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واکاوی راهکارهای بینشی سالمت روان در آموزههای اسالمی



مجتبی انصاری مقدم1

چكیده
سالمتی ،یک حالت تندرستی یا بیمار نبودن است که از مهمترین نعمات الهی به
شمار میرود؛ چراکه بیماری و نقص ،ماانعی بارای انجاا اماور اسات .مساللهی
سالمت ،هم برای شخص و هم برای اجتماع ،از اهم موضوعات بوده و در تعالیم
اسالمی نیز اهمیت زیادی به این مهم داده شده است .سالمت از منظر اسال  ،دو
قسم است :سالمت جسم و سالمت روان .در نگاهی موشااااانه باه دیان اساال
درمیابیم که ناات مهمی را در حوزهی سالمت جسمی و سالمت روانی معراای
مینماید .مقالهی حاضر ،به حوزهی سالمت روانی میپردازد .منااب اساالمی ،در
جهت ارتقای سالمت روانی ،راهاارهای متفاوتی در ابعاد مختلف ،مانند :بینشی،
منشی ،انگیزشی و کنشی معرای میکنند .این پژوهش ،با تلکید بر ُبعد بینشی ،باه
صورت نظری و با روشی توصیفی ا تحلیلای ،باه بیاان راهاارهاای ساالمت روان
میپردازد که نوعی پژوهش میانرشتهای در جهت توسعه و تلفیق علاو انساانی و
اسالمی به شمار میرود .ازجمله راهاارهای بینشی اسال که در جاهای مختلف
بااا روشهااای مختلااف مااورد توجااه قاارار گراتهانااد عبارتنااداز :شاانا ت صاافات
داوند ،ایمان به داوند ،ایمان به حجت داوند و ایمان به معاد.
واژگان كلیدی :قرآن ،روایات ،سالمت روان ،بینش صحیح ،ایمان ،امنیت.
 تاریخ دریافت – 1399/7/22 :تاریخ پذیرش1399/8/27 :
 .1دانشآموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبدMojtabaansari6767@gmail.com ،
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ّ
مقدمه
قرآن کریم ،آ رین کتاب آسمانی و کتاب مقدس اسال که مصون از تحریف باوده و
واهد بود ،حاوی دستورات سعادتبخش اردی و اجتماعی برای انسان است که تمساک
به آن ،موجب سعادت دنیا و آ رت انسانها میگاردد و دوری از آن ،موجاب گمراهای و
بدبختی است .روایات و آیات اراوانی از کال الله مجید ،به بحث سالمت و باه صاو
امنیت پردا تهاند .امنیت ،از نیازهای اساسای انساان در لاوا تاارید باوده ،ولای در عصار
کنونی به دلیل وجود مخالرات و تهدیدهای اراوان ،ایان نیااز بیشاتر احسااس میشاود .از
آنجا که قرآن کریم و روایاات ،نساخهی شافابخش در لاوا تاارید و در هماهی زمانهاا
را درباارهی
بودهاند ،ضروری است که دیدگاه این کتاب آسامانی و کاال معصاومین
این مهم بدانیم.
ّ .1
اهمیت پژوهش
در اهمیت و ضرورت این پژوهش میتوان گفت کاه ساالمت روان در هماهی ادیاان و
مااتب وجود داشته و یای از مهمترین دغدغههای مشترک هماهی اااراد بشار ،از گذشاته
تاکنون ،امنیت روانی بوده است؛ لیان باید به آن ،به عنوان یاک موضاوع مبناایی و بنیاادی
جهت ایجاد آرامش و امنیت روانی نگر یسته شود؛ ز یرا احتماا سطحینگری نسابت باه آن
وجود دارد که در این صورت ،سااراتی باه ارزشهاای انساانی وارد میگاردد .تهدیادات
اصلی امنیت انسان و جامعهی انسانی ،تهدیدات درونی است؛ از ایان رو ،در بحاث امنیات
اردی« ،موان درونی کماا» و به تعبیر دیگر «ساتم باه اود» جازء تهدیادات باه حسااب
میآید .سالمت روانی ،در قرآن کر یم ،بسایار عمیاق و گساترده ماورد توجاه قارار گراتاه و
رسیدن به آرامش روانی مستلز اموری است که در این پژوهش به آن پردا ته میشود.
 .2پیشینهی پژوهش
از جهت سابقه و پیشینهی پژوهش ،تحقیقاتی نگاشته شده است؛ ازجمله اینااه ،بر ای
معیارهااای سااالمت روان را در حااوزهی روانشناساای و مشاااوره بررساای نمودهانااد (لطااااتی
بریس)1389 ،؛ عدهای هم با تمرکز بر حوزه روانشناسی به بحث ساالمت روان پردا تهاناد
(صادقی و دیگران)1384 ،؛ بر ی ارتباط ابعاد احساس نابرابری جنسیتی با سالمت روان را
واکاوی کردهاند ( اوری و دیگران)1392 ،؛ بعضی از پژوهشگران ،ارتباط گرایش ماذهبی

با سالمت روان را مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند (یعقوبی و دیگران)1394 ،؛ بر ی هم
به راهبردهای ارتقای سالمت روان مشاوران مدرساه :ساالمت مشااور پردا تهاناد (یوسافی
لویه)1387 ،؛ عدهای از پژوهشاگران علاو قرآنای ،راهاارهاای ایجااد ساالمت روان را باه
صورت اجمالی و یاجا نا بردند و آنها را بررسی دقیق قارار ندادهاناد( .تیماوری1391 ،؛
ر یش دار1389 ،؛ کیاانی کشاتگر )1395 ،تحقیقاات ااو  ،شاامل پاارهای از موضاوعات
ماارتبب بااا سااالمت روان اساات؛ ل ایان تمااامی ابعاااد ای ان پااژوهش را پوشااش نمیدهنااد.
باه ُبعاد
درحالیکه مقالهی حاضر با تمرکز بر آیات قارآن کار یم و روایاات معصاومین
بینشی سالمت روانی میپردازد؛ لذا از این مناب به عنوان پیشاینه و ساابقه اساتفاده گردیاده
است.
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 .3روششناسی پژوهش

 .4مفهومشناسی
برای ورود به بحث ،ابتدا به تعر یف مفاهیم کلیدی مقاله واهیم پردا ت.
 .1-4مفهوم «سالمت روان»
برای مفهو لغوی «سالمت» ( )Healthمعانی متعاددی بیاان شاده اسات؛ از جملاه:
«بیگزندشدن ،بیعیابشادن؛ رهاایییاااتن ،نجااتیاااتن؛ امن ّیّت؛ عاایات ،تندرساتی،
نجات ،رستگاری ،ال از بیمااری ،شافا ،آراماش ،صالح ،ساالم ،تندرسات( ».معاین،
 )64/4 :1363در بیان مفهو سالمت در اصطالح نیز چنین آمده است که معماوً کسای
را که بیماری جسمی نداشته باشد ،سالم می نامند؛ درحالی که شخص سالم ،کسای اسات
که از سالمت روح نیز بر وردار بوده و از نظر اجتماعی در آسایش باشد؛ زیرا پژوهشهای

واکاوی راهکارهای بینشی سالمت روان در آموزههای اسالمی

این پژوهش ،از نوع نظری است که با روش توصایفی ا تحلیلای انجاا شاده و از ناوع
تحقیقات میانرشتهای در جهت توسعهی علو انسانی است؛ ایان کاار ،ناوعی بومیساازی
مفاهیم علو انسانی بر پایهی قرآن کر یم بهشمار میرود .پژوهش حاضر ،با تمرکاز بار قارآن
کریم ،بحاث ساالمت روان کاه در واقا از شاا ههای روانپزشاای و روانشناسای را ماورد
واکاوی قرار میدهد .همچناین روش گاردآوری الالعاات ،باهصاورت کتابخاناهای و در
قالب استخراج ،لبقهبندی و تحلیل آیات قارآن کار یم مرباوط ساالمت روان باا تمرکاز بار
امنیت روانی صورت گراته است.
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علماای نشااان داده کااه ممااان اساات ریشااه و علاات بساایاری از ناتوانیهااای جساامی،
نابسامانیهای ااری و عالفی باشد( .نیلاروشان )24 :1363 ،سالمتی و بیماری ،اقب به
شرایب ایزیولوژیك وابسته نیستند ،بلاه به اااار ،هیجاناات و انگیزههاای اارد نیاز بساتگی
دارند( .دیماتئو)5 :1387 ،
منظور از «روان» ( )Mentalدر ارهنگ قرآن کر یم ،همان «روح (مجادله ،)22/قلاب
(بقره10/؛ اتح ،)4/نفس (بقره233/؛ لقمان ،)34/ااااد (نجام11/؛ اباراهیم ،)37/صادر
(اسراء51/؛ اعراف )43/و امثالهم» است.
بنابراین ،با توجه به مفاهیم ساالمت ( )Healthو روان ( )Mentalمیتاوان گفات کاه
«سالمت روان» ( )Mental Healthبه معنای «تندرستی روح» است .به تعبیری
دیگر ،آرامش روحی را سالمت روان گویند.
 .2-4مفهوم راهكارهای بینشی
بر ی ،بینش را مترادف با درک صحیح دانساتهاند( .داورپنااه )383/2 :1375 ،بر ای
دیگر آن را مترادف بصیرت دانستهاند( .حسینی همدانی .)22/3 :1404 ،بعضی هم بیانش
را مترادف شانا ت آوردهاناد( .مااار شایرازی )308/19 :1374 ،در مجماوع ،منظاور از
بینش ،همان بصیرت (شنا ت ،درک ،آ گاهی و بینایی) و جهانبینی است کاه باا اندیشاهی
انسانی مرتبب است( .انصاری مقد  )43 :1398 ،بینش ،مربوط به آن شنا ت و آ گاهیای
است که معموً در اااار انسان یعنی در درون است .مراد از راهاارهاای بینشای ،راههاایی
هستند که به انسان درک صحیح و شنا ت میدهند و سایرت انساانی را بیناا میکنناد .در
بخشهای بعدی این مقاله ،به بیان آن راهاارها پردا ته واهد شد.
 .5ابعاد سالمت از منظر قرآن کریم
دای متعاا آدمی را به ز یباتر ین و سالمترین جسم آار ید و نقص و بیماری در لقات
داوند وجود ندارد .دین اسال به سالمت جسمانی و روحانی آدمی توجهای ویاژه دارد و
به او حق نداده که به جسم و روان ود آسیب برساند .آیات بیشماری وجود دارد کاه باه
لور مستقیم و غیر مستقیم داا بر سالمت هستند .در این قسمت ،باا توجاه باه آیاات قارآن
کر یم ،به بررسی سالمت آدمی در دو مبحث سالمت جسامی و ساالمت روحای ا روانای
پردا ته میشود.

 .1-5سالمت جسمی
قرآن کریم ،برای سالمت جسم اهمیت ز یادی قائل شده و در ایان زمیناه سافارشهای
اراوانی کرده است که در اینجا به چند نمونه اشاره میکنیم.
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 .1-1-5طعام گوارا
جسم آدمی با غذا و آب زنده است؛ دین اسال  ،به کیفیت غذا و آب آشاامیدنی توجاه
َ
ْ
َْ ُ
اصی دارد؛ چنانکه دای تعاالی ارماود :فل َینظّر ااسسّان لىّی َط َعامّه (عابس)24/؛
«پس انسان باید به وراك ود بنگرد ».از لرای هم قرآن کر یم ناات بیشماری پیراماون
تغذیهی آدمی بیان میدارد؛ ازجمله :وردن غذای گورا (بقاره )172/و پرهیاز از غاذاهای
غیر بهداشتی ،گوشت مردار ،گوشت وک ،ون و شاراب( .اعاراف175/؛ انعاا 145/؛
بقره 173/و )219
َ
اىر ُس ُّك ُک ُلّوا مّ َ
َیّا َ هی َهّا ه

دای سبحان ،طاب به پیامبران و پیروان آنهاا میارمایاد:
َ ْ ُ
َ َْ َ ُ َ
َّ
َ ً
ون َعلّیم (مامنون)51/؛ «ای پیامبران از چیزهای گوارا
اىطی َبات واع َملوا صاىحا لسی بما تعمل
بخورید و کار شایسته کنید که من به آنچه انجا میدهید دانایم ».داوناد متعااا در ایان
آیه ،پیامبران و پیراونشان را به وردن چیزهای پاکیزه و انجا کار شایسته دستور میدهد.
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در بر ی دیگر از آیات قرآن کر یم ،باه تماایز چیزهاای پااکیزه و غیار آن اهتماا شاده
است؛ دای سبحان بر ی غذاهای ناپاک کاه بارای آدمای ضارر دارناد را حارا شامرده
است« :بگو در آنچه به من وحی شده است بر ورندهای که آن را می ورد هیچ حرامای
نمییابم مگر آنکه مردار یا ون ریخته یا گوشت وك باشاد کاه ایانهاا هماه پلیدناد یاا
(قربانیای که) از روی ناارمانی (به هنگا ذبح) نا غیر دا بر آن برده شاده باشادو پاس
کسی که بدون سرکشی و زیاده واهی (به وردن آنها) ناچار گاردد ،قطعاا پروردگاار تاو
آمرزنده مهربان است( ».انعا  )145/در قارآن کار یم چیزهاا و کارهاایی کاه باا «رجاس»
توصیف شده ،شامل موارد ز یر است :میته ،ون ،گوشت وک (انعا  ،)145/مر ،قماار
و بتها( .مائده )90/بدین ترتیب تغذیهی بهداشتی و گوارا ،یای از مهمتر ین ارکان تشایل
جسم است و رابطهی نزدیک با اعماا انسان دارد.
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 .2-1-5بهداشت جنسی
ممنوعیت آمیزش مردان با زنان در دوران عادت ماهیاناه ،از نموناههای دیگار اساال در
سالمت و بهداشت جسم است« :از تو دربارهی عادت ماهانه (زناان) مایپرساند ،بگاو آن
رنجی است پس هنگا عادت ماهانه از (آمیزش با) زنان کنارهگیری کنید و به آنان نزدیاك
نشوید تا پاك شوند .پس چون پاك شدند ،از همانجا که دا به شما ارماان داده اسات ،باا
آنااان آمیاازش کنیااد .داونااد توبااهکاااران و پاکیزگااان را دوساات ماایدارد( ».بقااره)222/
ممنوعیت از زنا (اسراء ،)32/پرهیز از لواط (اعراف )80-81/و استمناء (مامنون )5-7/نیز
نمونههای دیگر قرآن کریم برای بهداشت جنسی و جسمی هستند.
 .3-1-5طهارت ظاهری
اسااال باارای لهااارت و پاااکیزگی جساام ،تلکی ادات اراوان ای دارد؛ آی اات و روای اات
بیشماری داا بر این موضوع وجود دارد .نمازهای یومیه در لوا شبانهروز در پنج وعده بر
آدمی واجب است؛ یعنی در لوا شبانهروز آدمی باید در پنج وعاده (صابح ،ظهار ،عصار،
مغرب و عشاء) برای اقامهی نماز ،وضو بگیرد .از لرای هم دای سابحان بارای ماردان و
زنانی که جنب شدهاند ،غسل را واجب نموده است« :ای کسانی که ایمان آوردهاید چاون
به (عز ) نماز بر یزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای ودتاان را تاا
برآمدگی پیشین (هر دو پا) مسح کنید و اگر جنباید ود را پاك کنید (=غسال نماییاد) و
اگر بیمار یا در سفر بودید یا یای از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان نزدیای کردهاید و
آبی نیااتید پس با اك پاك ،تیمم کنیاد و از آن باه صاورت و دساتهایتاان باشاید .ادا
نمی واهد بر شما تنگ بگیرد لایان مای واهاد شاما را پااك و نعماتش را بار شاما تماا
گرداند .باشد که سپاس (او) بدارید( ».مائده)6/؛
 .4-1-5محیط پاک
پاکیزگی محیب ز یست ،یای دیگر از مباحث قرآن کریم پیرامون سالمت جسم اسات؛
چراکه محیب تلثیر شگرای بر سالمت جسم دارد .دای متعاا میارماید :؛ «و چون برای
ابراهیم جای انه را معین کردیم (بدو گفتیم) چیزی را با من شاریك مگاردان و اناها را
برای لوافکنندگان و قیاا کننادگان و رکاوعکننادگان (و) ساجدهکننادگان پااکیزه دار».
(حج )26/اکثر بیماریها جسمی از لریق هوای و محیب آلوده به آدمی منتقل میگردد.

 .5-1-5ىباس پاکیزه
یای از مهمترین مالفههای ایجاد سالمت جسم ،استفاده از لباس پاک و پاکیزه است.
َ َ
دای متعاا در قرآن کر یم پیرامون این موضوع میارمایدَ :وث َی َابك ف َطه ْر (مدثر)4/؛ «و
لباس ویشتن را پاك کان ».باه درساتی کاه لبااس کثیاف علات بسایاری از بیماریهاای
جسمانی اسات؛ باه تعبیاری دیگار ،بسایاری از بیماریهاای پوساتی و واگیاردار ،از لریاق
لباسهای کثیف انتقاا پیدا میکنند.
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 .2-5سالمت روحی رواسی
سالمت روحی روانی ،که موضوع اصلی مقالهی حاضر میباشد ،در آیات قرآن کریم و
روایات متعدد ،مورد تلکید قرار گراته است .به راستی که آرامش ،باًتر ین سرمایهی بشری
میباشد که آدمای هناوز باه حقیقات آن پای نبارده اسات .از نگااه روانشناسای اساالمی،
راهاارهای ایجاد سالمت روانی جهت تحقق امنیت روانی به چهار بخش تقسیم میشوند:
 .1-2-5راهكارهای بینشی اسالم برای سالمت روان

 .2-2-5راهكارهای منشی اسالم برای سالمت روان
مراد از «منش» در اینجا ،همتی اردی است که در جهت ااعاا حقیقای آدمای انجاا
گیرد ،و به تعبیری دیگر ،راتار اردی آدمی ،که در دستورات اسال اراوان یاد شاده اسات و
میتوان گفت که منش انسان ،همان ا ال و وی درونی اوست؛ (ر.ک :انصاری مقد ،
 )57 :1398ازجمله :تقوا ،صبر و غیره.
 .3-2-5راهكارهای اسگیزشی اسالم برای سالمت روان
بعد از بینش و منش ،راهاار دیگری به نا «انگیزش» وجود دارد .منظاور از انگیازش،
همان تحر یضات و تحر یاات درونی است که آدمای در جهات ایجااد آراماش در شارایب
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منظور از «بینش» در اینجا ،همان بصیرت و جهاانبینی اسات کاه باا اعتقااد و اندیشاه
انسانی مرتبب اسات( .ر.ک :انصااری مقاد  )43 :1398 ،در مرحلاهی نخسات ساالمت
روان ،انسان باید به یک بیانش صاحیح از آار یادگارش برساد؛ از جملاهی ایان راهاارهاا:
شنا ت صفات داوند ،ایمان به داوند ،تسلیم رضای الهی ،اعتماد بر داوند و ایمان به
معاد است که در ادامهی این مقاله ،به بررسی و تبیین این راهاارها پردا ته واهد شد.
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مختلف به ود القا میکند( .ر.ک :انصاری مقد  )88 :1398 ،به تعبیری دیگر ،انگیزش،
تحر یک درونی اسات کاه راتاار شاخص را جهات میدهاد و آن را هماهناگ میساازد.
همچنین انگیزه ،نوعی حرکت غیر مستقیم است و نمیتوان آن را به لاور مساتقیم مشااهده
کرد ،اما میتوان وجود آن را از روی راتار شخص ،تشخیص داد؛ از جملهی این راهاارهاا
میتوان به امیدواری ،مثبتاندیشی و  ...اشاره نمود.
ُ
 4-2-5راهكارهای کنشی اسالم برای سالمت روان
ُ
راهاار چهار جهت ارتقای سالمت روانی ،راهاار «کنش» اسات .منظاور از کانش،
همان راتار ظاهری و عینی آ گاهانه آدمی نسبت دیگران است که در مواق مختلف از ود
نشان میدهد( .ر.ک :انصاری مقد  )103 :1398 ،در واق کنش ،متلثر از بینش ،مانش و
انگیزش است؛ همانگونه که انگیزش ،متلثر از بینش و منش است .نموناههای مختلفای از
این راهاار در مناب اسالمی بیان شده است؛ ازجمله انفا  ،صدقه ،بخشش دیگران.
راهاارهای چهارگانهی او  ،ارتبااط تنگااتنگی باا یاادیگر دارناد و باه تعبیاری ،روی
یادیگر تلثیر مستقیم دارند و به صورت هماهنگ باهم هستند؛ یعنی هرکدا  ،با دیگری در
رابطه تنگاتنگی قرار دارند( .ر.ک :انصااری مقاد  )134-39 :1398 ،محوریات مقالاهی
حاضر ،قسم اوا راهاارها ،یعنی ُبعد بینشی سالمت روان است که در ادامه باه تبیاین آن ،از
منظر آیات و روایات پردا ته میشود.
 .6راهكارهای بینشی سالمت رواسی در آموزههای اسالمی
همانلور که در بخش مفهو شناسی ،بیان شد ،بینش ،نوعی شنا ت و آ گاهی درونای
است که تلثیر بسیاری روی راتار و کنشهای انسانی دارد ،به همین جهت باه عناوان یاک
مبحث ریشهای در روح و روان انسانی و اعماا وی اسات .در مرحلاهی نخسات ساالمت
روان ،انسان باید به یک بینش و بصیرت صحیح برسد؛ به تعبیری ،انسان بایاد ناوعی بیانش
الهی پیدا کند .بینش صحیح ،آن است که مبتنی بر دامحوری باشد .اگر انسان اعتقادش
صحیح نباشاد ،اصاال نمیتواناد آراماش حقیقای را درک کناد .از ایانروسات کاه بیانش
صحیح ،اهمیت زیادی در سالمت و امنیت روانی دارد .به درساتی کاه دیان مباین اساال ،
راهاارهای مختلفی در ُبعد بینشی ،برای ایجاد آرامش روحی ا روانی مطرح نماوده اسات.
راهاارهاای بینشای هار کادا در جاای اود ناوعی ساالمت و آراماش روانای را برجاای

میگذارند ،اما جمی این راهاارها ،پلهای برای راهیابی به آرامش حقیقی هستند .در اینجاا
به نمونههایی از این راهاارها اشاره میشود.
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 .1-6شناخت صفات خدا
نخستین راهاار بینشی برای ارتقای آرامش و سالمت روانی ،شانا ت صافات ادای
سبحان است .همواره در قرآن کریم ،صافاتی چاون :حاایم ،بیار ،بصایر ،رزا  ،غفاور،
رحیم و  ...برای حق تعالی بیان شده که بدون شک هر یک از آنها دارای حامتی است،
لان مهمترین آنها ،المینان قلوب مامنین در زندگی است .شنا تی که آدمای نسابت باه
دای متعاا پیدا میکند ،به تناسب عمق و کماا ود ،شنا ت و مقدار توجهی که آدمی
نسبت به شنا ت ویش پیدا میکند و مفهومی که از اسماء و صفات الهای در ذهان وی
ایجاد میکند ،حاًت اصی در آدمی به وجود میآورد که به لحاا مقادماتش ا تیااری
است و میتواند مورد امار و نهای ا القای قارار گیارد و دارای ارزش ا القای باشاد .ایان
حاًت نیز به نوبهی ود ،منشل راتارهای ویژهای در انسان واهند شد.

داوند در قرآن کریم میارماید :؛ «و آنگاه کاه اباراهیم گفات :پروردگاارا ،باه مان
نشان ده چگونه مردگان را زنده میکنی؟ ارمود :مگر ایمان نیاوردهای؟ گفت :چارا ،ولای
تا دلم آرامش یابد .ارمود :پس ،چهار پرنده برگیر ،و آنها را پیش ود ،ریز ریز گردان؛
سپس بر هر کوهی پارهای از آنها را قرار ده؛ آنگاه آنها را ارا وان ،شاتابان باه ساوی تاو
میآیند ،و بدان که داوند توانا و حایم است( ».بقار  )260/حضارت اباراهیم بارای
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شنا ت رزاقیت دای سبحان میتواند آرامشی در قلوب اااراد ایجااد کناد؛ چارا کاه
تاالمین معاااش ،یااای از علاال نگراناای امااروزی انسانهاساات .داونااد متعاااا در ایاان باااره
ْ
َّ ّ ُ َ َّ ُ ُ ْ ُ
اىّر َّزا ذو اىق َّّو اى َمتّی ُ (ذاریاات)58 /؛ « داسات کاه اود
میارمایاد :لن اىلّه هّو
روزیبخاش نیرومناد اساتوار اسات ».ایان آیاه بادان معناسات کاه روزیدهنادهی واقعاای
داست و نگرانیهای بیمورد اایدهای ندارند؛ چراکه ادای سابحان در آیاهی ااو  ،باه
رزا بودن ود اشاره مینماید .همچنین کسی که میداند داوند ،حایم و علیم اسات و
هیچ موجودی را بیهوده لق نارده است ،اوشباین اسات( .قرائتای )232/6 :1383 ،از
َّ َّ َ َ ْ
لرااای ،کساای کااه ماایدانااد داونااد در کمااین سااتمگران اساات :لن َربّّك ىباىم ْرصّّاد
(اجر)14/؛ «به یقین پروردگار تو در کمینگاه (ستمگران) است ».آرامش دارد.
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آرامشگراتن قلبش ،از داوند متعاا در واست مینماید که نشان دهاد چگوناه مردگاان
زنده میگردند .اولیای دا آنچنان غر صفات جماا و جالا او هستند و آنچنان محاو
مشاهدهی ذات پاك اویند که غیر او را به دسات اراموشای مایساپردند( .مااار شایرازی،
 )335/8 :1374بدین ترتیب ،معرات به صفات و اسماء الهی ،آدمی را باه آراماش روحای
وامیدارد .هر یک از اسماء الهی ،بیانگر یای از صفات حق تعالی اسات .مهمتارین منبا
برای معرات بهتر به صفات الهی ،قرآن کریم هست .قرآن کریم با بیاانی شایوا باه توصایف
صفات دای سبحان میپردازد که آدمی را آرا مینماید.
 .2-6ایمان به خداوسد
مهمترین راهاار بینشی اسال جهت ارتقای سالمت و امنیات روحای ا روانای ،ایماان
راسد به واجب الوجود است؛ چراکه انسان ،با ایمان به واجب الوجود ،دلهره و نگرانی را از
ود دور میکند و تالش و المینان را به جای آنها میآورد .وقتی اردی پاس از شاناحت
صفات دا ،مامن به حقیقت واجب الوجود شود ،تما وجودش آرامش میگیارد و بارای
هیچیک از امور مادی ،استرس و اضطراب ندارد؛ چرا که متوجه میشود داونادی اسات
که به امور انسانها رسیدگی میکند و اراتر از مادری مهربان ،به بندگانش محبت میکند.
دای متعاا میارماید :هرکس ایمانش را از پلیدیها حفظ کناد ،إیمان واهاد باود:
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ
َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َْ ُ َ ُ ْ ُ َْ ُ َ
ون (انعاا )82 /؛
ّم یلب ُسّوا لیمّاسهم بظلّم َوىئّك ىهّم اْلمّ وهّم مهتّد
اىذی آمنّوا وى
«کسانیکه ایمان آورده و ایمان ود را باه شارك نیاالودهاناد ،آناان راسات ایمنای و ایشاان
راهیااتگاننااد ».آیااه میگویااد امنیاات و آرامااش واقعاای ،باار وجااود آنهااایی کااه ایمااان در
قلوبشان رسوخ کرده ،حامارماست .همچنین دای سبحان در جایی دیگر میارمایاد:
َ
ُُ
ً
ْ ْ
َ ُ
ُه َو َّاىذي ََ َسز َل َّ
اىسّك َین فّ قلّوب اى ُمّْمنی َ ى َی ّْزدادوا ل َیماسّا َّمّ َ ل َیمّاسه ْم( )...ااتح)4 /؛
«اوست آن کس که در داهای مامناان آراماش را اارو ارساتاد تاا ایماانی بار ایماان اود
بیفزایند »...الال ایمان بر عقیده آن است کاه ماامن اعتقااد اود را از ریاب و شاک و
اضطراب میرهاند و به آن امنیت میدهد و برای رسیدن به آن ،تنها علم کاای نیست؛ بلاه
این اعتقاد باید با قلب و جان انسان عجین شود تا الال ایمان به آن درست باشد( .جوادی
آملی)228 :1383 ،
انسان ،هرچه به دا ایمان باًتری پیدا کند ،عطاش و نیااز درونایاش کام میشاود و

وقتی قد در راه ایمان به دا گذاشت ،احساس بینیازی کرده و به آرامش مطلق میرساد
و هرگاه به دای کاذب (هوای نفس) نزدیک شود ،اضطرابش زیاد میگاردد( .محمادی
میارمایناد« :ایماان ،باه ادعاا و آرزو نیسات،
ریشهری )۱۴۴/۲ :1395 ،پیامبر اکر
بلاه ایمان ،آن است که در دا الص باشد و عمل ،آن را تصدیق و تلیید کند( ».مجلسی،
 )72/69 :1404اما علی ارمودند« :ایمان ،شنا ت با قلب ،اقرار به زبان و عملکردن
به اعضا و جوارح است( ».نهج البالغه ،حامات  )31همچناین ایشاان درباارهی درجاه و
مراتب ایمان ارمودند« :هرگاه ایمان در قلب وارد شود ،نقطهای نورانی در آن پدید میآید.
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هرچه ایمان زیاد شود ،آن نقطه گسترش مییابد و آنگاه کاه ایماان کامال شاد ،ناور،
ارمودناد« :هایچ
تما قلب را ارا میگیرد( ».ریشهری )300/1 :1384 ،اما صااد
مامنی نیست مگر آنکه داوند ایمان را همد و آرامشبخش او قارار میدهاد ،چنانچاه
حتی اگر در قله کوهی هم باشد ،احساس تنهایی نمیکند(».ابن اهد حلی)218 :1410 ،

زندگیای که به داوند متصل نباشد ،هرقدر هم ظاهرا توسعه داشته و لواز زنادگی در
آن اراهم باشد ،اما باز هم تنگ و دشوار است .کسی که حمایت داوند را نداشته باشاد،
همیشه در شک و اضطراب است؛ تنگی و ضیق از حیث حر باه مااا دنیاا و آنچاه در
دست مرد است و غصهی از دست دادن ماا .اگر انسان با ایمان باشد ،زندگی او وساعت
پیدا میکند( .سید قطب )235/4 :1412 ،بدین ترتیب ،وقتی ایمان به دا در قلوب اااراد
رسوخ پیدا کند ،آرامشی از سوی حق تعالی بر قلوب آنها حاکم واهد شاد کاه باا دیگار
آرامشها قابل قیاس نخواهد بود .در واق ایمان باه ادا ،قاراردادن تایاهگااهی محاام و
مقاو برای ود است و بدین جهت ،آدمی پیوسته در آرامش و آسایش است.
در اینجا به دو نمونهی مهم از آثار ایمان به دا اشاره واهیم کرد.
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بنابراین ایمان آن است که انسان ،بعاد از درك عجاز و نااتوانی اود و دیگاران در راا
نیازهایش ،به تایهگاه نامحدود پناه برد و در محل امن قرار گیرد که در این صورت ،هام از
گزند شیطان درون و هم از شر حوادث تلد بیرون ،در امان واهد باود .ایماان باه ادا ،در
گرو ایمان به انبیا ،کتب آسمانی و ارشتگان الهی است .رشاد و هادایتی کاه انساان از ایان
مناب معراتی به دست میآورد ،باعث آرامش قلب میشود و از ااتادن در ورلهی هالکات
نجات میدهد( .جوادی آملی)232 :1383 ،
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 .1-2-6تسلیم رضای خداوسد
یای از آثار ایمان به دا ،تسلیم محض به رضای دا بودن اسات؛ بادین معناا کاه در
مقابل اوامر داوند و اولیای الهی و گراتاریها و مشاالتی که داوند بارای او مایآورد،
تسلیم باشد و در مقابل آنها چون و چرا ناند ( .مینای )402-401 :1378 ،تسالیم باودن
نزد داوند ،پلهای باًتر از ایمان به داست؛ چرا که گاهی در قلب اردی ایماان باه ادا
وجود دارد لان در امور ،تسلیم رضای الهی نیساتً .ز باه ذکار اسات تسالیم باودن نازد
دای سبحان در مرتبهی اوا ،به صورت قلبی است و در مرتباهی بعاد باه صاورت ااعاالی
ظاهر میشود .دای سبحان در قرآن کریم ارمود« :و دین چه کسی بهتر است از آنکس
که ود را تسلیم دا کرده و نیاوکار است و از آیین ابراهیم حقگرا پیروی نموده است و
دا ابراهیم را دوست گرات( ».نسااء )125/هماواره ماراد از تسالیم در آیاه ااو  ،اینکاه
ودیتی نداشته باشد تسلیم اوامر و ااعاا الهی شود( .لیب)221/4 :1378 ،
صاحب تفسیر اىمیزان میگوید« :مامنان واقعی موظفند روح تسلیم در برابار حاق را
در ود پرورش دهند .قبوا یک ماتب و دستورات آن در مواردی که به سود انساان تماا
میشود ،دلیل بر ایمان به آن ماتب نیست ،بلاه آنجا که ارامین دین ،ظاهرا به زیان انساان
است ،اما در واق  ،مطابق با حق و عدالت است ،اگر پذیراته شود ،نشاانهی ایماان اسات».
(لبالبایی )40/4 :1417 ،اگر بندگان دا تسلیم حام رسوا شدند ،و از هایچ حاام آن
جناب در بالن داشان ناراحت نگشتند ،آنوقت است که مسالمان واقعای شادهاناد ،و در
این صورت است که میتوان گفت به لور قط  ،تسلیم حام دایند و حتی در برابر حام
تاوینی دا نیز تسلیماند .آری! تسلیم بودن در برابر حام دینی و تشریعی ادا ،دلیال بار
تسلیم بودن در برابر حام تاوینی اوست( .همان)647/14 ،
به این ترتیب ،وقتی اردی در برابر تقدیر الهی نسبت به امور راضی باشاد ،ناوعی امنیات
را بر قلب ود حاکم کرده است؛ یعنی شخص مسلمان ،به همهی اوامر ،نواهی و تقدیرات
دای متعاا ،ایمان داشته و در حد توانش به آن عمل نمایاد؛ ثمارهی ایان تسالیمشادن در
برابر رضای دا ،داراشدن قلب سلیم واهد بود که حتی در همهی اعضای بدن تلثیرگاذار
است و سبب سالمت جسمی و داشتن آرامش روحی واهد شد.

 .2-2-6اعتماد بر خداوسد
«توکل» ،به معنای اظهار ناتوانی در کاری و اعتماد کردن به دیگری است( .ابن اارس،
 )136/6 :1404حصوا توکل ،متوقف است بر اعتقاد جاز به اینکه هایچ حاوا و قاوهای
نیست مگر به واسطهی دای متعاا ،و هیچکس را جز او قدرت بر امری نیست ،تما علم
و قدرت بر کفایت امور بندگان از جانب اوست؛ پس اعتماد به دا نموده ،التفات باه غیار
ناند( .حسینی شاه عبدالعظیمی)29/7 :1363 ،

وقتی ایمان ارد ،عمق یاات و به حدی از کماا رسید و ادا را شانا ت و اهمیاد کاه
تمامی امور به دست اوست و همه به سوی او بازگشت میکنند ،بر ود واجب میداند که
بر او توکل کند و تاب ارادهی او باشد .او را در تمامی مهمات زندگی وکیل گراته ،به آنچه
در مسیر زندگیاش مقدر میکند راضی باشاد و بار لباق شارای و احااامش عمال کناد.
(لبالبایی)8/9 :1417 ،
مفهو توکل ،از ایمان و اسال نمیتواند جدا باشد؛ چراکه یك اارد ماامن و تسالیم در
برابر ارمان پروردگار ،او را بر هر چیز قادر و توانا ،و هر مشالی را در برابر ارادهی او ساهل
و آسان میداند ،و به وعدههای پیروزی او اعتقاد دارد( .ماار شیرازی)368/8 :1374 ،
ُ ُ
از اما علی نقل شده که ارمودند« :أصل قو القلب التوکل علای اللاه» (محمادی
ریشهری)۵۴۵/۹ :1384 ،؛ «ریشه ی نیرومندی قلب ،توکل بر داست ».به این ترتیاب،
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توکل به این معنی ،امید آارین ،نیروبخش ،تقویتکنندهی اراده و الق روح مقاومات
و پایداری در انسان است و انسان را به ااقی روشنتر و تابناکتر پیش مایبارد( .سابحانی،
ً
ّ
ّ
َ
ََ
ّ
 )212 :1355دای متعاا میارمایدَ :و توکك َعلی اىله َو کفّی باىلّه َوکّیال (احازاب)3 /؛
«و بر دا اعتماد کن همین بس که دا نگهبان (تو)ست ».گر چه مخالب در این آیات،
شخص پیامبر است ،ولی پیداست که دستوری اسات بارای هماهی مامناان ،و هماهی
مسلمانان جهان در هر عصر و هر زمان .دای سبحان در جایی دیگر ارموده اسات... :
ّ َ
ّ
َ
ّ
َو َم َیتوکك َعلی اىله ف ُه َو َح ْس ُب ُه ل َّن اىله( )...لال )3 /؛ «و هرکس بر دا اعتمااد کناد ،او
برای وی بس است ».کیست که در مقابل قدرت الهی و اراده و مشایت او ،بتواناد عار
اندا کند و کدا اسبابی است که بتواند تلثیر کند و چه اعلی است که تحقاق پیادا کناد؟!
(لیب)55/13 :1378 ،
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آرامش واقعی زمانی اتفا واهد ااتاد که قدرت دای سبحان درک شود و به شادت باه
ارمودند« :کسی که کارهاای اود را باه
او تایه و اعتماد شود .در روایتی اما صاد
دا بسپارد ،همواره از آسایش و یر و برکات در زنادگی بر اوردار اسات و واگذارنادهی
حقیقی کارها به دا ،کسی است که تما همتش تنهاا باه ساوی ادا باشاد( ».گیالنای،
)175/1 :1377؛
کسی که نتیجهی اماور اود را پاس از انجاا وظاایف اویش ،بار عهادهی داوناد
بگذارد و اعتماد بر حقتعالی کناد ،ناوعی آراماش را بار اود اارود واهاد آورد .ناگفتاه
پیداست مفهو توکل این نیست که انسان دست از تالش و کوشش باردارد ،و باه گوشاهی
انزوا بخزد و بگوید تایهگاه من داست ،بلاه مفهو آن این است که هرگاه نهایت تالش
و کوشش ود را به کار زد و نتوانست مشال را حل کند و موان را از سار راه اود کناار
زند ،وحشتی به ود راه ندهد و با اتااء به لطف پروردگار و استمداد از ذات پاك و قدرت
بیپایان او ،ایستادگی به رج دهد و به جهاد پیگیر ود هامچناان اداماه دهاد ،حتای در
جایی که توانایی دارد نیز ود را بینیاز از لطف ادا نداناد؛ چارا کاه هار قادرتی هسات،
باً ره از ناحیهی اوست( .ماار شیرازی)368/8 :1374 ،
بدین ترتیب ،یای از آثار ایمان به داوند ،توکل بار ادای سابحان اسات کاه مایاهی
آرامش جان آدمی میگردد .توکل ،همواره یای از مهمترین مظاهر ایمان و به معناای تایاه
و اعتماد به داوند متعاا و درک این حقیقت است که سود و زیان انساان تنهاا باه دسات
داوند و اثرگذاری همهی اسباب در عالم وجود ،به اذن و اراده اوست.
ّ
 .3-6ایمان به حجت خداوسد
راهاار بینشی دیگر جهت ارتقای سالمت روانی ،ایمان به حجت یاا حجتهاای الهای
است .دای متعاا ،در میان مرد  ،حجتهایی جهت راهنمایی و هدایت بشر ارساا نموده
و تعداد زیادی از انسانها را به پیامبری مبعوث کرد تاا بشار را در راه الهای هادایت کنناد،
همچنین ائمه معصومین را برای هدایت و راهنمایی مامنین قرار داد .حاا اگر انسان به
این حجتهای الهی ایمان بیاورد ،یالش از تمامی نگرانیهاا و اساترسها راحات واهاد
بود؛ چراکه میداند هر عملی از اعماا انسانی ،به نتیجهای منجار میشاود ،پاس نیاازی باه
 ،سراساار
اسااترس و اضااطراب نیساات .وجااود همااهی انبیاااء ،اولیاااء و ائماه معصااومین

َ َ
ْ
َ
َ َْ ُ
وابتغّّوا لىیّّّه اى َوسّّّیل

آرامشبخااش اسااات .در آیاااهای از قااارآن کاااریم می اااوانیم:
(مائده)35/؛ «به سوی ادا وسایله را بجوییاد ».ابان شاهر آشاوب در معنای ایان آیاه ،از
امیرالمامنین روایت کرده که آن حضرت ارمودند« :وسیله ،من و ارزندانم میباشیم.
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هرگاه شخصی از دا چیزی در واست کند ،ما را واسطه و وسیلهی در واسات اود
در درگاااه ربااوبی قاارار دهااد تااا داونااد حاجااات او را باار آورد و انجااا دهااد( ».ر.ک:
داورپناااه )328/10 :1375 ،حتاای در روایااات مااا آمااده اساات کااه غیاار از انبیاااء و ائماهی
معصومین  ،بندگان پاک دا نیز مایهی آرامش انسان هستند؛ چنانکه در نقلای آماده
وقتی ابوحمزه ثمالی را میدیدند ،میارمودناد« :مان وقتای تاو را
است که اما صاد
میبینم ،آرامش مییابم( ».قمی»)247 :1379 ،
در مناب اسالمی به کرات دیده میشود که اسال مرد را در مواق مختلف ،به مساائلی
چون شفاعت و توسل و  ...دعوت کرده اسات .در بااب اهمیات و جایگااه توساالت ،در
ٌ
ٌ
ُ
می وانیم« :الوسیلة درجة عنداللاه لایس اوقهاا درجاة» (متقای،
روایتی از پیامبر اکر
 :1419ح)3907؛ «وسیله ،درجهای است نزد داوند که باًتر از آن درجهای نیست».

 .4-6ایمان به معاد
ایمان به معاد ،یای دیگر از راهاارهای بینشی جهت ایجاد آرامش و امنیت روان است.
اصل معاد در اسال به معنای آن است که همهی انسانهایی که پا به عاالم دنیاا نهاادهاناد،
بعد از مدتی زندگی در این عالم ،مایمیرناد و همگای در جهاان دیگاری زناده شاده و در
قیامت ،در دادگاه عدا الهی حضور یااته و پس از رسیدگی به اعماا و راتار آنها در دنیا،

واکاوی راهکارهای بینشی سالمت روان در آموزههای اسالمی

در ز یارت جامعه که از لسان مبارک اما هادی صادر گردیده ،اینگونه می وانیم:
«هرکس نزد شما آمد ،نجات واهاد یااات و کسای کاه از شاما ااصاله گراات ،هاالک
میشود… هرکس شما را دوست بدارد ،دا را دوست داشته و هرکس با شما دشمنی کناد،
با دا دشمنی کرده است… به شما داوند آغاز میکناد و باه شاما پایاان مایدهاد و باه
وسیلهی شما باران میارساتد و باه وسایلهی شاما آسامان را نگاه مایدارد… هرکاه ادا را
واهد ،باید از لر یق شما آغاز کند و به دا تقرب جویاد… ( ».قمای )90 :1380 ،بادین
که در باب توسل وارد شدهاند ،یاای
ترتیب هم قرآن کریم و هم ارمایشات معصومین
از اثرهای ایمان به حجت دا را ،آرامش ،معرای نمودند.
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در بهشت و سعادت جاودانه یا در دوزخ شم و غضب الهی واهند بود .ادای سابحان
َ َ َ ْ
َ َ ُ َّ ُ ه َ ْ
َّ ْ
ُ ه َْ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ُ َ
ُ َ
ّم ا
میارمایااد :یّ ّْوم تّّتتی کّّك سف ّ تجّّادل ع ّ سفسّّها وتّ َّوفی کّّك سف ّ مّّا عملّّت وهّ
ُْ َ ُ َ
ّون (نحل)111 /؛ «(یاد کن) روزی را که هرکس میآید (و) از ود دااع میکند و
یظلم
هرکس به آنچه کرده ،بیکم و کاست پاداش مییابد و بر آنان ستم نمیرود».
قیامت ،اراگیر است و همهی انسانها در آنروز حاضر میشوند ،وقتی اردی ایانگوناه
تلمل کند که روزی واهد رسید که نتیجهی اعماا و راتار همه به آنهاا داده میشاود و باه
حساب همه رسیدگی میشود ،نوعی آرامش بر جان ارد حاکم واهد شد .البته ایان بارای
اارادی است که اعماا و راتار ود را مطابق دستورات الهی تنظیم کنند .دای متعااا در
َ
ّ
ًّ
ُ
جایی دیگر ارموده است :لى ْیه َم ْرج ُعك ْم َجم ًیعا َو ْع َد اىلّه َحقّا( ...یاونس)4/؛ «بازگشات
همهی شما به سوی اوست ،وعدهی دا حق است »...لف وعده ،قبایح اسات و محااا
است از دا صادر شود( .لیب )367/6 :1378 ،این آیه ،به حقباودن وعادهی روز واقعاه
اشاره میکند که میتواند آرامشی بر دا مامنان ادا (آنهاایی کاه تماا اماور اود را بار
اساس دستورات تنظیم میکنند) باشد.
نقاال اساات از امااا جاواد دلیاال نا وشااایندی ماار در مااذا انسااان را پرساایدند.
حضرت پاسد ارمودند« :چون به آن جهل دارند ،آن را ناا وش مایشامارند و اگار مای-
شنا تند و از دوستان دا بودند ،بدان محبت میورزیدند و میدانستند آ رت بارای آناان
بهتر از دنیاست( ».شید صدو )199/2 :1372 ،
با توجه به مطالب بیانشده معادباوری ،تلثیر شگرای در آرامش آدمی دارد؛ در واق  ،ارد
امور دنیا را بیهوده نمیداند ،بلاه آن را در ذهن ود هدادار و برناماهریزی شاده میبیناد.
باور نداشتن معاد و بازگشت به سوی داوند ،به معنای بیهوده پنداشاتن آاارینش و باه تبا
آن ،اروغلتیدن در دا پوچی است و موجب اضطراب و تارس از مار  .البتاه معتقادان باه
معاد هم ممان است ترس از مر را داشته باشند اما منشل آن باا کسای کاه بااور باه معااد
ندارد ،متفاوت است؛ منشل آن ،ترس از نیستی و پایانیااتن حیات است اما باورمند به حیات
آ رت ،ترسش از اعماا ناشایست ویش است؛ ترس اوا ،اضطرابآار ین ،نا امیدکنناده و
الجکننده است ،اما ترس دو  ،انگیزهآار ین و تعهدآور است .قرآن کر یم دربارهی گروهای
َ
َ
َ َ ً
از یهودیان دنیادوست ارمودَ :و ا َی َت َم َّن ْوس ُه َ َبدا بما ق َّد َم ْت َ ْیّدیه ْم (جمعه)7/؛ «به االر

گناهان ز یادی که مرتاب شدهاند ،هرگز آرزوی مردن را ندارند ».ایان آیاه باه آن دساته از
اارادی اشاره دارد که به الر اعماا ناشایستی که انجا دادهاند ،از آ رت ترسانند.
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در روایتی پیرامون دلبستگی بر ی ااراد به دنیاا ،از امیرالماومنین علای می اوانیم:
ْ َّ
ُّ
«م ْن کانت الد ْنیا ه َّمت ُه اشتد ح ْسر ُت ُه ع ْند اراقها» (شید صادو )382/4 :1413 ،؛ «هارکس
دنیا نهایت همتش شود ،هنگا جدایی از آن ،سخت حسرت می ورد ».این روایت به حاا
اارادی اشاره دارد که در دنیا یااد مار را اراماوش کردناد و اقاب باه اماور دنیاایی اود
پردا تند و در نهایت ،حسرت جدایی از دنیای ود را می وردند.
ستیجهگیری
در یااتیم که سالمت روان ،یای از موضوعات مهم اسال به شمار میرود؛ از نظر آیات
و روایات ،امنیت کامل ،زمانی برای انسان اراهم است که انساان عاالوه بار ایان جهاان ،از
امنیت در سرای آ رت نیز بهرهمند باشد .از این رو ،تلمین امنیت دنیایی ،اگرچاه باه عناوان
ُ
یک هدف مهم ،مورد توجه است ،لایان در ورای آن ،نبایاد از تالمین امنیات ا اروی ،باه
عنوان هدف مهمتر ،غاال بود.

الف .سالمت جسمی :دین اسال در جاهای مختلف ،به مسائلی چاون :لعاا گاوارا،
بهداشت جنسای ،لهاارت ظااهری ،محایب پااک ،لبااس پااکیزه و  ،...جهات تندرساتی
جسمی پردا ته است.
در مواقا مختلااف ،بااه موضااوع
ب .سااالمت روان :داونااد متعاااا و معصااومین
سالمت روان اشاره کردهاند .مقالهی حاضر تنها راهاارهای ُبعد بینشی را مورد توجاه قارار
داد؛ دریااتیم که بینش ،نوع شنا ت و درک صحیح اااراد اسات کاه باا اندیشاهی انساانی
راهاارهایی برای
مرتبب واهد بود .دای سبحان در قرآن کریم و روایات معصومین
ُبعد بینشی جهت ارتقای سالمت روانی معرای میکنند ،از جمله:
 .1شنا ت صافات داوناد :یاای از مقادمات ایماان باه داوناد ،شانا ت صافات
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داست؛ آدمی تا زمانیکه از صفات الهی ،آ گااهی پیادا ناناد ،نمیتواناد باه یاک درک
صحیح و بینش قوی از پروردگارش برسد؛ اما اگار صافات الهای را باه صاورت صاحیح و
همانگونه که در قرآن آمده ،بشناسد ،نوعی آرامش درونی بر قلبش حاکم واهد شد.
 .2ایمان به داوند :در مرحلهی بعد از شنا ت ،آدمی به یک ایمان راسد به داوناد
واهد رسید .آیات و روایات متعددی بیان شده که ایمان راسد به حق تعالی ،روح آدمی را
آرا میکند .همچنین ایمان به داوند ،آثاری چاون :تسالیم رضاای داوناد ،اعتمااد بار
داوند و  ...را دارد که همین آثار ،ود منشل آرامش واهند بود.
 .3ایمان به حجت داوند :داوند متعاا در قرآن کریم ،موضوع ایمان به حجتهای
الهی را مورد توجه قرار داده است .روایات متعددی نیز وجود دارد کاه امنیات روانای را ،از
آثار توسل به حجتهای الهی میشمارند.
 .4ایمان به معاد :راهاار دیگر ارتقای سالمت روانی ،معادباوری است؛ این موضاوع را
هم تجربه ثابت کرده و هم در مناب اسالمی مورد توجه قرار گراته اسات .ایماان باه معااد،
یعنی داشتن هدف؛ وقتی آدمی ،مر را آغازی از زندگی ماندگار تصور میکند ،پس هیچ
دلیلی برای اضطرابی در زندگی نمیبیند؛ چراکه هدف نهایی را در سرای آ ارت میبیناد،
نه در دنیا.

فهرست مناب
* قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی اوًدوند.

 .1ابن اارس ،احمد بن اارس ،معجم مقائی
. ۱۴۰۴
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