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:اهداف آموزشي
.رواني بدانندوداليل آن راتوضيح دهندوطمئنينه آرامش وتسكينبارا وبي خيالي مربيان فرق بين استراحت بدني-
.واقعي رواني بدون ايمان وتقواي الهي حاصل نمي شودآرامش-
وكه انساني- ايل اخالقي وعوارض جسمي ورداراست دچاربيماريهاي رواني ورذتقوي برخازگوهروجوداومملوازايمان ومعرفت الهي است

.ناشي ازآن نمي شود
كننوحقيقي قرارنگيردودرمسيردرست والهينتازماني كه انسانهاخودراازآلودگيهاوهواهاي نفساني پاك نكن- .دندآرامش واقعي پيدانمي
.دلهاودرمان بيماريهاي رواني استيادخداروشنايي سينه هاوآرامش فقط-

 پيشگفتار
و رنج هاي بسياري را به و دراين راستا انسان در طول تاريخ تالشها دستيابي به آرامش واقعي يكي از خواسته هاي هميشگي بشر بوده است

و كشف رازهاي ناگشوده جهان طبيعت به منظور دسترسي به امكاناتي. استجان دل پذيرفته بي شك بخش وسيعي از تالشهاي علمي بشر
و و تحقيقات روانشناسي پيرامون آرامش و آسايش را براي انسان به ارمغان آورد ازسوي ديگر مطالعات آكادميك بوده است كه آرامش

و موانع هريك بخش قابل و عوامل .توجهي از پژوهش هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده استاضطراب
و عدم تعادل آن و اضطراب هاي شخصيتي درسالهاي اخير كوشش هاي زيادي در زمينه روان درماني افرادي كه دچار بيماري هاي رواني

و در اين زمينه روش هاي مختلفي براي روان درماني پديد آمده است كه هيچ كدام موفقيت مورد انتظار را در ازميان هستند، انجام شده است
از. بردن يا پيشگيري ازبيماري هاي رواني كسب نكرده است . درصد تجاوز نمي كند70برخي از تحقيقات نشان مي دهد كه ميانگين درمان

و يا بيماري پس ازمدتي بازگش از اين رو روانشناسان به دنبال. ته استوانگهي حال عده اي از بيماران پس از روان درماني گاه بدتر هم شده
و ازطريق آمارگير و درصد» دين«عامل در درمان بيماريهاي روانيي به اين نتيجه رسيدند كه مهمترينيافتن علت اين امر برآمدند است

كه. بهبودي بيماراني كه معتقد به دين هستند بسيار بيشتر از ديگران است ن بدون شك موثرترين درمان بيماري ايما«لذا آنان بر اين باورند
و افسردگي است و روان شناس آمريكايي مي گويد».هاي رواني بويژه اضطراب ايمان نيرويي است كه بايد براي كمك«: ويليام جيمز فيلسوف

».گي اعالم مي داردفقدان ايمان زنگ خطري است كه ناتواني انسان را در برابر سختي هاي زند. به انسان در زندگي وجود داشته باشد
تن«: كارل يانگ روان كاو مي گويد و من صدها درطول سي سال گذشته افراد زيادي از مليت هاي مختلف جهان متمدن با من مشورت كردند

و درمان كرده ام اما از ميان بيماراني كه در نيمه دوم عمر خود به سرمي برند و پنج سالگي(از بيماران را معالجه يك) به بعد يعني از سي حتي
تك آنان به اين دليل قرباني. بيمار را نيز نديدم كه اساساً مشكلش نياز به گرايش ديني در زندگي نباشد به جرأت مي توانم بگويم كه تك

ب و تك تك آنان فقط وقتي و بيماري رواني شده اند كه آن چيزي را كه اديان موجود در هر زمان به پيروان خود مي دهند نداشتند ه دين
».ديدگاههاي ديني بازگشته بودند به طور كامل درمان شدند

و اكمل و چون دين اسالم خاتم اديان  بنابراين حتي جوامع غربي هم متوجه شده اند كه براي درمان بيماري هاي روحي بايد به دين پناه برد
كه. اديان است پس منشأ اصلي آرامش را بايد در آن جست و تمام آنچه را كه بشر براي)ص(بزرگترين معجزه پيامبراكرمقرآن كريم است

.هدايت نياز داشته ودر آن آمده است، كاملترين نسخه براي آرامش روح است

چكيده
و ايمان، به چهار عامل مهم آرا مش در اين نوشته، بعد از توضيح مفاهيم مانند آرامش، آرامش رواني، استرس، اضطراب، بهداشت رواني، تنش

و نماز اشاره شده است و آرامش رواني به اين مسأله توجه شده است كه از نگاه. رواني از منظر قرآن يعني ايمان، تقوا، عبادت در رابطه ايمان
و آرامش روان مي باشد و از طرف ديگ. قرآن، ايمان زير بناي سالمت ر در بخش تقوا گفته شده كه داشتن تقوي عامل بقاء آرامش رواني است

در. تقوي در پيشگيري از مبتال شدن به آسيب هاي رواني مهمترين تأثير را دارد برخي از آيات صراحت دارد كه دعا به معناي عام آن



و همنيطور سر انجام، پيش از بيان نتيجه بحث،. درمان بيماري هاي رواني تأثير دارددردعا)ع(امام علي به فرمايشآرامش رواني تأثير دارد
.به تأثير نماز در آرامش روان اشاره شده است

،: گان كليديشواژ ، تقوي ، تنش، بهداشت رواني، اضطراب، استرس، آرامش رواني آرامشايمان

مقدمه
افسردگي حاد، اضطراب، تنش، استرس، از بيماري هاي رواني دوران معاصر است كه ساختار وحدت يافته شخصيت انسان را از بين مي برد،

و با خداوند را بسيار كاهش مي دهد، موجب اختالل در ساختار تفكر، در رفتار  و قدرت سازگاري فرد را در رابطه باخود، با جامعه، با محيط
آرامش رواني. براي اينكه انسان در معرض اين چنين بيماري هاي خطرناك قرار نگيرد بهترين راه پيشگيري است. گرددعواطف مي

با. اصطالحي است براي پيش گيري اوليه از مبتال شدن به انواع بيماري هاي رواني به كار مي رود براي رسيدن به آرامش رواني در قرآن
و غيره مطرح واژگان مانند سكينه، اطمينان، قرآن كريم براي رسيدن به آرامش رواني مجموعه راهكارهاي در هم تنيده. استشده ايمان،

ايمان به عنوان مجموعه ساختار قانونمند. اي شناختي، عاطفي، رفتاري، ارائه مي دهد در رأس همه اي اين راهكارها اصل ايمان مطرح است
و رفتار كار و آرامش جان را به دنبال مي آورد، كردي از تصديق قلبي، اقرار زباني در. سنگ بناي اوليه سالمت رواني راهكارهاي ديگري نيز

و آرامش. قرآن مطرح است كه متفرع بر اصل ايمان است و بخش دوم اين مقاله به مهمترين گزاره هاي رسيدن به سالمت روان در اين بخش
.رواني را مرور مي كنيم

آرامش
ا آرامش و آرميدگي1:به معاني زير آمده است.ز آراميدناسم مصدر و سبك3.ـ وقار، سنگيني2.ـ آراميدن ،4.ـ خواب كوتاه ـ فراغت
ـ سكون6.ـ صلح وآشتي5. آسايش

و آرامش اطراف، آرامش دادن. ايمني. استراحت، آشتي،سلم، ماموني. آسايش. رامشآطمانينه، سكينه، كر;امنيت مامون. دن مستريح
.آسايش يافتن.ش يافتن، مستريح شدن، مطمئن شدنمش دادن،آراماآر. ساختن 

و آرميدگي) relaxation(در انگليسي واژه رلكسيشن با توجه به اينكه.تمدد اعصاب از طريق استراحت بدني ترجمه كردندورا به آرامش
رواني در انگليسي مفهوم رلكسيشن نيست بلكه مفهوم بهداشت رواني موضوع بحث ما آرامش رواني است، نزديك ترين مفهوم به آرامش 

)mental health (است.
رو» بهداشت رواني« و در روان شناسي فراوان به كار مي د، طيفي از مفاهيم ضمني را در اصطالحي است كه از قلمرو پزشكي اقتباس شده
ربر ي فقدان نشانه هاي بيماري واني بلكه بيانگر وجود ويژگي هاي مثبتي از قبيل خويشتن پذيري، خود دارد كه نه تنها نشان دهنده

.مختاري، انسجام شخصي، وخود شكوفايي است
و استرس نام برد از. در مقابل آرامش مي توان از تنش و در اصطالح، حالتي در فلسفه شرقي استرس به معناي نبود آرامش دروني است

و مسئوليت به زبان فيزيولوژيايي. افزون برآن مقداري كه انسان بتواند با آن كنار بيايد تجربه مي شود اضطراب است كه وقتي حوادث
و فرسودكي بدن استرس و مفهوم استرس به خودي خود از تكامل تعادل حياتي ارگانيسم،. گفته مي شود به ميزان استهالك مفهوم تنش

و تنش. هم خوردگي اين تعادل حياتي خبر مي دهندهمراه با پاسخ هاي بيوشيميايي معين نسبت به هرگونه به  بدن انسان نسبت به استرس
و تغييرات احساسي همراه با بر انگيختگي هيجاني  و همراه با آزاد كردن هورمون آدرنالين و عصبي شديد مي شود دچار تغييرات هورموني

:چهار دسته واكنش نسبت به تنش وجود دارد. ايجاد مي گردد
و يا كاهش خواب(و رفتاري) اضطراب( هيجاني،) فقدان اعتماد به نفس( رواني،) بي قراري( جسماني ).افزايش

زاسازگاري معمول با زندگي، آگاهي از آس يا،يب پذيري نسبت به عوامل استرس و و پيامدهاي منفي، خنثي شناخت آنها، آگاهي از تنش
اس، حتي مفيد آن  و مديريت .ارايه مي دهدرااحل طرح كلي رشد سالمت رواني فردمر. ترسمديريت تنش

يك احساس منتشر، بسيار ناخوشايند، واغلب مبهم دلواپسي است كه اغلب با تظاهرات. اضطراب بيماري شايع قرن ما است اضطراب
سر مختصر معده،پش قلب، تعريق مفرط، سردرد، ناراحتيتد مثل تنگي نفس، درد قفسه سينه، محيطي همراه مي گرد اسهال، احساس

و سبكي در و بي قراري كه با عدم توانايي براي نشستن يا گيجه سر، تشديد رفلكس ها، باال رفتن فشار خون، تكرر ادرار، كندي دفع ادرار
.ايستادن مشخص مي شود



آرامش رواني
و امثال آن داشتن خلق يا وضع رواني كه فرد از لحاظازمنظور از آرامش روان، عبارت است و حرارت و شور وجود شادماني، اعتماد به نفس

و اطمينان بخش قرار گيرد .در وضعيت آرميدگي، آسايش خاطر
و آرامش رواني منفي  آرامش رواني مثبت

و روح دو مفهوم دارد و مفهوم منفي: توجه به اين نكته مهم است كه آرامش روان آرامشي كه همراه با خالقيت نباشد، آرامشي. مفهوم مثبت
و جوالن هيجانات مثبت باشد و آرامش مثبت آرامشي است كه همراه با خالقيت از. منفي است بايد توجه داشته باشيم كه آرامش تهي

و حساسي و با حساسيت همراه.ت هاي روحي، آرامش مثبت نيستخالقيت آرامش مثبت آرامشي است كه به نحوي با ناآرامي در آميخته
و) آرامش غافالنه(آرامش منفي. است و تخدير خود را آرام كند، اينكه خود را به غفلت زند و يا با فريب اين است كه انسان حقايق را نفهمد

و حي و آرامشي از عواملي كه به سرنوشت و حساسيت نباشد غير كه ات معنوي او ارتباط دارد غفلت بورزد، منفي است و اندوه همراه با بيم
.قابل قبول است

و در و انديشه است به اين ترتيب مي توانيم نتيجه بگيريم آن آرامشي كه در منطق ديني ارزش دارد، آرامشي همراه با حساسيت، تعقل
ددرون آن، نوعي ناآرامي مق بيدس وجود و و ارد كه از آن به آرامش در عين ناآرامي مي آراميتابي، كنيم البته آميخته با ناآرامي تعبير

و معطوف به امور متعالي باشد دارد به طوري كه با آرامش رواني با نگرش هاي ديني ارتباط تنگاتنگ.ناآرامي اي كه آدمي را منفعل نكرده
رو،دينداري افزايش مرتبه .اني هم افزايش مي يابدآرامش

 ايمان پيش نياز آرامش رواني
و اعتماد ورزيدن است به. ايمان از باب افعال از ماده أمن يؤمن أيمانا، به معناي گرويدن، ايمن گردانيدن، باور داشتن، روي كردن در قرآن نيز

و يا هر دو به كار رفته است .معناي فعل ايمان يا معناي محتواي آن
در«: طباطبايي ايمان را چنين تعريف مي كندعالمه ايمان عبارت است از علم به چيزى با التزام به مقتضاى آن، به طورى كه آثار آن علم

.عمل آشكار باشد
ا مي كه ايمان داشته باشد آرامش رواني در وجود وي پديد يمان منوط است به گونه اي كه كسياز نگاه قرآن داشتن آرامش رواني به داشتن

قُلُوبِ الْمؤْمنينَ لي.آيد أَنْزَلَ السكينَةَ في براو، زْدادوا إيماناً مع إيمانهِمهو الَّذي كسى است كه آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى
از.ايمانشان بيفزايند كه"سكينت"ظاهرا مراد و اطمينان آن به عقائدى است و ثبات و سكون نفس و لذا علت. به آن ايمان آوردهآرامش

از.تا ايمانى جديد به ايمان سابق خود بيفزايند نزول سكينت را اين دانسته است كه انزال سكينت در قلوب مؤمنين ايجاد آن است مقصود
.بعد از آنكه فاقد آن بودند

و با ايجاد آرامش در دلهاي مؤمنين در صدد افزايش ايمان آنها است عالمه طباطبايي به تعريف ايمان واينكه ايمان داراي شدت وضعف است
از) افزايش(شدت» تا ايمان خود را زياد كنند«: داللت براين است: مي فرمايد يافتن ايمان به چيزى است، چون ايمان بهر چيز، عبارت است

كه علم به و التزام مذكور، امورى است يك از علم و معلوم است كه هر آن به اضافه التزام به آن، به طورى كه آثارش در عملش ظاهر شود،
و ضعف مى پذيرد و التزام، نيز شدت و ضعف مى پذيرد، پس ايمان كه گفتيم عبارت است از علم كه. شدت : بنابراين معناى آيه اين است

ث« و اطمينان را كه الزمه مرتبهخدا كسى است كه اى از مراتب روح است در قلب مؤمن جاى داد، تا ايمانى كه قبل از نزول سكينت بات
و كامل تر شود .»داشت بيشتر

 آيه پيام هاي تربيتي
زن.1 زننبرخي براي رسيدن به آرامش به هر دري مي ازند به عملي چنگ مي د، حتي ممكن است براي رسيدن به آرامش به سوي استفاده

و قرص هاي روان گردان متوسل شو كهنمواد مخدر .»منبع بي پايان آرامش خداوند است«د در حالي به اين پيام آشكار توجه ندارند
.ش در سايه افزايش ايمان حالت تضاعفي دارد يعني به هرميزان كه ايمان افزايش يابد آرامش رواني هم افزايش مي يابدرسيدن به آرام.2
به.3 و وقتي آرامش رواني برسد ضروري است باوربراي هركسي كه بخواهد مندي هاي اعتقادي پيش از رسيدن آرامش رواني داشته باشد

.افزايش مي يابدكه به ثبات رواني رسيد ايمانش 

 نكته تربيتي



سبر گرايش هاي تربيتي مبتني و هر انديشهانديشه هاي در كوالريستي،اومانيستي اي پرورشي كه باور به اصول اعتقادي ندارد متربي را
و آينده مبهم رها مي كند به گونه اين بر بنابر. نگراني سر به گريبان است فرد هميشه با دلواپسي،اي دايره اي از شكاكيت، اضطراب، استرس

و)ص(مربيان مسلمان است كه با الهام از روش تربيتي بزرگ مربي بشريت پيامبر خاتم  و اصول اعتقادي پيام تبليغي خود را با نگرش ايماني
تُفْلحوا«به ويژه با اصل توحيد إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَيها النَّاس قُولُوا ب»يا الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم«.ر مدار توحيد شروع گرددو

و ايمان خود را با شرك وستم نيالودند، ايمني تنها از آن آنهاست وآنها هدايت يافتگانند»االمن وهم مهتدون .آنها كه ايمان آوردند،
شك)هدايت(و)امنيت(كه به هيچ وجه در اختصاص نتيجة اين تأكيدهاي پي در پي اين است: علّامه طباطبايي مي فرمايد براي مؤمنين نبايد

البته به شرط اينكه روي ايمان. وهدايت از خواص وآثار ايمان است)آرامش(اين آية شريفه هم داللت مي كند براينكه امنيت.وترديد داشت
.با پرده هايي مثل شرك وستم پوشيده نشود

:پيام هاي تربيتي آيه
:در اين آيه، سه پيام تربيتي مهم را ارائه مي دهد

.يكي از كاركردهاي مهم ايمان رسيدن به امنيت است كه شامل همه انواع آرامش مي شود.1
و نتيجه تبعي هدايت يافتگي ثبات رواني هم استيكي ديگر از كاركردهاي.2 .ايمان هدايت يافتگي است
و هدايت يافتگي.3 و در نتيجه آثار ايمان از جمله امنيت و ستم ايمان را مي پوشاند و پرورش نمي يابد به عبارت ديگر، ظلم فرصت بروز

.رفتاري، رفتار عادالنه اي داشته باشدمشروط به اين كه فرد در بعد، آثار ايماني مانند رسيدن به آرامش 
و آرامش رواني است ا: آياتي ديگر در باره ارتباط ايمان و توكل به خداايمان موجب تعادل رواني، است، ايمان موجب يمان موجب اطمينان

و اندوه است، ايمان سبب استواري مؤمن است، ايمان شفاي درد است و زوال حزن .زوال ترس

:ديگر ايمان وآرامش رواني برخي از تعامالت
و رواني.1 به).27ابراهيم(تعادل روحي و داشتن تعادل رواني رابطه مثبت دارد، هركسي كه ايمان به عبارت ديگر بين باور عميق به خدا

و كسي كه ثبات روحي داشته باشد آرامش رواني دارد .خدا داشته باشد از ثبات رواني برخوردار
و توكل.2 و كسي نيستهبر كسي پوشيد.)2/انفال( بر خدا اطمينان كه توكل بر خدا دارد در واقع در درون خودش يك حالت تطمئنينه

و آرامش رواني همپوشي.مي توان گفت بهترين تكيه گاه خداوند استآرامش خاص را تجربه مي كند بدين جهت است كه  بنابر اين توكل
.دندار

و حزن.3 و خوف و بيم )13/جن(زوال ترس
و آخرت.4 و استواري مؤمن در دنيا )27/ابراهيم( ثبات
)28/ رعد(سكينه وآرامش رواني.5
).82/ انعام(هدايت يافتگي در سايه ستم نكردنو ايمني.6

.است بنابر اين عالوه بر اينكه ايمان مژده دهنده ايمني است، محتواي ايمان هم براي مؤمنين بشارت دهنده سالمت وآرامش رواني

تقوا وآرامش رواني
.تقوي استيكي ديگر از گزاره هاي قرآني كه در رسيدن به ثبات رواني بسيار حائز اهميت است

و بديبه معني) وقايه(تقوي از ماده و گناها حفظ كردن نفس از آلودگي ها تقوي پيشگيري از انحرافن است به عبارت ديگر، معناي لغويها
و نيز پيشگيري از خطاكردن است ك. از راه درست ه در اينكه چگونه در سايه زيستن در سايه تقواي الهي به آرامش رواني مي رسيم،آياتي

.فرايند رسيدن به آرامش رواني از طريق تقوي را بيان مي كند اشاره مي شود
د بلكه نسبتنبا توجه به اينكه درجه تقوا نسبت به ايمان باالتر است كساني كه اهل تقوا هستند نه تنها به آسيب هاي رواني مبتال نمي شو

:د در قرآن نسبت به آن اشاره داردنبه آسيب ها مصونيت دار
و آرامش. آسان كردن كارها در سايه تقوي.1 در تقواي ويژگي است كه گرِهي از مشكل باز مي كند، موجب ثبات در امور اجتماعي مي گردد

.و هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند كار را بر او آسان مى سازد»من يتق اهللا يجعل له من امره يسرا«. رواني را هم به دنبال دارد



مخْرَجاً«. نجات است تقوا راه.2 لْ لَهعجي تَّقِ اللَّهنْ يم معموال.و هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى كند»و
اما كسي كه دريابد كه خداوند براي وي راه نجاتي قرار. كسي كه احساس مي كند در بن بست زندگي گرفتار است دچار اضطراب مي گردد

.اده است احساس آرامش مي كندد
به. تقوا مانع از بروز انحراف.3 و رسيدن يكي ديگر از داليل كه تقوي سبب آرامش رواني است، اين است كه تقوي موجب بازداري از بدي ها

يعظم لَه«.پاداش هاي نيك مي گردد و هئاتيس نْهكَفِّرْ عي تَّقِ اللَّهنْ يم راًوو هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند گناهانش را مى بخشد»أَج
.و پاداش او را بزرگ مى دارد

 نكته تربيتي
دابايد درشتبه اين نكته تربيتي توجه به يابدپرورش افرادكه اگر روحيه تقوي و اجتماعي نياز ديگر براي جلوگيري از انحرافات فردي

و كنترل هاي اجتما و نظم شديدعياعمال نظارت نخواهد بود زيرا عوامل دروني تقوا سبب مي شود كه افراد متعهد به اجراي دقيق قوانين
و نرخ انواع نابهنجاري ها كاهش خواهديافت .خواهند شد

و آرامش روان ياد خدا
قُلُوبهم«.يكي از ويژگي هاي ياد خدا اطمينان قلب است و تَطْمئنُّ أَال بِذكْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوبالَّذينَ آمنُوا كْرِ اللَّههمان كسانى)28/رعد(»بِذ

و دلهاي شان به ياد خدا آرام مى گيرد .آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مى يابد. كه ايمان آورده اند
و اطمينان پيدا كردن و آرامش است، ابه اطمينان به معناى سكون ، به اين و خاطر جمع شوديك چيز اينكه. ست كه آدمى با آن دلگرم

اطمينان دل به وسيله ياد خدا به دست مي آيد عطف تفسيري براي ايمان است در نتيجه به وسيله ياد خدا كه از ايمان سرچشمه مي گيرد 
.اطمينان قلب حاصل مي شود

 نكته مهم
و با چه مكانيزمي به وسيله ياد خدا آرامش حاصل مي شو د؟چگونه

و آرامش مي كند يعني نفس دعا: از دو راه به وسيله ياد خدا به آرامش رواني مي رسيم يكي اينكه نفس عبادت در روان انسان ايجاد بهجت
و نفس توجه  و نگراني را ذوب مي كند، ياد خدا توجهي به قادر متعال بي نهايت است و كوه هاي غم به خداي كردن موجب آرامش است

و رحيم و موجب«: مي فرمايند)ع(قطعا موجب آرامش است چنانكه امام علي رحمن و ياد خود را صيقل دهنده خداوند سبحان ذكر
».روشنايي دل ها قرار داده است

و اندوه ومشكالت و در نهايت، خداوند كريم هم مصلحت بداند، دعاي او در رفع غم راه دوم اين كه انسان اگر با تمام شرايط دعا كند
اَنت ارحم«: تجاب خواهد شد؛ چنان كه خداوند متعال درباره حضرت ايوب عليه السالم مي فرمايدمس و مسنَي الضُرُّ اَنّي هذ نادي ربا اَيوب و

ضُرٍّ فَاستجبنا لَه فكَشفنا ما بِه منْ توو ايوب وقتي كه پروردگار خود را خواند كه مرا رنجي»84-83/انبياء(»الراحمينَ و سخت رسيده است
و آنچه را از رنج واندوه به او رسيده بود زايل ساختيم .بخشنده ترين بخشندگاني، او را اجابت كرديم

ياد خدا درمان بيماري هاي رواني
و در مقام درمان بيماريياد خدا در مقام پيشگيري از ابتالي بيماري موجب ايمني روان از بيمار دهنده بيماري است ياد خدا شفا،ي مي شود

و):ص(ركه پيامبيبطور اءود كْرُ اللَّهفَاء ذو شفاي بيماري استش درمان بيماري جسمي كه منشأ جسماني دارد شايد. ياد خداوند درمان
بهرمان بيماري هاي رواني درمان پذينسبت به در كه در روان آساني با روش هاي درماني معمولي تر باشد اما بيماري هاي رواني را نمي توان

و روان پزشكي معاصر وجود دارد بطور كامل درمان كرد لذا شايسته است كه به سراغ كساني برويم كه نسبت به انسان  شناسي باليني
امام علي عليه. هكار ارائه كردندشناخت كامل دارند، ائمه اطهار عليهم السالم از معدود كساني هستند كه براي درمان بيماري هاي رواني را

و مي فرمايد :السالم يكي از درمان هاي بيماري رواني را ياد خدا مي داند
.ياد خدا داروي انواع بيماري هاي روان است ذكر اهللا دواء أعالل النفوس. ياد خدا داروي بيماري رواني.1
طَاعتُه غناء.ياد خدا سالح درمان.2 و فَاءش كْرُهذ و اءود همنِ اسم نا] غنًى[يا سلَاحه الدعااي آن كه و اءالرَّج هالم أْسنْ رم محم او دارو، ياد ار

و بندگي و برگش دعا به درگاه توست، مهرباني! اش توانگري است او درمان و ساز .كن بر كسي كه سرمايه اش، اميد
ها.3 و روشنايي سينه و آرامش دل هاست. آرامش دلها طُمأْنينَةُ القلوب ياد خدا، روشنايي سينه ها و جالء الصدورِ .ذكرُاللّه



و به باشكوه ترين مرتبه انساني خود توفيق مي يابد ويهنگام. بنابر اين با ياد خدا قلب انسان نوراني مي شود كه سراي دل به نور ايمان
و آسايش خاطري مي يابدم و وجود او سرشار از عشق به معبود مي شود، آرامشي دل انگيز، روان او را فرامي گيرد عرفت الهي روشن است

مي. كه بزرگ ترين لذت هاي زميني در برابر آن رنگ مي بازد و زميني او چيره و آسماني انسان بر بعد مادي در واقع با ذكر، بعد معنوي
و بنده سرمست از باده وصال، نيرويي تازه در خود حس مي كند كه با تكيه بر آن در اين. شود و نگراني ها از بين مي رود صورت، همه بيم ها

و گرفتاري ها بپردازد بنابر اين  و تأمين كننده بهداشت،سالمت مي تواند به رويارويي با همه مشكالت آرامشو ياد خدا، آرام بخش دل ها
أَال بِذكْرِ اللّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب«.ترواني انسان اس كْرِ اللّهبِذ مهقُلُوب و تَطْمئنُّ و دل هايشان.»الَّذينَ آمنُوا آنهاكساني هستند كه ايمان آورده اند

و آرام است و ثبات مي يابند! آگاه باشيد. به ياد خدا مطمئن .دل ها با ياد خدا آرامش

و آرامش رواني نماز
و روان، يكي از رفتارهاي كه آرامش بخش است نماز است، نماز براي جلوگيري از و حفظ آرامش دائمي جسم تأثير عميق دارد اضطراب

و ياور مددكاري كه كمك مي و تنها پناه كند زيرا نمازگزار، با ايمان به قدرت اليتناهي پروردگار، در برابرش خاضعانه سر به سجده مي گذارد
و با نمازهاي پنج خدا را و سرانجام آرامش گانه مي داند اوال باورهاي اعتقادي را تعميق مي كند وثانيا ايمني را به روان خود تلقين مي كند

و از آن سرباز مي زنند، دچار پريشان حالي شديد. عميق را در وجود خود ملكه مي سازد در مقابل، كساني كه از ياد خدا غفلت مي ورزند
ب معيشَةً ضَنْكا«ود به طوري كه قرآن در مورد چنين افرادي مي فرمايد؛ خواهند كْري فَإِنَّ لَهنْ ذع رَضأَع هركس از ياد من ). 124/طه(»و منْ

و(رويگردان شود، زندگى .تنگى خواهد داشت) سخت

 پيام هاي تربيتي
و براي نهادينه كردن آنها برنامه در مسائل تربيتي ضمن اينكه بايستي جنبه هاي مثبت محتواي) الف پرورشي از ابعاد مختلف ياد آوري شود

و آموزشي هشدار داده شود بارها در قرآن از آثار مثبت ياد خدا. ريزي صورت گيرد به پيامدهاي منفي توجه نكردن به پديده هاي تربيتي
ش در. ده استسخن گفته شده است اما از آثار منفي رويگرداني از ياد خدا تذكر داده بنابر اين هر مربي آگاه وقتي از فوايد مثال صدقه دادن

و هم بترساند .راه خدا مي گويد بايد از عواقب صدقه ندادن هم بگويد يعني هم مژده دهد
اي. يكي ديگر از پيام تربيتي قرآن اين است كه مربيان از بعد تربيتي به نماز توجه نمايند)ب و نهادينه كردن يكي از ابعاد تربيتي نماز جاد

و اخالقي در وجود فراگير است كه زمينه هاي رشد اخالق رذيله را از متربي سلب مي كند اقامه نماز به عنوان مهمترين عمل. روحيه اي الهي
را(نماز را بر پا دار كه نماز« است)ص( چنانكه خطاب به پيامبر. تربيتي در زدودن اعمال سيئه نقش اساسي دارد و گناه)انسان از زشتي ها

و واالتر.»باز مى دارد و اذكار پرمحتوايش، انسان را در جهانى برتر و اين نزديكي-جهان قرب به خدا- نماز با افعال از وارد مى كند؛ او را
و حب افراطى به دنيا است دور مى سازد و منكر كه همان هواى نفس گ. سرچشمه هاى اصلى فحشاء زاران واقعى با آگاهي به همين دليل نماز

و جان نماز را درياب از قبح گناه  و هر قدر روح شونبه سوي گناه نمي روند، و زشتي ها دور مى و شكوفه هاىند، به همان نسبت از منكرات د
و اخالق در درون جانش .آشكارتر مى گرددانفضائل

و مربي ديني به اين مسأله واقف است كه از نگاه قرآن، طبع انسان)ج به گونه اي است كه به هنگام روبه رو شدن با سختي ها، بي قرار
و بخيل است ناشكيبا  و ثروت برسد، بازدارنده و هرگاه به رفاه اما گروهي از اين قاعده مستثني هستند، آنان كساني اند كه نماز.و مضطرب،

و ثبات روحي ورواني برخوردا تربيت نمايد كه در همهياگر مربي بخواهد انسان هاي.. بر پا مي دارند ر باشد بايستي متربي را حاالت از تعادل
.نس بدهدابا نماز

 نكات تربيتي
مي) الف و به آرامشي ژرف و قدرت ها، به رنگ خدا در مي آيند نمازگزاران واقعي بر اثر ارتباط شبانه روزي با سرچشمه خوبي ها، زيبايي ها

هاي زندگي بي تاب نمي از جمله آن كه هنگام روبه رو شدن با دشواري.اخالقي پاكيزه مي شوند پس به تدريج از ناهنجاري هاي. رسند
و به و ثروت نيز ديگران را فراموش نمي كنندمگانشوند .دست يافتن به تنعم

ه)ب و به خويش آورنده باشد، مي تواند و عالمتي، يكي از عمل هايي كه سرشار از انگيزه ياد خداست، مي تواند بيدار باش مچون شاخص
درهروان راه خدا را بر روي خط مستقي و سر و از گيجي .است» نماز«گمي حفظ كند،رم ثابت بدارد،



او)ج و كمال-ياد خدا از طرفي، هدف را كه همانا پيوستن به گم- يعني به بي نهايت خوبي و مانع از است، همواره مدنظر قرار مي دهد
ط و از و فريفته شدن به پديده هاي كردن جهت مي شود و او را از سرخوردگي و اطمينان مي بخشد و نشاط رفي، به شخص قوت قلب

.مشغول كننده يا از بيم ناك شدن از ناهنجاري ها در برابر ناهمواري ها محافظت مي كند
رذ)د و نيايش در پاكسازى جان از بى ائل اخالقى مانند بخل،توجه به ذات پاك پروردگار، عبادت و تايى اثر مستقيم دارد، به اين جزع،

و. وسيله در سالمت روان تأثير اساسي مي گذارد و او را در برابر سختي ها، خويشتن دار پس نماز، گنجايش روحي انسان را افزايش مي دهد
و ديگرخواه مي كند در نتيجه از سالمت رواني  و بي نيازي ها، با وقار و به هنگام خوشي ها شدبردبار .بهرمند خواهد

گيري نتيجه
ونوجود آمدبت ديني، خالء معنوي،جوامع غربي به دليل مواجهه با انحرافا در معرض انواع بيماري ... مكاتب فكري گوناگون، صنعتي شدن

و درمان انواع بيماري هاي رواني، اصطالحات جديدي را در دانش روان شناسي پروراندند كه در  هاي رواني قرار گرفت، براي پيشگيري،
و با... برگردان فارسي برخي آن ها مانند آرامش رواني، سالمت روان، بهداشت رواني شد، آنان اصطالحات فوق را براي سازگاري افراد با مي

و  محيط به كار بردند در حالي در جوامع اسالمي كمتر با انواع بيماري هاي رواني رايج در غرب سرو كار داشته است لذا در دانش اسالمي
و بخصوص در آيات قرآن كريم با اصطالحات مانند اسالم،  واطمينان، سكينه،) سالمت(منابع ديني و ايمان، تقوي، شفاء برخورد مي ...، ايمني

اين واژگان براي جلوگيري از مبتال شدن به انواع بيماري ها به كار مي رود؛ به عبارت ديگر اگر جامعه اسالمي بر مدار آموزهنبيشتري. كنيم
و هاي ديني زندگي را سامان دهد در پرتو اسالم، ايمان، تقوي، نه تنها به بيماري هاي رواني دچار نمي شود بلكه زندگي به سامان در دنيا

و متقي شناخته خواهد شد و با وصف انسان مسلم، مؤمن .آخرت بر يك نظام اجتماعي برادرانه را تجربه خواهند نمود

:پيشنهادات
: جستجوكنيم از نگاه قرآنرا رواني راههاي رسيدن به آرامش

و ترديدي بر آن وارد نشودايمان عبارت است از باور وتصديق:ايمان-1 شك . قلب به خدا ورسولش،آنچنان باور وتصديقي كه هيچگونه

آنآشاني نشود وخياالت ووسوسه ها در تصديق مطمئن وثابت ويقيني كه دچار لرزش وپري ن تأثير نگذارد وقلب واحساس در رابطه با
"... هوالذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم": در قرآن در سوره مباركه فتح مي خوانيم. گرفتار ترديد نباشد

.»...اوكسي است كه آرامش را در دلهاي مؤمنان نازل كرد تا ايماني به ايمان شان بيافزايند«

«الّذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذكر اهللا اال بذكر اهللا تطمئنّ القلوب«: ذكرويادخدا-2 كه(آنها» كساني)به خدا برمي گردندكساني

»است،آگاه باشيد،تنها با ياد خدا دلها آرامش مي يابد) وآرام(هستند كه ايمان آورده اند، ودلهايشان به ياد خدا مطمئن

ء:توكل به خداوندقادرمتعال-3 ويرزقه من حيث اليحتسب ومن يتوكل علي اهللا فهو حسبه انّ اهللا بالغ امره قد جعل اهللا لكل شي

مي""""راقد واورا از جايي كه گمان ندارد روزي مي دهد، وهر كس بر خدا توكّل كند كفايت امرش را مي كند، خدا فرمان خود را به انجام
كساني كه در زندگي احساس فقر وناداري مي كنند ويا دچار ناراحتيها ونگراني هاي""رساند وخدا بر هر چيزي اندازه اي قرار داده است

ا . وخود را به او بسپارند. كنندداند، براي رفع همة اين مشكالت بهتر است به قدرتي كه فوق قدرتهاست وفنا ناپذير است اعتمديگري شده
و زندگي خود را به او بسپارند چرا كه به خير ومصلحت بندگانش. وچون قدر تي باالتر از قدرت الهي نيست بهتر است بر او تكيه كنندوخود

از. واقف است كه. توكّل بر خدا اين است كه انسان تالشگر كار خود را به خدا واگذارد وحلّ مشكالت خويش را از او بخواهد منظور كسي
 داراي روح توكّل است هرگز يأس ونا اميدي را به خود راه نمي دهد

مي: تقوي وپرهيزگاري-4 يك نيروي كنترل دروني است كه انسان را در برابر طغيان شهوات حفظ كند ودرواقع نقش ترمز تقوي

.نيرومندي را دارد كه ماشين وجود انسان را در پرتگاهها حفظ واز تند رويهاي خطرناك، باز مي دارد

 ....)اال انّ اولياء اهللا الخوف عليهم وال هم يحزنون الّذين آمنوا وكانوا يتّقون لهم البشري في الحيوه الدنيا واآلخره(

كنتوبه وباز گشت از:توبه-5 نده سيئات به گناه وحركت به سوي خدا، تنها راه نجات گناهكاران، وسيله تقرّب ودوستي با خدا، تبديل

ال« اميدان ونخستين مقام عارفان واولين منزل سالكان كوي دوست استحسنات ومايةاميد نا قل يا عبادي الّذين اسرفوا علي انفسهم



از رحمت خداوند! بگو اي بندگان من كه بر خود اسراف وستم كرده ايد(» جميعا انّه هو الغفور الرحيمتقنطوا من رحمه اهللا انّ اهللا يغفر الذنوب

.)نوميد نشويد كه خداوند همة گناهكاران را مي آمرزد زيرا او بسيار آمرزنده ومهربان است

وتالوت مستمر وانس مداوم با آيات قرآن، مي تواند موجب تثبي:انس باقرآن-6 در جاي ديگر. آرامش نفس هر كسي گرددت قلوب

انّما المؤمنون الذين اذا ذكراهللا وجلت قلوبهم واذا تليت«: خداوند تالوت اين كتاب آسماني را موجب ترفيع درجات ايمان معرفي مي كند

مي(» دته ايمانا وعلي ربهم يتوكّلونعليهم آياته زا شود دلهاشان ترسان مي مؤمنان تنها كساني هستند كه هر گاه نام خدا برده

.)گرددوهنگامي كه آيات او برآنها خوانده مي شود ايمانشان افزونتر مي گرددوتنها بر پروردگارشان توكّل دارند

يك حالت انتظار به بهره مند شدن از تمتعات ونعمتها در انسان ايجاد مي كند واحساس خوش آيندي در دل او زنده مي:اميد-7 در اميد

.به تالش وحركت وا مي داردكند واورا 

گاهي مواقع اتفاقات ناگوار وحوادث دردناك در زندگي رخ مي دهد، آنقدر عرصه بر انسان تنگ مي شود:دلداري وتسلي دادن-8

ت ناراحتي نمي كه در اين لحظات اگر كسي كنار انسان... داند چه بكند؟وبه كجا برود؟ووروح وروان آدمي به هم مي ريزد كه از شد باشد
اظهار هم دردي كند واورا دلداري دهد، چنان آرامشي وجود فرد دردمند را فرا مي گيردوچنان فشار روحي او تخليه مي شود كه قابل

.توصيف نيست

:پناهندگي به خدا(استعاذه-9 وقتي شيطان انسان را وسوسه مي كندتا گناه ومعصيت ونافرماني امر خدا را انجام دهد، براي)

ز عاقبت انجام اين كارمي ساني كه اهل ايمان هستندوخداپرست هستند،يك حالت اضطراب وترس وترديددر وجود آنها ايجاد مي شودواك
نجات از آن اضطراب وترديد خداوند در قرآن براي اين افرادراه نجاتي رابراي خالصي از وسوسةشيطان نشان داده است واين راه، راه. ترسند
از خداوندبراي رهايي از شرّ» استعاذه يا طلب پناهندگي«آن راه. به آرامش واطمينان قلبي از رضايت خداوند هم هستورسيدنو ودلهره

.وسوسه هاي شيطان است

آيات زيادي براي صبر. مطمئن ترين كشتي نجات وكليد هر خير وخوبي ودروازه خوشبختي وكامراني دنيا وآخرت صبر است:صبر-10

ال يضركم كيدهم شيئا انّ اهللا بما يعملون محيط....«. الهي براي اهل صبر در قرآن آمده استوصابران ولطف  » ان تصبروا وتتّقوا
.)آنان، به شما زياني نمي رساند، خداوند به آنچه انجام مي دهند،احاطه دارد) خائنانه(اگر اسنقامت وپرهيزگاري پيشه كنيد نقشه هاي(

با: گفت بايد:عفت وپاكدامني-11 يك آرامشي را خود اوال نتيجه عفت وپاكدامني، دارا شدن طهارت نفس است وطهارت وپاكي نفس

دل. براي انسان به همراه دارد وثانيا انسانهاي عفيف فكرشان كمتر به امور جنسي وشهوي مشغول مي شود ووقتي فكر آنها كنترل شد
ال ابالي. تعادل روحي پيدا مي كنند مشغولي آها نسبت به اين امور كمتر خواهد شد ولذا براي همين انسانهاي عفيف به مراتب از افراد

و .از آرامش روحي وتعادل شخصيتي بيشتري در زندگي بر خوردارند... وهوس باز

به-21  به داشتن اين روحيه،روحية محبت كردن به ديگرانراخداوند براي اينكه همه ما:ديگرانمحبت ونيكوكاري واحسان

را،رساندن) اهل محبت وكمك واحسان به ديگران هستند واسباب امنيت وآرامش ديگران را فراهم مي كنند(تشويق كند،پاداش كساني كه

هللا وهو محسن فله اجره عند ربه وال خوف عليهم والهم«. امش در دنيا وآخرت بيان مي كندآنها به مقام امنيت وآر بلي من اسلم وجهه

»يحزنون

اگر انسان خودش را اصالح كند يعني اخالق ورفتار درستي پيدا كند ثمرة اين اصالح، رسيدن به:ح خويش وديگران اصال-31

چرا كه خودسازي يعني پاكسازي روح از آلودگيهاي اخالقي، وطهارت وپاكي روح، تسكين دهنده وآرامش بخش. آرامش روحي ورواني است
ب آنه هم چنين تأثيريعاصالح جام. اشدمي ت در بر افراد جامعه مي گذارد، يعني اگر جامعه اي اصالح شد وآلودگيها وتخلفات وجنايا

و از وجودشان بيرون مي ... جامعه به حد اقل رسيده، همه كساني كه در آن جامعه هستند احساس امنيت وآرامش مي كنند وترس ودلهره
.رود



:نماز،روزه،زكات(تاعباد-14 ش دلهاي خسته وماية روشني وصفاي جان ونيروبخش انسان در برابر دعا ونيايش تسلّي بخ)

وا. مشكالت وفرازونشيبهاي زندگي است ات در اوقاتيدانجام منظم اين عبا. جب كرده استعباداتي همچون نماز وروزه وزكات وحج را
با خضوعي كامل در تمام كارها به خداوند نظر معين، اطاعت از خداوند واوامر الهي را به مؤمن ياد مي دهدوباعث مي شود كه او همواره

همچنين صبر وتحمل سختيها وجهاد با نفس وتسلط بر خواسته ها واظهار محبت ونيكي به مردم را به او مي آموزدوروحيه. داشته باشد
مي وقوف خاشعانه وخاضعانه انسان در نماز در برابر خداوند". همكاري وهمبستگي اجتماعي اورا رشد مي دهد متعال، به او نيرويي معنوي

البته اگر به طور صحيح وشايسته(چون انسان در نماز.بخشد كه حسن صفاي روحي وآرامش قلبي وامنيت رواني را در او بر مي انگيزد
وب) برگزار شود ه هيچ چيز جز خدا با تمام اعضاي بدن وحواس خود متوجه خدا مي شود واز همه اشتغاالت ومشكالت دنيا روي بر مي گرداند

.وآيات قرآن كه در نماز بر زبان مي آورد، فكر نمي كند
و اندوه- و اندوه مي شدند اين دعا را مي خواندند:دعاي رفع غم يا«: امام علي عليه السالم فرمودند هر وقت پيامبر دچار غم وما قَيي يا حي

أَنْت كَ يموت لَا إِلَه إِلَّا لَا أَنْت الْمنَّانُ بديعحياً لَا إِلَه إِلَّا دمالْح لَك بِأَنَّ أَلُكضْطَرِّينَ أَسةِ الْموعد جِيبم مالْه فاش و ذُو الْجاللِ و الْأَرضِ ماواتالس 
تُغْ و رحيمهما ارحمني رحمةً و الĤْخرَةِ يا أَرحم الرَّاحمينالْإِكْرامِ رحمانُ الدنْيا اكونْ سم .»نيني بِها عنْ رحمةِ

يدن از ساعتي خاص تا ساعتيمچرا كه نخوردن ونياشا.ن مي باشدروزه هم از نظر تقويت روح وروان آدمي كمك بسيار خوبي براي انسا
روحيه صبر. انسان از جهت كنترل شهوات وغرائز مي باشدخاص آن هم به دستور خالق وآفريدگار اين عالم وهمه هستي،نوعي تمرين براي 

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام«. لذا در مقابل ناماليمات خود بي تابي وآشفتگي نشان نمي دهد. وتقوا را در آدمي پرورش مي دهد
»كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون
ومنظور از اين كار، پرداخت بخشي از اموال به كساني كه نيازمند هستند. ان واجب كرده استزكات عبادتي است كه اسالم آنرا بر مسلمان

با اين كار روحيه مشاركت وهمكاري وهمدردي كردن با ديگران خصوصا. ويا مصرف بخشي از مال در مصارفي كه منفعت عمومي داشته باشد
.پرستي وخود خواهي را از آدمي دور مي كند ودر مقابل روحيه بخل ومال. فقرا را در آدمي زنده مي كند
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 تهران-انتشارات فراهاني-كاظمي،محمد مفتح،ضياءالدين نجفي،حسين نوري
-وعاتي علي اكبر علمي مؤسسه مطب-احمد نراقي-معراج السعاده-
 نشربنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي-ترجمه عباس عرب-محمد عثمان نجاتي-قرآن وروانشناسي-
 مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه- لغت نامه دهخدا،علي اكبر دهخدا-


