيات و�و
  

  ديدگاه قرآن�حاالت بد از - 3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 49

  :حاالت خوب از ديدگاه قرآن براي رسيدن به آرامش - 4

  سرخير و ي - 1

  .خاصيتهاي هستي كه از نتايج تحمل شدائد و مصائب به شمار مي رود تحمل شدائد موجب ارتقاء روحي مي گردد�يعني برخورداري از خوبيها و

  آسايش بيرون�آرامش درون و - 2

  خدا�خانم و - خواب - رح است ، خانهاطمينان قلبي مطرح مي گردد شايد به همين دليل باشد كه چهار عامل زير بعنوان مسكن مط�كه تحت عناوين سكون و

خيرخـواهي  �كمـك و �كوشش از طرفي و�مشقت است بصورت كار و�معاش انسان از نتايج تحمل زحمت و�يعني گشايش مادي در امور - نعمت و بركت   - 3

  .براي ديگران از طرف ديگر

  وجنت �مغفرت - 4

ـااهللا وانـا    �ه هدف از خلقت بشر همانا خالفت آدم است در زمين وورود در بهشت رباني مي باشد ك�وآمرزش الهي و�كه بمعناي غفران  رجعت انسان به خدا كـه ان

  )جنّت(بدين آاليش هايش افزوده شود�و) مغفرت(ضرورت اين مسير ضروري است كه انسان آلودگي هايش زدوده گردد�و�اليه راجعون براي طي اين سير

  بنگر كه تا چه خداست مكان آدميت                                          رسد آدمي بجائي كه بجز خدا نبيند              

  )1375باهر (

  پيشنهادات 

در برابر مشكالت مقاومت كنيم و از آيات قراني در جهـت بهتـر    -  .با قرآن انس گيريم و بوسيله آن تزكيه نفس و روح كنيم -  قرآن ياد بگيريم و به ديگران يا دهيم

   زيستن

  : گيري نتيجه

مي توان نتيجه گرفت كه در فرهنگ قرآن، امنيت از كي مفهوم وسيع و در برگيرنده، متـوازن و عميقـي برخـوردار    . .استفاده كنيم تا به آرامش روح و روان نايل آييم 

مي شود امنيت در مفهـوم قرآنـي آن در سـايه    ) مادي، معنوي، فردي و اجتماعي، داخلي و خارجي، سياسي و اقتصادي(است كه شامل تمام حوزه هاي زندگي انسان 

دفع فقـر و مسـكنت، تـأمين    تقوا، توكل، احترام به حقوق ديگران، اجراي قسط و عدالت، برابري و برادري، دفاع و حمايت از مظلوم و محروم، برخورد با مفسد و مجرم، 

  .ذير استمعيشت و رفاه، حفظ آزادي هاي مشروع مردم و حاكميت معيارهاي الهي امكان پ

  

  منابع

ــز وجــان نيواســتورم   - 1 ــن رابين ــه    –اســتيفن ب ــور خارج ــد اعرابي،انتشــارات وزارت ام ــيان وســيد محم ــي پارس ــار ســازماني،جلد ســوم،ترجمه عل ــديريت رفت                        م
  1374، چاپ اول ،سال 

  ,1357،سال)تنش ومديريت پيشگيري( 33و34مجله مديريت دولتي،شماره - باهر، حسين - 2

  1371روانشناسي مديريت و سازمان،مركز آموزش مديريت دولتي ، چاپ اول ، –علوي،سيدامين اهللا  - 3

  1374رفتار سازماني، ترجمه غالمعلي سرمد،تهران،انتشارات موسسه بانكداري چاپ دوم، - لوتانز فرد - 4

  اي تازه چاپ اولتهران نشر هو 1381تعارض در سازمان سال �فشار عصبي و - فخيمي، دكتر فرزاد - 5

  قرآن مجيد و نهج البالغه - 6
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  1376پژوهش تحقيقاتي –مير هادي ، مهدي  - 7

  1376مهديان، پژوهش تحقيقاتي  - 8

  )1375تنش مديريت پيشگيري سال ( 32و  34باهر، حسين، مجله مديريت دولتي شماره  - 9
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