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 .1گروه الهیات ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه
اراک ،اراک ،ایران.
 .4دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.

سابقه و هدف :در طول سالهای اخیر ،سالمت روان بهعنوان یکی از مهمترین مباحث حوزه سالمت مطرح و رو به افزایش است .با این وجود
از دیرباز همواره مکاتب الهی به معیارهای رشد و سالمت انسان توجه داشتهاند .در همین راستا قرآن عصاره مکتب وحی ،به هر دو بعد جسمی و
معنوی او توجه ویژه داشته و راهکارهایی را درسطح شناختی ،عاطفی و رفتاری ارائه نموده است .بر همین اساس پژوهشگر هدف خود را بررسی
راهکارهای قرآنی برای رشد و ارتقاء سالمت روان قرار داد.
مواد و روشها :در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به مرور آیاتی پیرامون راهکارهای رشد سالمت روان پرداخته شده است.
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سپس در مواردی از روایات و برخی دستاوردهای علم روانشناسی نیز جهت تکمیل مباحث استفاده شد.
يافتهها :با توجه به آیات قرآن ،عواملی چون ایمان به مبدا و معاد (با آثار شناختی و رفتاری آن) ،میانهروی ،تعقل و اندیشهورزی ،خودشناسی،
محبت الهی ،حضور موثر در جامعه و همدلی و  ...در رشد سالمت روان موثرند .همچنین در این پژوهش به معاد بیشتر از جنبه تکاملی آن توجه
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شده است.
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نتیجهگیری :قرآن کریم که خود را هدایتگر انسان به سوی رستگاری معرفی مینماید ،انسان را دارای دو بُعد مادی و معنوی میداند و از آنجا
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که سالمت روان ،بیانگر نوعی تعادل روانی است ،تمامی جنبههای وجودی انسان و هماهنگی میان نیازهای او را در بر دارد .بنابراین میتوان
گفت؛ قرآن ،فردی را سالم میداند که بین نیازهای جسمی ،روانی و معنوی تعادل ایجاد کند و در نهایت رضایت او را در نظر گیرد .مطالعه حاضر
نشان داده در نگاه قرآن ،مقربان از باالترین مراتب سالمت روانی و معنوی برخوردارند و پیشنهاد میشود مراکز علمی و پژوهشی ،زمینههای
انس بیشتر با قرآن را فراهم نمایند.
واژهگان کلیدی :قرآن ،سالمت روان ،راهکارها ،تعادل روانی

مقدمه
انسان نسبت به خود ،دیگران و زندگی را در بر دارد .بر اساس تعریف سازمان

دستیابی او به سالمت حقیقی در اختیار بشر قرار داده است ( .)2خداوند قرآن این

بهداشت جهانی ( ،) 4112سالمت روان نه تنها به نبود اختالالت روانی داللت دارد
بلکه شرایط مساعدی را در بردارد که افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای خود را

کتاب انسانساز را وسیله درمان و پیشگیری از بیماریهای روح و روان معرفی
اس قَ ۡد َجا َٰٓ َء ۡت ُكم َّم ۡو ِع َ
ظ ٞة ِمن َّربِ ُك ۡم َو ِشفَا َٰٓ ٞء
میکند .آنجا که میفرمایدَٰ « :يََٰٓأَيُّ َها ٱلنَّ ُ
ُور َوهُدٗ ى َو َر ۡح َم ٞة ل ِۡل ُم ۡؤمِ نِينَ » (.)6
ِل َما فِي ٱل ُّ
صد ِ

نقشهای اجتماعی پرداخته و اقدامات مفیدی برای جامعه انجام دهند ( .)4این

"شفا" در لغت به لبه هر چیز مانند لبه چاه گفته میشود .هر چند "ابن

سازمان ( ،)4112در تقسیمبندی ابعاد سالمتی ،عالوه بر ابعاد جسمی ،اجتماعی و

فارس" معنی ریشهای آن را اشراف و نزدیک بودن به چیزی تعریف میکند .اما

روانی به بعد روحی و معنوی سالمت نیز توجه داشته است (.)3

شفا از بیماری به این دلیل است که بیمار با بهبودی بر آن اشراف مییابد .بنابراین

تحقق بخشیده و با استرسهای معمول زندگی سازگار شوند ،همچنین به ایفای

پیرامون سالمت روان به ویژه سالهای اخیر تحقیقات متعددی انجام شده
است اما در طول تاریخ انبیاء الهی و پیشوایان همواره در تالش برای راهنمایی

"شفا من المرض"به معنای دستیابی به سالمتی و بهبودی است (.)7
مفهوم شناسی سالمت روان

انسان به سوی شخصیت و جامعهای سالم بودهاند و در این میان دیدگاه قرآن

در مفردات راغب سالمت از ریشه"سلم" به معنای مصون بودن از بیماری

کریم که سخنی الهی است اهمیتی ویژه دارد تغییر بنیادی که قرآن به لحاظ

ظاهری و باطنی آمده است ".بقلب سلیم" ( ،)8به معنای دل و اندیشه ای است

شخصیتی در پیروان واقعیاش به وجود آورد در میان مکاتبی که در طول تاریخ
ظهور داشتهاند بینظیر است .مسئلهای که قرآن نیز به آن اشاره میکند« .إِ َّن َٰ َهذَا

که از نادرستی عاری باشد و این همان سالمتی درون است و عبارتی چون
سلَّ َمةٌ ََل ِشيَةَ فِي َها" ( ،)9به معنای سالمت ظاهری است .البته سالمت حقیقی
" ُم َ

ۡ
ي أ َ ۡق َو ُم َويُبَش ُِر ۡٱل ُم ۡؤمِ نِينَ » ( .)2زیرا روانشناس حقیقی،
ٱلقُ ۡر َءانَ يَهۡ دِي لِلَّتِي ِه َ

جز در سرای بقا نیست "لهم دارالسالم عند ربهم" که سالمتی مطلق و کامل
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سالمت روان که قسمتی از سالمت کلی است ( )1نحوه نگرش و رفتار

خداوند متعال است که پیوسته برنامه و اصولی را برای رشد و کمال انسان و

نشريه اسالم و سالمت ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،99صفحه36-57 :
سالمت روان از منظر قرآن /علیرضا طبیبی و فاطمه زمانیان نجفآبادی

است .و عباراتی چون "سبل السالم" ( )11و "إلی دار السالم" ( )11همگی اشاره

نیازهای جسمی و روحی خود تعادل ایجاد میکند به طوری که خواهشهای

به سالمت حقیقی است .از آنجا که برخی سالم را از اسماء الهی میدانند "سالما

نفسانی خود را با معیار عدل و عقل بر آورده کرده و آن را مقدمهای برای توجه به

سالما" به معنای "همواره در سالمتی و ایمنی باشید" است (.)14

نیازهای معنوی و فطری خود از جمله ایمان به خداوند ،نیکی و عدالتخواهی قرار

روان :روان کلمهای فارسی است و در لغتنامه دهخدا به معنای جان ،روح

میدهد .آیات ذکر شده در زیر به تعدیل نیازهای جسمانی انسان اشاره دارد:
تعدیل نیاز زیباخواهیُ « :ق ۡل َم ۡن َح َّر َم ِزينَةَ َِّي أ َ ۡخ َر َج ِل ِعبَا ِدِۦه
ٱَّللِ ٱلَّت َٰٓ
ٗ
َو َّ
صة يَ ۡو َم
ٱلط ِي َٰبَ ِ
ِي لِلَّذِينَ َءا َمنُواْ فِي ۡٱل َحيَ َٰوةِ ٱلد ُّۡنيَا خَا ِل َ
ت مِ نَ ِ
ٱلر ۡز ِۚ ِ
ق قُ ۡل ه َ
ۡٱل ِق َٰيَ َم ِة)49( »...
تعدیل نیازهای جسمانی و تغذیهایَ « :و ُكلُواْ َو ۡٱش َربُواْ َو ََل ت ُسۡ ِرفُ َٰٓو ْا» (.)31

و نفس آمده هرچند در معانی چون بدن نیز آمده است ( .)13اما در این پژوهش
بعد غیرجسمانی انسان منظور است .از نظر راغب ،واژه روح عالوه بر اینکه اسم
برای نفس است یا جزئی که به وسیله آن حیات و تحرک حاصل میشود ،به
همان چیزی که سود و منفعت را جلب و زیان را دفع میکند نیز اطالق میشود
( .)12در قرآن کریم خداوند میفرماید " َونَف َْختُ فِي ِه مِ ْن ُروحِ ي" ( ،)12خداوند

صلِحِ ينَ مِ ۡن ِعبَا ِد ُك ۡم
تعدیل غریزه جنسیَ « :وأَن ِك ُحواْ ۡٱۡل َ َٰيَ َم َٰى مِ ن ُك ۡم َوٱل َٰ َّٱَّللُ مِ ن َف ۡ
ض ِل ِۗۦه َو َّ
َوإِ َمآَٰئِ ُك ِۡۚم إِن يَ ُكونُواْ فُقَ َرآَٰ َء يُ ۡغنِ ِه ُم َّ
عل ِٞيم» (.)31
ٱَّللُ َٰ َو ِس ٌع َ
َ
َ
َ
وج ِه ۡم َٰ َح ِف ُ
علَ َٰ َٰٓى أ ۡز َٰ َو ِج ِه ۡم أ ۡو َما َملَك َۡت أ ۡي َٰ َمنُ ُه ۡم
ظونَ ؛ إِ ََّل َ
« َوٱلَّذِينَ ه ُۡم ِلفُ ُر ِ
فَإِنَّ ُه ۡم غ َۡي ُر َملُومِ ينَ » (.)34

نفس نیز گاه مترادف با روح و روان به کار میرود ودر لغت دارای معانی

نفس ناطقه و نفس کلی الهیه اشاره کرد اما در قرآن روح امری ملکوتی و ربوبی و

از طرفی حقیقت انسان را تالش در رسیدن به خداوند و معنویت معرفی میکند:
ٱَّللِ َّٱلتِي فَ َ
ِين َحن ِٗيف ِۚا ف ِۡط َرتَ َّ
ع َل ۡي َه ِۚا ََل ت َۡبدِي َل
اس َ
ط َر ٱلنَّ َ
« َفأَق ِۡم َو ۡج َهكَ لِلد ِ
َٰ
ۡ
َ
ق َّ ِۚ
اس ََل يَعۡ لَ ُمونَ » (.)33
ٱَّللِ َٰذَلِكَ ِ
ٱلدينُ ۡٱلقَيِ ُم َولَك َِّن أكث َ َر ٱلنَّ ِ
ِلخ َۡل ِ
"أقم" از اقامه به معنای برپاداشتن و مستقیم کردنی است که از هر انحراف و

نفس غالبا به مجموع جسم و روح انسان اطالق میشود (.)17-18

کژی به دور باشد و در معنای آن نوعی از تعادل نهفته است .انسان حنیف نیز

روح دمیده شده در انسان را به خود نسبت میدهد که منظور شکوه و شرافت روح
است ( .)16با توجه به آنچه بیان شد منظور از سالمت روح سالمت جنبه اخیر
است .از واژههای نزدیک به روان میتوان به نفس و روح اشاره کرد.
متعددی است از جمله :حقیقت و ذات شی [از جمله انسان -شامل روح و جسم،]-
روح مجرد ... ،بر اساس برخی روایات میتوان به  2نفس نباتیه ،حسی-حیوانی،

در پایان عالمه طباطبایی در تعریف نفس میگوید؛ "نفس عبارت از چیزی

کسی است که در متن حرکت میکند و به راست و چپ گرایش ندارد .بنابراین

است که انسان به واسطه آن انسان شده است و آن مجموع روح و جسم در این

دین حنیف نیز از هر انحرافی به دور است و بر اساس آیه گرایش به آن وجود

زندگی و روح در زندگی برزخی است" ( .)19تعاریف مختلفی از روح شده است .از

انسانها قرار داده شده است (.)32-32

نظر برخی منظور نفس ناطقه انسان که مستعد بیان و فهم است و با نابودی جسم

واژههایی چون عدل ،قسط ،وسط و  ...نیز بیانگر تعادل و اصل میانهروی است تا
جایی که در قرآن اسالم به عنوان آیینی میانه معرفی شده است « َو َك َٰذَلِكَ
س ٗطا» (.)36
َجعَ ۡل َٰنَ ُك ۡم أ ُ َّم ٗة َو َ

از بین نمیرود اما بدن آلت و مرکب اوست (.)41
به نظر میرسد در قرآن کریم سالمت یا بیماری روان به قلب که شئونی از
ض فَزَ ادَ ُه ُم َّ
نفس و یا روح است نسبت داده میشود مانند« :فِي قُلُوبِ ِهم َّم َر ٞ
ٱَّللُ
ۡ
سلِيم» ( « ،)44إِ ََّل َم ۡن أَت َى َّ
ٱَّللَ بِقَلب
َم َرضٗ ا  « )41( »...إِ ۡذ َجا َٰٓ َء َربَّ ۥهُ بِقَ ۡلب َ

آمده است ( )37و در منطق قرآ ن بیانگر هماهنگی درون و برون ،تعادل در امور

سلِيم» (.)43
َ

مادی و معنوی و وحدت نظر و عمل است ( .)38از معانی عدل ،اعتدال و

واژه "وسط" غالبا در معنای قرار گرفتن در متن [عدم انحراف به حاشیه]

در فرهنگ قرآن کریم ،قلب نیروی فهمنده آدمی و مرکز ادراکها است.

میانهروی در امور ،حد وسط افراط و تفریط و در مناسبات اجتماعی به معنای

همان طور که فعالیت و کارآمد بودن قوا و حواس انسان به سالمت قلب جسمانی

رعایت حقوق دیگران و دادن هر صاحب حقی است از طرفی این واژه بیانگر

او وابسته است .فعالیت و کارآمدی قوای معنوی او نیز به سالمت قلب روحانی و

تعادل و هماهنگی در نظام هستی است ( .)39به طوری که در قرآن به هماهنگی
س َّوىَٰ كَ فَعَدَ َلكَ " (. )21
آفرینش انسان اشاره شده است" :ٱلَّذِي َخ َل َقكَ فَ َ

معنوی او بستگی دارد ( .)42در روایات مراد از قلب سلیم ،قلبی است که از هر

"سوّی" از ریشه "سوی" به معنای توسط همراه با اعتدال و نظام بخشیده

شائبه شک و شرک به دور باشد .امام صادق (ع) در این باره میفرمایند:
"القلب السلیم الذی یلقی ربه لیس فیه احد سواه" قلب سلیم آن است که

شدن است اما اعتدالل هر امری این است که در جای خود قرار گیرد و از
اضطراب و تشویش به دور باشد ( .)21قصد ،نیز در معنای خود تعادل و میانهروی
ص ۡد فِي َم ۡشيِكَ )23( »...
در رفتار ظاهری را به همراه دارد (َ « :)24و ۡٱق ِ

پروردگارش را مالقات کند در حالی که غیر خدا در او نباشد (.)42
معیار سالمت روان در قرآن :
عالم مادی و از یک سو دارای روح الهی و به خداوند متعال منسوب است.
َٰٓ
س َّو ۡيت ُ ۥهُ َونَف َۡختُ فِي ِه
« ِإ ۡذ َقا َل َربُّكَ ل ِۡل َم َٰ َلئِ َك ِة ِإنِي َٰ َخ ِل ُۢقُ بَش َٗرا ِمن طِ ين فَإِذَا َ
س ِجدِين » ( 71( )46و  /71سوره ص)
مِ ن ُّروحِ ي فَقَعُواْ لَ ۥهُ َٰ َ

معنوی و جسمانی در سایه پیروی از دستورات و رضای الهی می باشد و به حرکت
در مسیر تعادل اشاره دارد .با این وجود بر اساس آیات ،مقربان و اولیا الهی به
باالترین مراتب سالمت روان دست یافته اند و با توجه به مرتبه خود ،از خود
شکوفایی حقیقی برای به فعلیت رساندن استعداد های خود بهره مند هستند« .أَ َ َٰٓ
َل

بنابراین از یک سو داری گرایشات جسمانی و نفسانی و از یک سو دارای

إِ َّن أ َ ۡو ِليَا َٰٓ َء َّ
علَ ۡي ِه ۡم َو ََل ه ُۡم يَ ۡحزَ نُونَ » ( /64(.)22یونس).
ٱَّللِ ََل خ َۡو ٌ
ف َ

گر ایشات معنوی از جمله خداگرایی است .در قرآن نیز به این تفاوت تمایالت
س َّوىَٰ َها ⃰ فَأ َ ۡل َه َم َها
انسان اشاره شده است .آنجا که میفرمایدَ « :ون َۡفس َو َما َ
ورهَا َوت َۡق َوىَٰ َها» (" .)47اما کمال انسان در ارتباط با روح الهی و ملکوتی او
فُ ُج َ

معرفی میکند ( .)22اما اگر انسان به باالترین مراتب انسانیت دست یابد ازآنها با

معنا میشود" (به نقل از  .)48بر اساس آیات قرآن کریم شخصیت بهنجار در بین

عنوان "سابقون" و "مقربون" ( )26نام برده و جایگاه او را با عنوان "جنتی"

قرآ ن نیز یکی ازباالترین مراتب تکامل و رشد انسان را مرحله اطمینان
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با توجه به آیات قرآن ،انسان ترکیبی از جسم و روح است و از یک سو به

با توجه به آنچه آمد مالک و معیار سالمت روان در قران ،تعدیل نیاز های
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انحراف از مسیر تعادل ،معیارهای سالمت روان را با خطرهایی همراه میکند.

يَ ۡحتَس ِۚ
ٱَّللَ َٰبَ ِل ُغ أ َ ۡم ِر ِِۚۦه قَ ۡد َجعَ َل َّ
ٱَّللِ فَ ُه َو َحسۡ بُ ِۚ َٰٓهۥُ إِ َّن َّ
علَى َّ
ٱَّللُ ِل ُك ِل
ِبُ َو َمن يَت ََو َّك ۡل َ
ش َۡيء قَ ۡد ٗرا» ( .)28بر اساس آیه ،نتیجه این توکل رضایت به مقدّرات و روزی

همچنین عدم توجه به ارزش وجودی و دوری از یاد خدا ،انحرافات جنسی،

الهی است و حس خوب زیستن را به دنبال دارد.

صدْق ِع ْندَ َملِيك ُم ْقت َ ِدر» ( )28بیان نموده است .در مقابل
( ،)27و «فِي َم ْقعَ ِد ِ

 -اعتقاد به رزاقیت خداوند :انسان با ایمان در سایه اعتماد و توکل ،همواره به

نگرشهای نادرست ،سخن و رفتار لغو  ...بهداشت روان را با آسیبهایی روبه رو
هر چند میتوان این عوامل را به راهکارهای شناختی ،رفتاری و عاطفی

الطاف الهی امیدوارند و تنها او را صاحب قدرت هستی و روزیدهنده واقعی
میدانند «إِ َّن َّ
ٱلر َّزاقُ ذُو ۡٱلقُ َّوةِ ۡٱل َم ِتينُ » ( .)29همانطور که در آیه آمده
ٱَّللَ ه َُو َّ

میکند.
تقسیم کرد اما با توجه به تأثیر متقابلی که این عوامل بر یکدیگر دارند در زیر به

رزاق صفت مبالغه ،ذوالقوه اشاره به قدرت خدا (جهت تاکید) و متین اشاره به

مهمترین آنها اشاره شده است:أ

کمال قدرت خداوند است ( .)61به همین دلیل امید خود را از غیر خدا قطع

عوامل موثر بر ارتقاء سالمت روان

میکنند .بنابراین با اعتماد به نفس و استقالل برای تالش و پیشرفت خود و

 -1ايمان به خداوند و ياد او

جامعه گام بر میدارند و از نشاطی درونی برخوردارند .از طرفی با اعتقاد به مقدرات
حتمی و سنن الهی از برخی پیشآمدهای ناگوار نمیهراسند و همواره به او توکل
دارند زیرا او را مالک واقعی میدانند «قُ ِل ٱللَّ ُه َّم َٰ َملِكَ ۡٱل ُم ۡلكِ ت ُ ۡؤتِي ۡٱل ُم ۡلكَ َمن
شا َٰٓ ۖ ُء ِبيَدِكَ ۡٱلخ َۡي ۖ ُر
شا َٰٓ ُء َوت ُ ِذ ُّل َمن ت َ َ
شا َٰٓ ُء َوتُع ُِّز َمن ت َ َ
َنزعُ ۡٱل ُم ۡلكَ مِ َّمن ت َ َ
تَ َ
شا َٰٓ ُء َوت ِ

خداوند متعال محبت خود را در وجود انسان به ودیعت نهاده و او را به خود
منسوب میکند «َ ...ونَف َْختُ فِي ِه مِ ْن ُروحِ ي  .)29( »...انسان نیز بنا بر فطرت
خدا جوی خود خواهان انس با اوست و تا هنگامی که به خواسته حقیقیاش نرسد

علَ َٰى ُك ِل ش َۡيء قَ ِد ٞير» ( .)61همین امر یک روش شناختی برای مقابله با
إِ َّنكَ َ
نگرانی وایجاد آرامش است زیرا چنین فردی همه چیز را در پرتو خواست خداوند

به آرامش واقعی دست نخواهد یافت .آرامش دل نعمتی است که خداوند در دل
مومنان قرار داده تا به واسطه اطمینانی قلبی بر مراتب ایمان خود بیفزایند.
ب ۡٱل ُم ۡؤمِ نِينَ ِليَ ۡزدَاد َُٰٓواْ إِي َٰ َم ٗنا َّم َع إِي َٰ َمنِ ِه ۡۗم
ِي أَنزَ َل ٱل َّ
سكِي َنةَ فِي قُلُو ِ
«ه َُو ٱلَّذ َٰٓ
ت َو ۡٱۡل َ ۡر ِ ِۚ
ض َو َكانَ َّ
ِيما» (.)21
س َٰ َم َٰ َو ِ
َو ِ ََّّللِ ُجنُودُ ٱل َّ
ٱَّللُ َعلِي ًما َحك ٗ

 -یاد خدا ومحبت الهی :یاد خدا بیانگر ارتباط قوی و درونی با خداوند و یکی

این سکینه ،بر اساس ریشه کلمه (سکن) آرامش و اطمینان خاطری است که

از آثار ایمان حقیقی به خداوند است به این معنا که فرد احساس دائمی حضور در

هر شک و تردید را میزداید و موجب ثبات قدم و عدم تزلزل هم در اعتقادات و

پیشگاه خدا را دارد .قرآن "یاد خدا" را برترین داروی آرامش بخش و شفادهنده
قلبها معرفی میکند .آنجا که میفرماید« :ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َوت َۡط َمئ ُِّن قُلُوبُ ُهم بِذ ِۡك ِر

عملی میداند.

هم در جنبههای عملی و عرصههای مختلف است به طوری که زمینههای خود

َّ ۗ
ٱَّللِ أ َ ََل بِذ ِۡك ِر َّ
ٱَّللِ ت َۡط َمئ ُِّن ۡٱلقُلُوبُ » ( .)64زیرا انسان را به امری توجه میدهد که

باوری ،استقالل و خود شکوفایی اهل ایمان را به همراه میآورد (.)21
آنجا که خطاب به مسلمانان میفرمایدَ « :و ََل ت َ ِهنُواْ َو ََل ت َۡحزَ نُواْ َوأَنت ُ ُم
ۡٱۡل َ ۡع َل ۡونَ إِن ُكنتُم ُّم ۡؤمِ نِينَ » ( .)24با توجه به آنچه آمد بین ایمان و آرامش

سکون در قلب این است که فرد ظرفیت الزم را در خود به وجود آورد .الزم به

حقیقی ارتباطی متقابل وجود دارد.

ذکر است؛ در آیه اخیر ،عالمه طباطبایی بر خالف نظر برخی "و" راعطف

مطلق وجود است و برای او زوالی نیست .با این وجود شرایط پذیرش اطمینان و

تفسیری بر جمله آمنوا میداند .به این معنا که آیه همه اقسام ذکر را در بردارد و

حرکت در مسیر توحید دارای نتایجی است که هریک به گونهای بر شناخت،
عواطف و رفتار فرد موثر است که در زیر به اختصار اشاره شده است:

به نوعی بیانگر مطلق توجه انسان به خدا است .چرا که قلب انسان ،بهعنوان مرکز

امنیت روانی :امنیت روانی یکی از نیازهای اساسی انسان به شمار میرودکه در پرتو توحید محوری حاصل میشود آنجا که میفرماید« :ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َو َل ۡم
َٰٓ
س َٰٓواْ ِإي َٰ َمنَ ُهم بِ ُ
ظ ۡلم أ ُ ْو َٰلَئِكَ لَ ُه ُم ۡٱۡل َ ۡمنُ َوهُم ُّمهۡ تَدُونَ » ( .)23با توجه به معنی
يَ ۡلبِ ُ

ادراک آدمی ،هدفی جز رسیدن به سعادت ندارد و از هر وسیله و ذکری برای
رسیدن به آن استفاده میکند (.)63
در سوره انعام یکی از مصادیق عملی یاد خدا را را به پیامبر اکرم (ص)

واژه "أمن" ،این امنیت بیانگر آرامش خاطر و رفع هر گونه خوف ،بیم و هراس

یادآوری میکند؛ اینکه در لحظه لحظه زندگی رضایت خداوند را در نظر گیرد:
ب ۡٱل َٰ َعلَمِ ينَ * ََل ش َِريكَ َل ۖۥهُ
ص ََلتِي َونُ ُ
اي َو َم َماتِي ِ ََّّللِ َر ِ
«قُ ۡل إِ َّن َ
سكِي َو َم ۡحيَ َ
ۡ
۠
َوبِ َٰذَلِكَ أُمِ ۡرتُ َوأَنَا أ َ َّو ُل ٱل ُمسۡ لِمِ ينَ » (.)62

است ( .)22قرآ ن آرامش درونی و استقامت اصحاب کهف را که در سایه ایمان به
خداوند حاصل شده است این گونه توصیف میکند:
ۡ
َ
ض لَن
س َٰ َم َٰ َو ِ
علَ َٰى قُلُوبِ ِه ۡم إِ ۡذ قَا ُمواْ فَقَالُواْ َر ُّبنَا َربُّ ٱل َّ
ت َوٱۡل ۡر ِ
« َو َربَ ۡطنَا َ
ط ً
نَّ ۡدع َُواْ مِ ن دُونِِۦَٰٓه إِ َٰ َل ٗه ۖا لَّقَ ۡد قُ ۡلنَا َٰٓ إِ ٗذا َش َ
طا» (.)22

اهلل تعالی جعل الذکر جالءً للقلوب .)62( )...با این وجود باالترین مرتبه یاد خدا این

ویلیام جیمز ) ،(William Jamesایمان را موثرترین درمان اضطراب

است که انسان با تمام قلب خود متوجه خداوند باشد که بیانگر ذکر حقیقی است و

میداند و میگوید :همان طورکه امواج خروشان اقیانوس نمیتواند ژرفای آن را به

به تعبیر نراقی به این معناست که محبت خدا در دل انسان ریشه کرده است (،)66

هم زند دین دار واقعی نیز تسلیم نامالیمات نشده و توازن شخصیت خود را حفظ

اما محبت الهی از درون برمیخیزد و از آنجا که انسان و مخلوقات پرتوی از وجود

میکند (.)26

خداوند است این محبت و احساس درونی در نگاه و رفتار انسان نسبت به خود و

حضرت علی (ع) نیز یاد خدا را صیقل روح معرفی میکند و میفرمایند" :إن

إِن ُكنتُم ُّم ۡؤمِ نِينَ » ( .)27انسان با ایمان میداند که خداوند خالق جهان آفرینش

 -1ايمان به معاد

است و بر هستی احاطه دارد بنابراین در فراز و نشیب زندگی خود را تنها نمیبیند

یقین به آخرت در پرتو ایمان به خداوند حاصل میشود و از عوامل رشد
َٰٓ
ع َل َٰى هُدٗ ى ِمن
معنوی و شخصیتی انسان است « َوبِ ۡٱۡلَٰٓخِ َر ِة ه ُۡم يُوقِنُون ْأو َٰلَئِكَ َ
َٰٓ
َّربِ ِه ۡۖم َوأ ُ ْو َٰلَئِكَ ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِلحُونَ » (.)67

و با دیدی مثبت نسبت به آفرینش هستی ،نگران آینده نیست و در سایه توکل به
ٱَّللَ يَ ۡجعَل لَّ ۥهُ َم ۡخ َر ٗجا َويَ ۡر ُز ۡقهُ مِ ۡن َح ۡي ُ
ق َّ
ث ََل
تالش ادامه میدهدَ « :و َمن َيت َّ ِ
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ٱَّللِ َفت ََو َّكلُ َٰٓواْ
علَى َّ
-توکل و امید :توکل ،نتیجه ایمان به خداوند استَ ...« :و َ

موجودات نیز جلوهگر میشود.

نشريه اسالم و سالمت ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،99صفحه36-57 :
سالمت روان از منظر قرآن /علیرضا طبیبی و فاطمه زمانیان نجفآبادی

نتیجه این عبودیت و معرفت میباشد «إِ ََّل َم ْن َرحِ َم َربُّكَ ِۚ َو ِل َٰذَلِكَ َخلَقَ ُه ْم ۗ»...
(.)84

و مهمترین عامل نگهداری انسان از رفتار انحرافی اعتقاد به قیامت و یاد
معاد است زیرا با توجه به آیات قرآن انسان بیهوده آفریده نشده ( /112مومنون) و

-توجه به نقش اراده در سرنوشت انسان :با توجه به نتیجهگیری

آفرینش برای انسان مسیری را تعیین کرده که با مرگ به پایان نمیرسد (.)68
ۡ ۡ
ت
ص ِل َٰ َح ِ
عمِ لُواْ ٱل َٰ َّ
ي ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َو َ
« ...إِ َّن ۥهُ يَ ۡبدَ ُؤاْ ٱلخَلقَ ث ُ َّم يُعِيدُ ۥهُ ِليَ ۡج ِز َ
بِ ۡٱل ِقسۡ طِ .)69( »...

قبل ،برنامهریزی ،هدفمندی و احساس مسئولیت در برابر حق تعالی مستلزم
داشتن ارده و اختیار است .از نظر قرآن انسان با فطرتی آزاد میان تمایالت مثبت و
منفی آفریده شده است و به نوعی داری حق انتخاب است (.)83
ورا» (.)82
« ِإنَّا َهدَ ۡي َٰنَهُ ٱل َّسبِي َل إِ َّما شَاك ِٗرا َوإِ َّما َكفُ ً

این اعتقاد به عدالت خداوند ،به انسان با ایمان آرامش میدهد و از فشارها و
موانعی که در مسیر اهداف مطلوب و انجام مسئولیتها بر او وارد میشود ،رنج

سپس با توجه به آیات ،قرآن شاخص سالمت روان را انتخاب راه درستکاری

نمیبرد .در برابر حوادث ایستادگی میکند و میداند که کوچکترین اعمال بعد از
مرگ به جهانی وسیعتر انتقال مییابدِ « :إ َّن ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َوٱلَّذِينَ هَادُو ْا
صبِينَ َم ۡن َءا َمنَ بِ َّ
صل ِٗحا فَلَ ُه ۡم
ص َر َٰى َوٱل َٰ َّ
ٱَّللِ َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱۡلَٰٓخِ ِر َو َ
عمِ َل َٰ َ
َوٱلنَّ َٰ َ

بیان میکند که پیامد آن رستگاری و سعادتی معنوی است.
-آزمايشات الهی و رشد انسان :نیت انسان و برخی صفات درونی به

علَ ۡي ِه ۡم َو ََل ه ُۡم يَ ۡحزَ نُونَ » (.)71
أ َ ۡج ُره ُۡم عِندَ َربِ ِه ۡم َو ََل خ َۡو ٌ
ف َ

تنهایی عامل رشد و تکامل شخصیت انسان نیست مگر وقتی که در رفتار ما بروز

بنابراین اعمال خود را به گونهای تنظیم میکند که بتواند بهترین بهرهبرداری

پیدا کند زیرا جنبههای مختلف شخصیت فرد برایش روشن نیست و به شناخت

بکند تا در قیامت از سالمت حقیقی و محض بر خوردار باشد ( .)71شایان ذکر

صحیحی از نقاط ضعف و قوت خود نرسیده است بنابراین آزمایشات الهی سنتی

است با توجه به ریشه لغوی و اصطالحی معاد به معنی رجوع و بازگشت مطلق یا

الهی برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته و افزایش ظرفیت روانی آنها است.

معنای اصطالحی آن در قرآن ،رجوع به اول امر ( ،)74-73معاد تنها مرحله

خداوند در قرآن ،فلسفه این آزمایشات را ظهور کیفیت عمل انسانها بیان میکند
ع َم َٗل» (.)86
سنُ َ
(« .)82ٱلَّذِي َخ َلقَ ۡٱل َم ۡوتَ َو ۡٱل َحيَ َٰوة َ ِل َي ۡبلُ َو ُك ۡم أَيُّ ُك ۡم أ َ ۡح َ

است به این معنا که انسان و اجزاء عالم در حرکت خود در نهایت ،به سوی خداوند

عالوه بر این در پرتو ایمان به مبدا و معاد شخصیت سالم موانع و حتی

دریافت کامل و تجسم واقعی اعمال نیست ( /42ال عمران) بلکه آخرین حرکت

کامیابیهای زندگی را نوعی آزمایش و فرصتی برای رشد میداند .همانطور که

بازگشت میکنند همان مبدأی که حرکت خود را آغاز نموده بودند (.)72
به این معنا که هر موجودی در مسیر کمال خود به دنبال تبدیل شدن به نوع

قرآن رمز این پیروزی را صبر و استقامت و استمداد از لطف الهی میداند و
میفرمایدَ « :ولَن َۡبلُ َونَّ ُكم بِش َۡيء ِمنَ ۡٱلخ َۡوفِ َو ۡٱل ُجوعِ َون َۡقص ِمنَ ۡٱۡل َ ۡم َٰ َو ِل
صبِ ِرينَ » (.)87
َو ۡٱۡلَنفُ ِس َوٱلث َّ َم َٰ َر ۗ ِ
ت َوبَش ِِر ٱل َٰ َّ

در نتیجه از یک نظر معاد ،آخرین سیر رشد و تکامل شخصیت انسان است.

از عنصری به جمادی میرسد .اما کمال جماد نیز این است که تبدیل به نبات

 -6خودشناسی

مافوق خود است .در این مسیر ،ابتدا از نوع هیوال و ماده به شکل عناصر و سپس
شده و غذای انسان و حیوان شود .سپس نبات به صورت نطفه درآمده و مراحلی را

خودشناسی مهمترین عامل برای بینش درست از واقعیات زندگی و توانمندی

پشت سر میگذارد تا انسان شود .اما دیگر مافوق او نوعی نیست و بر اساس

انسان در جهت تغییرات مثبت است .تا جایی که برخی خودشناسی را اولین شرط

مشیت الهی و با توجه به نظریه حرکت جوهری او را حول مرکز وجودش گردش

سعادت انسان میدانند ( .)88-89در همین راستا قرآن انسان را به تفکر و اندیشه
ض َءا َٰيَ ٞت ل ِۡل ُموقِنِين
درباره خود به عنوان آیت الهی دعوت میکندَ « :وفِي ۡٱۡل َ ۡر ِ

دیگر و از عالمی به عالم دیگر تا در نهایت به سوی معبود خود بازگشت کند

ص ُرون» (.)91
ِي أَنفُ ِس ُك ِۡۚم أَفَ ََل ت ُ ۡب ِ
َوف َٰٓ

میدهد و به حقیقت و تکامل خود نزدیکتر و نزدیکتر و از مرتبهای به مرتبهی

زیرا انسان آمیزهای از جسم و روح است و از او بهعنوان چکیده و عصاره

[هرچند گروهی این مسیر و تکامل را در همین دنیا طی کردهاند] ( .)72در قرآن
سانُ ِإنَّكَ كَا ِد ٌح ِإ َلى َربِكَ َك ْد ًحا
اْل ْن َ
نیز به این مسیر اشاره شده است « َيا أَيُّ َها ْ ِ

هستی تعبیر میشود بنابراین تمامی مراتب سایر مخلوقات (از نباتات ،حیوانات و

فَ ُم ََلقِي ِه» (.)76

مجردات که به طور پراکنده در وجود خود داشتند) را به همراه دارد و محل دریافت

ایمان به معاد اثرات عمیقی بر تربیت انسان و سالمت فکر و روان او دارد .از

تمامی نزوالت و فیوضات الهی به شمار میرود ( ،)91-94به همین دلیل تنها

جمله هدفمندی در زندگی ،اراده قوی برای برنامهریزی و نگاه ویژه به آزمایشات

اوست که ظرفیت کامل رسیدن به مقصد اصلی آفرینش یعنی شناخت خدا را دارد.
در قرآ ن از معرفت خداوند به امانتی الهی تعبیر شده که جز انسان ،دیگر

دنیوی که در زیر به اختصار خواهد آمد:
هدفمندی در زندگی :هدفمندی در زندگی یکی از مولفههای سالمتروان به شمار میرود ( )77و در مفهوم آن انتخاب آگاهانهای نهفته که فرد برای
رسیدن به آن تالش و برنامهریزی دارد و به نوعی عمل خود را در جهت آن

آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن

تنظیم میکند (.)78
از نظر اسالم ،انسان برای هدفی تکاملی آفریده شده است .با توجه به آیات

هراسناک شدند ولیکن انسان آن را برداشت .با توجه به این استعداد و ظرفیت

قرآن بهویژه  49و  31بقره ،انسان و جهان از یکدیگر جدا نیستند بلکه هر دو

انسانی ،شخصیت سالم به ارزش وجودی خود پی میبرد و این نفس پرارزش را
پروردگار خود معاوضه نمیکند « إِ َّن َّ
سهُ ....
اَّللَ ا ْشت ََر َٰى مِ نَ ْال ُمؤْ مِ نِينَ أ َ ْنفُ َ
َو َٰذَلِكَ ه َُو ْالف َْو ُز ْالعَظِ ي ُم » ( .)92و از آنچه او را به ذلت انحراف از جاده سالمت

مجموعهای را تشکیل میدهد که هر یک از اجزای این مجموعه برای هدف
خاصی آفریده شدهاند .کمال زمین و آسمان و نیز نعمتهای آن به این است که

میکشاند دوری میکند .میتوان گفت بخشی از محبت الهی در خودشناسی و

در خدمت انسان قرار گیرد و کمال انسان در شناخت خداوند است (:)79-81
ُون» ( )81و رحمت وسیع خداوند که
ٱْل َ
نس ِإ ََّل ِليَعۡ بُد ِ
« َو َما َخلَ ۡقتُ ۡٱل ِج َّن َو ۡ ِ

ارتباط قوی با خود معنا مییابد.
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عناصر هستی تحمل و ظرفیت کامل آن ندارند بهطوری که میفرماید « ِإنَّا
ض َو ْال ِجبَا ِل فَأ َ َبينَ أ َ ْن يحْ مِ ْلنَ َها
ع َر ْ
س َم َاوا ِ
ع َلى ال َّ
ت َو ْاۡل َ ْر ِ
ضنَا ْاۡل َ َمانَةَ َ
َ
سانُ  )93( »...ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر
اْل ْن َ
َوأ َ ْشفَ ْقنَ مِ ْن َها َو َح َم َل َها ْ ِ
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 -7تعقل و انديشه ورزی:

اسراف بر نفس به دلیل غوطهور شدن در گناه ( /23زمر) به کار رفته است .در

توانایی تعقل و اندیشه یکی از منابع معرفت و عاملی برای تکریم انسان به

مقابل انفاق ،حد اعتدال و متوسط اسراف و بخل مورد توجه قرآن است تا جایی
که این ویژگی را از خصوصیات بندگان واقعی ذکر میکند و میفرمایدَ « :وٱلَّذِينَ
إِذَآَٰ أَنفَقُواْ لَ ۡم يُسۡ ِرفُواْ َولَ ۡم يَ ۡقت ُ ُرواْ َو َكانَ بَ ۡينَ َٰذَلِكَ قَ َو ٗاما» (.)112
فراموشی خداوند و ترک مسیر حق نیز به نوعی انحراف از فطرت و طبیعت

آوردن بهشت ،عامل تکامل انسان ،وسیله اظهار و جلب محبت ،خوش اخالقی،

اصیل انسانی است .بنابراین نه به معنویتی توجه دارد که به او غنای روحی بخشد
عن ذ ِۡك ِري
ض َ
و نه وجدانی که او را در برابر برخی شهوات باز داردَ « .و َم ۡن أ َ ۡع َر َ

شمار میرود" .تا جایی که بزرگانی چون مالصدرا پا فرا نهاده و اندیشه را زیربنای
سعادت انسان میدانند" ( .)92در روایات نیز عقل و تعقل به عنوان شریفترین و
محبوبترین مخلوق ،بهترین نعمت به انسان ،وسیله پرستش خداوند و به دست
حلم و صبر ،حیا و دینداری ،حجت خدا میان بندگان و خداوند ،و راهنمای انسان،

ض ٗنكا َون َۡحش ُُر ۥهُ يَ ۡو َم ۡٱل ِق َٰيَ َم ِة أ َ ۡع َمى» ( .)112اما معیشت سخت و
فَإ ِ َّن لَ ۥهُ َمعِيش َٗة َ

ابزار شناخت حقیقت ،)96( ...معرفی شده است.

تنگی آن در دنیا ،غالبا به دلیل کمبودهای معنوی ،اخالقی و نیز وابستگی به

در قرآن نیز ،یکی از مهمترین اهداف از نزول آن ،تذکر و تدبر برای عاقالن
و خردمندان بیان شده است« :إِ َّن فِي َٰذَلِكَ لَذ ِۡك َر َٰى ِل َمن َكانَ لَ ۥهُ قَ ۡلبٌ أ َ ۡو أ َ ۡلقَى

جهان مادی ایجاد میشود (.)116

ش ِهيد.)97( » ٞ
ٱلس َّۡم َع َوه َُو َ

-3اصالح خود و جامعه:

اما در اسالم سالمت روان با سالمت اندیشه ارتباطی نزدیک دارد و از آنجا

در فرهنگ قرآ ن ،تالش برای خودسازی و نقش موثر بر محیط از طریق

که سالمت ذهن بر رفتار نیز اثر دارد سالمت اندیشه عالوه بر سالمت کارکرد

اصالح بینش و رفتار دیگران ،از شاخصهای سالمت روان است .تقوا یک کنترل

قوای ذهنی ،به رفتار عبادی نیز وابسته است ( .)98به همین دلیل ارتباط اطاعت

درونی ،تعهد و احساس مسئولیتی است که آدمی را از انحرافات اخالقی و رفتاری

الهی در اثر دستیابی به اندیشهای ناب و مقدس با سالمت روان واندیشه به وضوح

باز میدارد .قرآن تقوا را نور الهی میداند که هرجا راسخ شود مالک تصمیمگیری
در تعارضات زندگی است« :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا إِ ْن تَتَّقُوا َّ
اَّللَ يَجْ عَ ْل َل ُك ْم فُ ْر َقانًا»

در قرآن دیده میشود.
َٰ
ۡ
َّ
« َوٱلَّذِينَ ۡ
ٱجتَنَبُواْ ٱلطغُوتَ أَن يَعۡ بُدُوهَا َوأَنَاب َُٰٓواْ إِلَى َّ
ٱَّللِ لَ ُه ُم ٱلب ُۡش َر َِٰۚى
سنَ ِۚۥَٰٓهُ أ ُ ْو َٰلََٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ َهدَىَٰ ُه ُم َّ ۖ
ٱَّللُ
فَبَش ِۡر ِعبَا ِد * ٱلَّذِينَ يَسۡ تَمِ عُونَ ۡٱلقَ ۡو َل فَيَتَّبِ ُعونَ أ َ ۡح َ
َٰٓ
ب» (.)99
َوأ ُ ْو َٰلَئِكَ ه ُۡم أ ُ ْولُواْ ۡٱۡل َۡل َٰ َب ِ

(.)117
به همین دلیل تقوا داروی شفابخش روان انسان معرفی شده است .حضرت
علی (ع) در این زمینه میفرمایند « :فَإ ِ َّن ت َ ْق َوى َّ
ص ُر
اَّللِ دَ َوا ُء دَاءِ قُلُوبِ ُك ْم َو َب َ

میانه روی و دوری از افراط و تفریط به عنوان معیاری برای رشد همه جانبه

ُور ُك ْم َو ُ
ور
سا ِد ُ
ط ُه ُ
ع َمى أ َ ْفئِدَتِ ُك ْم َو ِشفَا ُء َم َر ِ
َ
ص ََل ُح فَ َ
ض أَجْ َ
سا ِد ُك ْم َو َ
صد ِ
َ
َ
ار ُكم » تقوا داروی بیماری دلها،
دَن َِس أ ْنفُ ِس ُك ْم َو ِج ََل ُء [ ِغشَاءِ ] َعشَا أ ْب َ
ص ِ
روشنایی قلبها و شفابخش دردهای بدن و مرهم زخم جانها ،پاککننده پلیدی

در دین مبین اسالم غالب فضایل و صفات اخالقی به نوعی بیانگر دوری از افراط

ارواح و روشناییبخش تاریکی چشمها است ( .)118نقش تقوا بر ارتقاء سالمت

و تفریط است.
عدالت حد وسط فضایل اخالقی است .ابن مسکویه با بیان این نکته به

روان به اندازهای است که در قرآن این ویژگی معیار سنجش و ارزشمندی
ٱَّللِ أ َ ۡتقَىَٰ ُك ِۡۚم إِ َّن َّ
شخصیت معرفی شده است ...« :إِ َّن أ َ ۡك َر َم ُك ۡم عِندَ َّ
علِي ٌم
ٱَّللَ َ

دیدگاه افالطون میپردازد از نظر وی ،تمام فضایل انسانی و اخالقی از عدالت

َخبِ ٞير» ( .)119عالوه بر این آرامش و امنیت روانی از آثار تقوا است .به این معنا

پدید میآید و با پدیدار شدن این صفت ،نوری از وجود انسان بر تمامی قوای او

که تحوالت زندگی آنان را دگرگون نمیکند .در قرآن به این مسئله به وضوح
اشاره شده است و میفرماید« :إِ َّن ۡٱل ُمتَّقِينَ فِي َمقَام أَمِ ين» (.)111

میداند ( .)111در قرآن میانهروی و متعادل بودن از ویژگیهای بندگان واقعی و

با این حال خودسازی فردی به تنهایی در تامین سالمت روان کافی نیست و

بلند مرتبه بیان شده است چون :انفاق حد وسط بخل و اسراف ،فروتنی ،ادب،

حضور موثر در جامعه از طریق دعوت به خوبیها جهت رشد جامعه ضروری است.

پاکدامنی ،پاسخ به ندای فطرت از طریق بندگی و خداشناسی در مقابل کفر و

به عبارت دیگر انسان واقعی به ویژه با توجه به مسائل فرهنگی امروزه در برابر

الرحْ َم ِن
شرک ،دوری از لغو و نیز توجه به ویژگیهای مطلوب خانواده « َو ِعبَادُ َّ
ض ه َْونًا َوإِذَا خَا َ
يم ُ
س ََل ًما»
الَّذِينَ ْ
علَى ْاۡل َ ْر ِ
شونَ َ
طبَ ُه ُم ْال َجا ِهلُونَ قَالُوا َ

سرنوشت جامعه و دیگران بیاعتنا نیست همانطور که قرآن در سوره عصر یکی

-7میانه روی در زندگی
استعدادهای انسانی مطرح است و به لحاظ اعتقادی و رفتاری قابل بررسی است.

میتابد .اما افالطون ،دو طرف (حد افراط و تفریط) عدالت را نوعی ستم و جور

جبن ،عدل میانه صفت ظلم و ستمپذیری ،فروتنی حد وسط غرور و احساس

( .)114این احساس مسئولیت معموال از راه امر به معروف و نهی از منکر انجام

زبونی است .بنابراین ویژگیهایی چون اسراف ،ظلم به نوعی انحراف از تعادل
است .بهعنوان مثال؛ ظلم نقطه مقابل و ضد عدل است ( .)114در این تقابل می-

میشود ( .) 113البته بدیهی است که این دعوت باید با اتخاذ بهترین روش صورت
ظ ِة ۡٱل َح َ ۖ
ۡ
سبِي ِل َربِكَ بِ ۡٱلحِ ۡك َم ِة َو ۡٱل َم ۡو ِع َ
ِي
گیردۡ « :ٱدعُ إِ َل َٰى َ
سنَ ِة َو َٰ َجدِل ُهم بِ َّٱلتِي ه َ
ۡ
عن َسبِي ِلِۦه َوه َُو أ َ ۡعلَ ُم بِٱل ُمهۡ تَدِينَ » (.)112
ض َّل َ
س ِۚنُ إِ َّن َربَّكَ ه َُو أ َ ۡعلَ ُم بِ َمن َ
أ َ ۡح َ

اعتدال ،ناشی از معرفت و شناخت خود است ( .)113اسراف نیز به نوعی تجاوز از

 -نقش توبه

(.)111

توان گفت؛ منشأ همه ستمها جهل به کرامت و هویت انسانی است .همانطور که
میزانی است که رعایت آن سزاوار است .در قرآن این واژه پیرامون مسائل

پذیرش مسئولیت اعمال ،توانایی اعتراف به اشتباهات و نیز تالش برای تغییر

اقتصادی (/31اعراف /67 ،فرقان47 ،و  /48اسراء) و غیر آن از جمله انحراف

رفتارهای نادرست گذشته یکی از معیارهای سالمت روان است که شکل تکامل

جنسی ( 81و  /81اعراف) ،برتری جویی و استکبار ( /83یونس و  /31دخان) ،و

یافتهی آن در توبه دیده میشود .توبه مظهر امید به رحمت الهی و تالشی دوباره
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همانطور که انفاق حد وسط بخل و اسراف ،شجاعت حد متعادل تهور و

از معیارهای رشد و سالمت را گسترش حق و گسترش روحیه تحمل در برابر
سنَ لَفِي خُسۡ ر ِإ ََّل
ٱْلن َٰ َ
جریانهای انحرافی میداند ( )111و میفرماید ...« :إِ َّن ۡ ِ
ص ۡب ِر»
ص ِل َٰ َح ِ
ص ۡواْ بِٱل َّ
عمِ لُواْ ٱل َٰ َّ
ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َو َ
ق َوت ََوا َ
ت َوت ََوا َ
ص ۡواْ بِ ۡٱل َح ِ

نشريه اسالم و سالمت ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،99صفحه36-57 :
سالمت روان از منظر قرآن /علیرضا طبیبی و فاطمه زمانیان نجفآبادی

برای بازگشت روح و روان به حد اعتدال است تا از رهگذر آن آدمی خود را از رفتار

است و با آگاهی از اینکه خود نیز ضعفهایی دارد خطاهای دیگران را

انحرافی برهاند و به ارزشهای واالی انسانی آراسته شود ( .)112قرآن راه

میبخشد ( .)147به این معنا که به آنان نیز فرصت جبران میدهد و بر اساس

رستگاری و بهرهمندی از سعادت واقعی را بازگشت به سوی خود معرفی میکند و
میفرمایدَ ...« :وتُوب َُٰٓواْ إِ َلى َّ
ٱَّللِ َجمِ يعًا أ َ ُّيهَ ۡٱل ُم ۡؤمِ نُونَ َلعَلَّ ُك ۡم ت ُ ۡف ِلحُونَ » (.)116

یک رفتار برای کل شخصیت او قضاوت نمیکند .قرآن کریم عالوه بر ستایش
مدارا ،فرو بردن خشم و عفو به یک قانون کلی و اخالقی اشاره میکند؛ و آن
اینکه در مقابل بدیها به بهترین شکل ممکن عمل کنیم و میفرمایدَ « :و ََل
ِۚ
ۡ
سنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَ ۡينَكَ َوبَ ۡينَ ۥهُ
ِي أ َ ۡح َ
ت َسۡ ت َ ِوي ٱل َح َسنَةُ َو ََل ٱلس َِّيئَةُ ۡٱدفَ ۡع بِٱلَّتِي ه َ

 -استقامت و صبر

توانایی تحمل موانع و مشکالت از راهکارهای افزایش بهداشت روان است و

ي َحمِ ٞيم» (.)148
َ
ع َٰدَ َو ٞة َكأَنَّ ۥهُ َو ِل ٌّ

این توانایی با تالش ،استقبال از تغییرات ،احساس در کنترل و مهار داشتن
رویدادها و احساس شایستگی و امید رابطهای مستقیم دارد ( .)117در این میان

با توجه به مضمون برخی روایات ،رعایت ادب در کالم ،پرهیز از بد زبانی،

صبر از جایگاه ویژهای برخوردار است و با مفهوم پایداری و استقامت در برابر

دشنام ،طعنه و به نوعی در نظر گرفتن شخصیت افراد حتی در مسیر حق و دفاع از

مشکالت در هم تنیده است .بنابراین میتوان گفت؛ صبر ،پایه و اساس فضایل

اعتقادات از مصادیق گفتار نیک و بیانگر روابط مسالمت آمیز است (.)149
-اصل مشارکت (مسئولیت اجتماعی) :مشارکت و حمایتهای

اخالقی است و شخصیت واالی انسانی در پرتو آن قابلیت ظهور دارد (.)118
عظِ يم» (. )119به
صبَ ُرواْ َو َما يُ َل َّقىَٰ َها َٰٓ إِ ََّل ذُو َحظ َ
« َو َما يُ َل َّقىَٰ َها َٰٓ إِ ََّل ٱلَّذِينَ َ

اجتماعی نیز بیانگر سالمت روان است .بر همین اساس شخصیت سالم متوجه
دیگران است و توجه به آسایش انسانها از ویژگیهای اوست و رشد و موفقیت

دلیل اهمیت صبر و تحمل این ویژگی نیز از وظایف اساسی هر انسانی معرفی
ور» (.)141
صابَ ۖكَ ِإ َّن َٰذَلِكَ مِ ۡن َ
شده استَ ...« .وٱصۡ بِ ۡر َ
علَ َٰى َما َٰٓ أ َ َ
ع ۡز ِم ۡٱۡل ُ ُم ِ

دیگران برای او به اندازه موفقیت و اعتالی خودش اهمیت دارد (همدلی) (.)131

 -5روابط اجتماعی مناسب

شایان ذکر است حس همدردی و نوع دوستی در حمایتهای اجتماعی و برّ
و نیکی به معنای وسیع آن جلوهگر میشود .اهمیت این مسئله به حدی است که
قرآن مومنان را به حمایت از یکدیگر و برادر خوانده است« :إِنَّ َما ۡٱل ُم ۡؤمِ نُونَ إِ ۡخ َو ٞة

عشق به هستی و پیوند با جهان ،بیانگر شخصیتی سالم است .این محبت
دایرهای به وسعت آ فرینش را در بردارد و به نوعی شامل عشق به فرزند ،پدر و

فَأَصۡ ِل ُحواْ بَ ۡينَ أَخ ََو ۡي ُك ۡم» (.)131

مادر ،همسر و احساس همبستگی و محبت به همه انسانها را در برمیگیرد

در روایات مومنان در دلسوزی و محبت نسبت به یکدیگر ،به اعضای پیکره

( .)141اما عشق و محبت مومنان به خداوند از هر محبتی واالتر است
شدُّ ُح ٗبا ِ َّ ۗ
َّللِ .)144( »...
«َ ...وٱلَّذِينَ َءا َمنُ َٰٓواْ أ َ َ

آدمی تشبیه شدهاند .پیامبر (ص) در اینباره میفرمایند :مومنان در عطوفت و

از آ نجا که افراد باایمان ،هستی را مظهر قدرت و حضور الهی یافته،

ترحم نسبت به یکدیگر به منزله یک جسد هستند که چون عضوی به درد آید،
سایر اعضا بیدار شده و در مقام درمان برمیآیند (.)134

وجودشان از عشق و محبت به انسانها سرشار است و برای جهان آفرینش و

در فرهنگ قرآن کریم معموال به اقدام عملی برای نوع دوستی و مشارکت

پدیدههای آن احترام قائلاند .این پیوند به شکلهای مختلفی بروز میکند که در

اجتماعی" ،انفاق" نامیده میشود .منظور از انفاق هر اقدام علمی و عملی است که

زیر به مواردی اشاره شده است:
-احترام به شخصیت انسانها :پذیرش انسانها و حس احترام نسبت به

شامل بذل دانش و اگاهی ،نیروی فکر ،مال ،قدرت ،مقام وحتی جان را در بر

آنها با توجه به تفاوت در زمینههای فرهنگی ،نژادی ،قومیتی و اختالف زبان و

میگیرد .همانطور که صدقه که از مصادیق انفاق است منحصر به بعد مالی

رنگ مورد توجه قرآن است تا جایی که این تفاوتهای ظاهری را تنها وسیله
اس إِ َّنا
شناسایی افراد از یکدیگر و نه معیار ارزشمندی بیان میکندََٰٓ َٰ « :يأَيُّ َها ٱلنَّ ُ
َخلَ ۡق َٰنَ ُكم ِمن ذَكَر َوأُنث َ َٰى َو َجعَ ۡل َٰنَ ُك ۡم ُ
ارفُ َٰٓو ِۚاْ إِ َّن أ َ ۡك َر َم ُك ۡم عِندَ
شعُوبٗ ا َوقَبَا َٰٓ ِئ َل ِلتَعَ َ
ٱَّللِ أ َ ۡتقَىَٰ ُك ِۡۚم إِ َّن َّ
َّ
علِي ٌم َخبِ ٞير» ( .)143این حس احترام و محبت تمام جامعه
ٱَّللَ َ

نیست و هر کار معروف و خیری را نیز شامل میشود از جمله راهنمایی جاهل،
اصالح بین افراد ،امربه معروف و نهی از منکر ،عیادت بیمار و  ...همه از مصادیق
صدقهاند ( .) 133در بعد اقتصادی ،انفاق و توجه به امور نیازمندان در کنار تکریم
شخصیت محرومان عالوه بر آثار اجتماعی دارای آثار فردی از جمله آرامش روانی
انفاق کننده است.
ٗ
ٱَّللِ ث ُ َّم ََل يُ ۡتبِعُونَ َما َٰٓ أَنفَقُواْ َمنا َو َ َٰٓ
سبِي ِل َّ
َل
«ٱلَّذِينَ يُن ِفقُونَ أ َ ۡم َٰ َولَ ُه ۡم فِي َ
ع َل ۡي ِه ۡم َو ََل ه ُۡم يَ ۡحزَ نُونَ » (.)132
أ َ ٗذى لَّ ُه ۡم أ َ ۡج ُره ُۡم عِندَ َربِ ِه ۡم َو ََل خ َۡو ٌ
ف َ

انسانی و نه فقط مرزهای جغرافیایی را در بردارد و همه در بعد انسانی دارای وجه
مشترکاند .در این میان ،رعایت شخصیت نیازمندان از جمله حفظ آبرو عدم

در واقع بعد مالی انفاق واجب و مستحب در رفع بسیاری از نیازهای اقتصادی

-ارتباط صمیمانه و مسالمت آمیز :روابط مسالمت آمیز غالبا از طریق گفتار

جامعه و تامین سالمت جسمی و روانی افراد و جلوگیری از فقر بهعنوان ریشه

نیک و رفتار شکیبانه ظاهر میشود .شیوه گفتار ،محتوا و طرز بیان هر کس بیانگر

سیاری از مفسد نقش بسزایی دارد .در واقع انفاق الزم و ضروری هر مجموعه

نوع شخصیت و درجهای از رشد فکری او است .در همین راستا قرآن نیز مومنان

هدفمند است و زندگی اجتماعی بدون تعاون و همکاری ،احسان اعضای آن تحقق
ع َلى ۡٱلبِ ِر َوٱلت َّ ۡق َو َٰۖى .)132( »...
نمییابد «َ ...وتَعَ َاونُواْ َ

را به نرمش و لطافت در کالم و انتخاب بهترین کلمات چه به لحاظ محتوا و چه
س ِۚنُ »...
ِي أ َ ۡح َ
نحوه بیان دعوت میکندَ ...« :و ُقل ِل ِعبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي ه َ

-تحمل نظرات مختلف و تأثیر بر روابط اجتماعی :توانایی تحمل

( .)142همچنین عفو و گذشت که در اخالق ریشه دارد ،خود عامل تحکیم روابط

نظرات مختلف و انعطافپذیری در شنیدن عقاید دیگران نیز بیانگر رشد فکری و

اجتماعی است به همین دلیل این ویژگی نیز در قرآن سفارش شده است« :
ٱَّللُ َل ُك ِۡۚم َو َّ
َ ..و ۡليَعۡ فُواْ َو ۡليَصۡ فَ ُح َٰٓو ۗاْ أ َ ََل تُحِ بُّونَ أَن يَ ۡغف َِر َّ
ور َّرحِ ي ٌم» (.)146
ٱَّللُ َ
غف ُ ٞ

درجهای از سالمت روان است که البته در قرآن این ویژگی با انتخاب دیدگاهی که
به معیار حق نزدیکتر است همراه میباشد...« .فَبَش ِۡر ِعبَا ِد ٱلَّذِينَ يَسۡ تَمِ عُونَ
َٰٓ
سنَ ِۚۥَٰٓهُ أ ُ ْو َٰلََٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ َهدَىَٰ ُه ُم َّ ۖ
ب»
ٱَّللُ َوأ ُ ْو َٰلَئِكَ ه ُۡم أ ُ ْولُواْ ۡٱۡل َ ۡل َٰبَ ِ
ۡٱلقَ ۡو َل فَيَتَّبِعُونَ أ َ ۡح َ

آلپورت ( )Alportنیز تاکید میکند شخصیت سالم در برابر رفتار مردم شکیبا
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ض َّن
منتگذاری بر آنها و نیز گفتار پسندیده مورد تاکید قرآن استَ « :وإِ َّما تُعۡ ِر َ
ورا» (.)142
ع ۡن ُه ُم ۡٱبتِغَا َٰٓ َء َر ۡح َمة ِمن َّربِكَ ت َۡر ُجوهَا فَ ُقل لَّ ُه ۡم قَ ۡو َٗل َّم ۡي ُ
س ٗ
َ

Islam and Health Journal. 2020; 5(1): 63-75
Mental health from the perspective of the Qur’an/ Tabibi A, Zamaniyan Najafabadi F

معاد و نتایج تربیتی آن از جمله هدفمندی ،مسئولیت پذیری و نوع نگرش به

( .)136عالوه بر این نظرخواهی و مشورت در امور در کنار حفظ استقالل فکری
نیز از ویژگیهای افراد باایمان معرفی شده استَ « :و َّٱلذِينَ ٱسۡ ت َ َجابُواْ ل َِربِ ِه ۡم

آزمایشات الهی نیز بر عواطف و رفتار انسان موثر است و میتواند به صورت رفتار

ُور َٰى بَ ۡينَ ُه ۡم َومِ َّما َرزَ ۡق َٰنَ ُه ۡم يُن ِفقُونَ » ( .)137در
َوأَقَا ُمواْ ٱل َّ
صلَ َٰوة َ َوأ َ ۡم ُره ُۡم ش َ
واقع مشورت کردن خود یک پشتوانه فکری است زیرا هر چند فردی به لحاظ

بشر بیان نمود .در ادامه انسان سالم با شناخت خود متوجه کرامت ذاتی و

هوش و آیندهنگری قوی باشد اما احتمال دارد که مسئلهای را از جوانب مختلف

استعدادهای الهی است .بنابراین با استفاده از نیروی عقل و خرد به شکوفایی

بررسی نکند و از ابعاد دیگر غافل بماند .حضرت علی (ع) نیز بر اهمیت مشورت

توانمندیها و استعدادهایش در مسیری که او را به خداوند نزدیک میکند گام بر

تاکید دارند و میفرمایند « :ال ظَهِیرَ کالمُشاوَرَةِ »...هیچ پشتیبان و تکیهگاهی

میدارد .اما شاخصههای سالمت روان تنها به رابطه مطلوب انسان با خدا و خود

چون مشورت نیستَ « .االِسْتِشا َرةُ َعیْنُ الْهِدایَةِ »...و مشورت عین هدایت است

خالصه نمیشود و روابط مطلوب با عناصر هستی از جمله انسانها یکی از

(.)138

معیارهای سالمت روان به شمار میرود (.)121

شایسته بروز کند .همچنین معاد را میتوان به صورت آخرین سیر تکامل و رشد

عوامل دیگری نیز بر سالمت روان موثر است که میتوان به نماز به عنوان

روابط فردی و اجتماعی سالم چون صبر ،تقوا ،توبه ،اصالحات اجتماعی،

یکی از برترین مصادیق عمل صالح ،مظهر یاد خدا و عاملی موثر در جلوگیری از

گذشت ،تکریم شخصیت انسانها از جمله نیازمندان ،مشارکت و حمایتهای

رفتارهای انحرافی ( /23عنکبوت) ،زندگی بین بیم و امید در کنار امیدواری به

اجتماعی ،تشکیل و استحکام خانواده  ...راه کارهای قرآن برای ارتقاء سالمت

رحمت الهی ( /9زمر) ،عمل صالح ( /49رعد) به معنای وسیع آن و  ...اشاره کرد.
ت
ص ِل َٰ َح ِ
عمِ لُواْ ٱل َٰ َّ
در زیر برخی آیات مربوط آمده است« :إِ َّن ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َو َ
َٰٓ
ت ُ
طوبَ َٰى لَ ُه ۡم
ص ِل َٰ َح ِ
عمِ لُواْ ٱل َٰ َّ
أ ُ ْو َٰلَئِكَ ه ُۡم خ َۡي ُر ٱ ۡلبَ ِريَّ ِة» (« ،)139ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َو َ

روان و از طرفی بیانگر میزان رشد شخصیتی و عقلی فرد است .در واقع انسان
سالم در ارتباط بین خود ،خدا و مجموعه جهان هستی به بهترین نحو عمل
میکند.

َو ُحسۡ نُ َماب» (.)121

در پایان میتوان گفت سالمت روان در قرآن بیانگر سالمت ذهن ،نگرش،
رفتار و عواطف انسان است .همچنین سالمت روان خود دارای درجات و مراتبی

بحث و نتیجهگیری

است .در نگاه قرآن نیز افراد در بهرهمندی از سالمت روان و نیز در خودشکوفایی

در اندیشه قرآن ،انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی است و سالمت روان،

متفاوت عمل میکنند .در این میان مقربان و افراد با تقوا ،از باالترین مراتب

بیانگر نوعی تعادل روانی است که تمامی جنبههای وجودی انسان و هماهنگی
میان نیازهای او را در بردارد .مکتب وحی ،برای رشد و تکامل انسان به هر دو بعد

سالمت روانی و معنوی برخوردارند که از نشانههای آن آرامش درونی در دنیا و
آخرت است «أ َ َ َٰٓ
َل إِ َّن أ َ ۡو ِليَا َٰٓ َء َّ
ع َل ۡي ِه ۡم َو ََل ه ُۡم يَ ۡحزَ نُونَ » (.)124
ٱَّللِ ََل خ َۡو ٌ
ف َ

جسمی و معنوی او توجه ویژه داشته و راهکارهایی را درسطح شناختی ،عاطفی و

مطالعه حاضر نشان داد در نگاه قرآن ،مقربان از باالترین مراتب سالمت روانی و

رفتاری ارائه نموده است :ایمان به مبدأ آفرینش و توجه به آثار فردی و اجتماعی

معنوی برخوردارند و پیشنهاد میشود مراکز علمی و پژوهشی زمینههای انس

آن از جمله احساس امنیت روانی ،توکل ،امید و خوشبینی و احساس دائمی

بیشتر با قرآن را فراهم نمایند.

حضور خداوند ،بیانگر ارتباط سالمت روان با یک نگرش توحیدی است .ایمان به
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Abstract
Introduction: Mental health has recently become one of the most important issues
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in the field of health and psychology. However, divine schools have always been
concerned with the criteria of human growth and health. In the same way, Qur’an,
the essence of the revelation school, has not only considered both humans’ physical
and spiritual aspects, but also it has provided some approaches in the emotional,
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behavioral and cognitive levels. So, the aim of the present study was to investigate
the Qur’anic strategies for developing the mental health.
Methods: This analytical-descriptive study reviewed some verses concerning
strategies for development of mental health. For this purpose, some verses as well
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as psychological achievements were also used.
Findings: Regarding Qur’anic verses, some factors including faith in the Origin
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and Ma’ad (resurrection) (accompanied with its cognitive and behavioral effects),
modesty, thinking, self-knowledge, divine love, empathy, effective communications
and so on would affect mental health. Moreover, the present study took Ma’ad into
account much more in terms of its evolutional aspect.
Conclusion: The Holy Qur'an, which presents itself as the guide of man to
salvation, considers man to have two material and spiritual dimensions. Since
mental health represents a kind of mental balance, it encompasses all aspects of
human existence and coordination of one's needs. Therefore, it can be said that the
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Qur’an considers a person healthy, who can balance between physical, mental and

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

spiritual needs, ultimately leading to his satisfaction. The current study has shown
that in the Qur'an's view, the nearest enjoy the highest levels of mental and spiritual
health; thus, it is suggested that scientific and research centers should provide more
context for familiarity with Qur'an.
Keywords: Qur’an, Strategies, Mental Health, Spiritual balance
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