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اعتمادبهنفس

راهكارهای افزایش
و كاهش افسردگی در قرآن و حدیث
یراد
محمدصادق جمشید 
تاریخ دریافت مقاله92/24/42 :

5

تاریخ پذیرش مقاله99/2/44 :

چكیده
مـیگـذررد؛ کـه سـبب بیـارری و وجـارن و تحریـ
در قـرآن نـیروی مـعنوی عـظیمی هست که در نفس مخاطب تأثیر شگرف بر جـای 
میبخشا؛ رزرینرو ،رنسان پس رز رینکه
میسازد و بصیرتش رر جال 
میشود و ردررک و تفکّرش رر بیارر 
رحساس و شعور و صیقل روح وی 
میشود که گویا تازه آفریاه شاه رست .شـفابخشی قرآن و ررهکارهـایی کـه بـرری
بهناگاه به فردی بال 
میگیرد ،
در معرض تأثیر قرآن قررر 
طمحتوجه بسیاری رز پژوهشگررن بهارشـت رورنـی قـررر گرفتـه
مقابله با فشارهای روحی و تأمین بهارشت رورنی رنسان بیان شاه ،همورره م 
رورنشناسان غربی نیز درباره رربطه مذهب با بهارشت رورنی به نتایج مثبتی رسـیاه رسـت .در مقالـه حاضـر ررهکارهـای
پژوهشهای 

رست.
تأمین بهارشت رورنی رزمنظر قرآن بررسی شاه رست.
واژهها :قرآن ،تأثیر رورنی ،مشکالت رضطرربی.
كلید 

 .2عضو هیئت علمی درنشگاه پیامنور

dr.gh.jamshidi@gmail.com
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مقدمه

مکتبهای رعتقادی که در

بهوجود آورد ،در میان تمام


یگانهپرستی

قرآن کریم برری هاریت و دعوت مردم به

قرون مختلف تاریخ ظاهر شانا ،نظیر ناررد.

روشهای جایا تفکّـر و

ررزشهای تازه و

و آموزش

در قـرآن نـیروی مـعنوی عـظیمی هسـت کـه در

زناگی و ررشاد رفتارهای بهنجاری نازل شاه رست که

نفس رنسان تأثیری شگرف برجـای مـی گـذررد ،ریـن

مـیشـود و نیـز
صالح فرد و خیر جامعه در آن دیـاه  

نیرو باعث بیارری وجارن و تحری

رحساس و شعور

ررههـای درسـت تربیـت و پـرورش
ررهنمایی بشر به 

میشود و ردررک و تفکّر رر بیـارر
و صیقل روح رنسان 

نفس که منجر به کمال رنسانی شود و متضمن سعادت

همیندلیل رست
به 
میبخشا؛ 
میکنا و بصیرت رر جال 


رنسان در دنیا و آخرت رست ،رز آنِ قرآن رست.

سرز رینکـه در معـرض تـأثیر قـرآن قـررر
که رنسان پـ 

مستقیمترین

میکنا که
«رین قرآن به ررهی هاریت 
مـیدهنـا
ررههاست و به مؤمنانی که عمل صلح رنجام 

بشارت میدها که برری آنهـا پـادرش بزرگـی رسـت»
(رسررء .)9 :21
«ری مردم ،رنارزی رزسوی پروردگارتان برری شما

میشود که گویـا تـازه
بهناگاه به رنسانی بال 
میگیرد ،

آفریاه شاه رست.
کسانیکه تاریخ رسالم رر مطالعه و مررحل مختلف

مـیکننـا و
دعوت رسالم رر رز روزهای آغازین دنبـال 
مــیبیننـا کـه در

کـیفیت تغییر شخصیت رفـرردی رر
(ص)

آماه و درمان آنچه در سینههاست و هاریت و رحمت

مکتــب پیــامبر

برری مومنان» (یونس .)91 :21

یتورننا مـقارر تــأثیر قــرآن و دعــوت رسـالم در
مـ 

«قرآن رر نازل میکنـیم کـه شـفا و رحمـت بـرری
مؤمنان رسـت و سـتمگررن رر جـز خسـررن (و زیـان)
نمیرفزریا» (رسررء.)24 :21
«...بگو :رین برری کسانی که ریمان آوردهرنا هاریت
و درمان رست( »...فصلت .)22 :22

رحکــام رســالمی رر فــررگرفت ـ هرنــا،

نفوس پیرورن رکرم(ص) رر آشکارر مشاهاه کننا.
کوششهای فررورنی که جورمع جایا در

برخالف
زمینههای تعلیم و تربیـت و ررشـاد جورنـان بـه عمـل

میآورنا تا رز آنها رفرردی شایسته و مفیا بسـازنا؛ رمـا

نمیآورد .جـرریم
نتیجه مطلوب و مورد رنتظار رر ب هبار 

«رین (قرآن و شریعت آسـمانی) وسـائل بینـایی و

رنحررفهای روزرفزونی کـه در همـة جورمـع دیـاه

و

مایة هاریت و رحمت رست بـرری مردمـی کـه بـه آن

روشهـای تــربیتی

میشود ،دلیل روشنی برشـکست


یقین دررنا( ».جاثیه .)41 :29

جـایا و عـجز آنها در پرورش رفرردی شایسته بـرری

قرآن کریم تأثیر بسزریی در نفوس مسلمانان صـار

خامت به کشور و جامعه رست.

رسالم برجای گذرشت و شخصیت و رخالق و رفتار و

رورندرمـانی

کوششهای بسیاری دربـار

بهتازگی


روش زناگی آنها رر ب هکلی تغییر درد و رز آنان رفـرردی

بیماریهای

رضطرربهای شخصیتی و

رفرردی که دچار

ررزشهای شریف

صاحب عقیاه تربیت کرد که دررری

روشهـای

رینباره
رورنی هستنا ،رنجام شاه رست .در 

بهوجـود آورد
جامعهری متحا و منظم 

رنسانی بودنا و

مختلفی برری رورندرمانی پیشنهاد شاه رست؛ رما هـی

دولتهای آن زمان رر

بزرگترین

وریکه تورنستنا
بهط 


رزبـینبـردن یـا

کارم موفقیت مـورد رنتظـار رر دربـاره

سرزمینهای جهان پررکنـاه

شکست دهنا و در بیشتر

بیماریهای رورنـی کسـب نکـرده رسـت.

پیشگیری رز

شونا و به گسترش رسالم بپردرزنا .رین تغییـر بنیـادی

برخـی رز تحقیقــات نشـان مــیدهـا میــانگین درمــان

که قرآن در نفوس مسلمانان و مؤمنان رز رقورم مختلف

بیماررنی که با روش رورنکاوی معالجه می شـونا بـین
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 %01تـــا  %02در نوســـان رســـت کـــه میـــانگین

رضـطرربرنگیـز و مسـبب ریجـاد عـوررض

تهایاهای

عاهری رز بیماررن
رضایتبخشی نیست؛ ورنگهی ،حالِ 


بیماریهای رورنی و عقالنی وجود دررد که رسیان بـه


پسرز معالجات ،بات ر هـم شـاه رسـت .در تحقیـ


ی

تورف کلی در میـان ریـن مکاتـب ،پیررمـون یـ

درمانیافتـه

دیگری روشن شاه رست که تعارد بیماررن

تکاملیـافته دربـار شخصیت و سازگاری آن و

نظریه

گـــروه مطالعـــاتی کـــه تحـــت مـــاروری

رورندرمـانی رر
روشهای 

عورمل مسبب ناسازگاری و

در یـ ـ

رورندرمانگررن قررر نارشت هرنا مساوی بـوده رسـت بـا

رورندرمانی معالجه شا هرنا .ریـن تحقیـ
آنهایی که با 

مشکل میکنا.
دررصل ،هر ی

رز رین مکاتـب رز زرویـة معـین و

معالجهشـاه

نشان درده رست که حال برخی رز بیماررن

نمـیتورننـا بـا

مینگرنا؛ بنابررین،
محاودی به رنسان 

وخـیمتـر هـم شـاه رسـت

رورندرمـانگررن،
رز سوی 

همهجانبه به رنسان نگـاه کننـا و همـین
دیای کلی و 

(شورین2919 ،م.)202 :

موضوع موجب ناتورنی رین مکاتب در فهم درسـت و

رین گونه تحقیقات نشان می دها میـانگین درمـان

دقی رنسان رست ،رما بـ هتـازگی گـرریش جایـای در

رضـایتبخشـی

رورندرمانی هنوز بـه میـزرن
ناشی رز 

رورنشناسان و درمانگررن پایا آماه رست که بـه
میان 

نرسیاه رست.

تــأثیر عورمــل رجتمــاعی و فرهنگــی در شخصــیت و

بیماریهای رورنـی

رفزونبررین ،پردرختن به درمان

مهمتر رین رست کـه رز بـروز
چنارن مهم نیست؛ بلکه 

طبیعت رجتماعی و نیاز رنسان به وربستگی بیشتر توجه
میکنا.


آنها پیشگیری شود؛ یا تاحای رز رفـزریش آنهـا کاسـته

رین گرریش باعث شاه رست آنها بر رهمیت رورب

بهتازگی برخی رز محققان به موضوع پیشـگیری
شود .

رنســانی در ســازگاری /ناســازگاری شخصــیت تأکیــا
2

رز رفـتارهای رنـحررفی تـوجه کرده و کوشیاهرنا برری

مـیگویـا:
رینبـاره 
بیشتری کننا .شلاون کاشارن در 

رفع مشکالتی مارخله کننا که در روربـ رنسـانی رخ

«گاهی رلگوی آیناه بر رعتماد مـردم بـه همـایگر کـه

حـلهـایی بـرری
رره 
میدهـا و هافشـان پیـار کـردن 


همـیندلیـل

موجب رربطة آنان رست تأکیا می کنا و 
به

جلوگیری رز بروز عوررض رفتارهای رنحررفـی رسـت.

میگوییم گاهی برخی رز مفاهیم ماننا رربطـه
رست که 

زمینـههـای بسـیار

تالشها رنـاک رسـت و در

رما رین

مستحکم ،تبـادل رفکـار و رحسـاس تعهـا ،درنهایـت

یشـود؛ ماننـا دخالـت پلــیس در
محـاودی رنجـام مـ 

جایگزین مفاهیمی همچون «مـن برتـر» ،دگماتیسـم و

مشــکالت خــانوردگی کــه در برخــی رز محلــ ههــای

نورُزرختالل عقلی می شود .رلگوی آیناه ،گـاهی حتـی

شهرهای بزرگ در جامعه رمریکا رخ میدها (کاشارن،

متضمن مفهومی جایاهمچون مفهـوم محبـت رسـت»

2911م 442 :ـ  .)440موضوع پیشگیری رز رفتارهـای

(همان.)400 :

رورنشناسان و
رنحررفی ،یکی رز مسائل مهمی رست که 

رورنشناســان و
ریــنگونــه گــرریشهــا درنهایــت ،

تالشهایشـان

جامعهشناسان درگیر آن هستنا؛ رگر چه


دیاگاههـای

بهرهمنای رز
رورن درمانگررن رر به قبول و 

رینباره بسیار رناک و محاود رست.
در 
رز ریــن گذشــته ،رمــروزه رختالفــات زیــادی ب ـین
رورندرمانی در نـوع نگـرش آنهـا بـه
مکاتب مختلف 
رنگیـزههـای رساسـی محـرک رفتـار و ماهیـت

ماهیت

مذهب یا حارقل نزدی

بـه مـذهب دربـار ماهیـت،

روشهای درمان رنسان میرسانا.

علل رنحررف و
گرریشهـایی پیـار

رورنشناسان،
همچنین در میان 
1. Sheldon Cashdon
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شاه رست کـه طرفـارر توجـه بیشـتر بـه دیـن بـرری

ناخوشاینای رست که رحتمـا ً روزگـار بـرریش پـیش

بیماریهای رورنی رسـت .آنهـا

سالمت رورن و درمان

میآورد( ».کارینجی2990 ،م)112 ،492 ،494 ،424 :


عادهری وجود
خارقرل 

معتقانا ،در ریمان به خار نیروی

میگویـا« :در طـول سـی
«کارل یونگ» ،4رورنکاو 

میبخشا
دررد که نوعی قارت معنوی به رنسان متاین 

ملتهـای مختلـف جهـان
سال گذشته رفررد زیادی رز 

مـیکنـا و


متمان ،با مـن مشـورت کردنـا و مـن صـاها تـن رز

میسازد کـه بــسیاری رز
رز نـگررنی و رضـطرربی دور 

کردهرم؛ رما رز میان بیماررنی
بیماررن رر معالجه و درمان 

مـردم در معرض ربتالی آن هسـتنا؛ قرنـی کـه توجـه

بهسر می برنـا (یعنـی رز 19
که در نیمه دوم عمر خود 

رقابتهای

فررورن به زناگی مادی بر آن سیطره دررد و

سالگی به بعا) ،حتی ی

بیمار رر نیز نایام که رساساً

شــایای بــرری بــهدســت آوردن مادیــات ،بــر مــردم

مشکلش نیاز به گرریش دینـی در زنـاگی نباشـا .
بـه

حکومت می کنا .همین گرریش به مادیات و رقابت در

بـه ریـن دلیـل
آنهـا 

سختیهای زناگی رو رر کم

و در تحمل

تمل

جرئت می تورنم بگویم که ت ت

آنها ،باعث فشـار روحـی بـر رنسـان معاصـر و

قربانی بیماری رورنی شاه بودنا کـه آن چیـزی رر کـه

ســـردرگمی رو شـــاه و رو رر در معـــرض تهـــاجم

مـیدهنـا،
ردیان موجود در هر زمانی به پیرورن خـود 

بیماریهـای مختلـف رورنـی قـررر درده

رضطرربها و


فاقا بودنا و فردفرد آنهـا تنهـا وقتـی کـه بـه دیـن و

رست .یکی رز نخستین کسانی که رین مسئله رر مطـرح

بهطـور کامـل درمـان
دیاگاههای دینی بازگشته بودنا 


رورنشناس رمریکـایی
کرد« ،ویلیام جیمز» 2فیلسوف و 
میگویا« :ریمان ،باون ش
بود .رو 

مـؤثرترین درمـان

رضطررب رست»؛ «ریمان نیرویی رسـت کـه بایـا بـرری
کم

به رنسان در زناگی وجود درشـته باشـا ،فقـارن

شانا».

(.)Jung,1966: p 264

رورنکاو دیگری به نام «ر .ر .بریل» 1معتقا رست:
«رنسان متاین ورقعی هرگز دچـار بیمـاری رورنـی
نخورها شا» (کارینجی2990 ،م.)420 :
2

ریمان ،زنگ خطری رست که ناتورنی رنسان رر دربرربـر

«هنری رینـگ»  ،رورن شـناس رمریکـایی در کتـاب

درجـاییدیگـر

مـیدررد».
سختیهـای زنـاگی رعـالم 


«بازگشت به ریمـان» نوشـته رسـت« :درنتیجـه تجربـه

میگویا« :میان ما و خارونا رربطه ناگسسـتنی وجـود


طو نی خود در رجرری آزمایشهـای رورنـی بـر روی

دررد ،رگر ما خـود رر تحـت رِشـررف خارونـا مــتعال

شغلیـ

رنتخابها و ررشادهای

کارگررن ـ در خصوص

درآوریم و تسلیم رو شویم ،تمام آمـال و آرزوهایمـان

کسـانیکـه

بردهرم که رفررد متاین و
به رین موضوع پی 

همـانطوکـه

متحق خورها شا» .نیـز بیـان مـی دررد« :

قـویتـر و

میننا ،دررری شخصیتی
رفتوآما 
به معابا 

رمورج خروشان و غلتان رقیـانوس نمـیتو رنـا آررمـش

بیدینان یا کسـانی هسـتنا کـه هـی وقـت بـه
بهتر رز 

ژرفای آن رر برهم زنا و رمنیت آن رر پریشـان سـازد،

عبـادت خارونـا نمــیپردرزنـا» (رلقرضــاوی2912 ،م:

دگرگـونیهـای سـطحی و موقـت

شایسته رسـت کـه

.)124

زناگی ،آررمش درونی رنسان رر که عمیقاً بـه خارونـا

رورنکــاورن ،بســیاری رز
رورنشناســان و 
رفــزونبــر 

ریمان دررد ،برهم نزنا؛ چررکـه رنسـان متـاین ورقعـی،

رنایشمنارن معاصر غربی رین مسئله رر گوشزد می کننـا

تسلیم رضطررب نمی شود و تورزن شخصیت خویش رر

که دررصل ،مشکل رنسان مــعاصر ،بــه نــیاز وی بــه

حف ـ مــیکن ـا و همــورره آمــاد مقابلــه بــا مســائل
1. William James

2. Carl G.Jung
3. Brill A. A.
4. Henry Link

راهكارهای افزایش اعتمادبهنفس و كاهش افسردگی در قرآن و حدیث
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برمیگردد؛ برری مثال ،مورخ
ررزشهای معنوی 

دیـن و

میشود؛ رما ریمان به خار رگر رز کـودکی
رورنی شروع 

مـیگویـا بحررنـی کـه
معروف« ،آرنولا جی .توینبی» 2

در نفــس رنســان رســتقررر یابــا نــوعی مصــونیت و

شاهرنا ،رساساً به فقـر
رروپاییان در قرن حاضر دچار آن 

بـیماریهای رورنـی رسـت .قـرآن،

پیشگیری رز آسیب

بـازمیگـردد .رو معتقـا رسـت کـه تنهـا رره

معنوی آنها

رمنیت و آررمشی رر که ریمـان ،در نفـس مـؤمن ریجـاد

درمان رین فروپاشیاگی رخالقـی کـه غـرب رز آن رنـج

میفرمایا:
میکنا ،چنین توصیف 

میبرد ،بازگشت به دین رست (رلجنای2911 ،م.)299 :

دلهایشان
آوردهرنا و 

«آنها کسانی هستنا که ریمان

ریمان ،تأثیر بسزریی در نفـس رنسـان دررد؛ چررکـه

به یاد خار مطمئن (و آررم) رست؛ آگـاه باشـیا بـا یـاد

رعتمادبــهنفــس و قــارت رو رر بــر صــبر و تحمــل


دلها آررمش مییابا» (رعا .)42 :21
خار 

سختیهای زناگی رفزریش می دها و رحساس رمنیت و


«هی رنج و مصیبتی به شما نرسا مگر بـه فرمـان

مـیسـازد و در درونـش
آررمش رر در نفس رو مستقر 

خار (و به خیربناگان) و هر که به خار ریمان آرد خار

رینترتیـب،
به 
میآورد و رنسان 
بهوجود 
آسودگی خاطر 

دلش رر (به مقام عالی رضا و تسـلیم) هـاریت کنـا و

میشود .حال ریـن سـؤرل
غرق در رحساس خوشبختی 

خار بر همهی رمور عالم آگاه رست» (تـغابن .)22 :02

میآیا که ریمان چگونه رنسان رر به رین مرحله رز
پیش 

در کتاب «ر یمان و رلحیات» چنین آماه رست:
«رصو ً آررمـش و رسـتقررر و رمنیـت نفـس بـرری

آررمش رورنی میرسانا؟

مؤمن متحق میشود؛ زیرر ریمان ررستینش به خارونا،

الف) رابطة ایمان و احساس امنیّت

نسبتبه کم

رو رر

رورندرمانی دلیـل رصـلی بـروز عـوررض
کلیة مکاتب 

رمیاورر می سازد .مؤمن در عبادت و کارهایی که بـرری

مـیدرننـا؛ ولـی بـرری
بیماریهای رورنی رر رضطررب 


رضای خار رنجام می دها ،همورره به خارونا نظر دررد

رضطررببررنگیز ،رختالف نظر دررنا .رین

تعیین عورمل

میکنا که خارونا همـورره بـا
همیندلیل رحساس 
به 
و 

رورندرمــانی رر رهــایی رز
مکاتــب ،هــاف رصــلی 

روست و به رو کم

بههمین رحساس که خار
میکنا .


بهوجود آوردن رحسـاس رمنیـت در نفـس
رضطررب و 

یاور روست ،ضامن رستقررر رحساس رمنیـت و آررمـش

روشهای

رنسان می درننا؛ رما برری تحق رین هاف رز

در نفـس وی مــیباشـا» (رلقرضــاوی2912 ،م221 :ــ

همـانطورکـه

مـیکننـا؛ ولـی
مختلف درمانی پیروی 

.)229

روشهـا همیشـه در درمـان

پیشتر یادآور شایم ،ریـن
بودهرنا.
بیماریهای رورنی موف ن 

کامل

و حمایت و نظر لطف خارونـای

مؤمنی حقیقی که به خار ریمان دررد ،رز هـی چیـز
نمیهررسا؛ چون می درنا تا خـار نخورهـا
در رین دنیا 

بررسی تاریخ ردیـان بـ هویـژه دیـن رسـالم ،نشـان

میرسـا و تـا خـار نخورهـا
هی شرّ و آزرری به رو ن 

بیماریهـا

رینگونه
می دها که ریمان به خار ،در درمان 

هی رنسان یا قارتی در دنیا قادر نیست به رو ضـرری

و تحق ـ رحســاس رمنیــت و آررمــش و پیشــگیری رز

یـنرو ،مـؤمن
برسانا یا خیری رر رز رو دریغ باررد؛ رزر 

بهطورکامل
بیماریهای رورنی ناشی رز آن ،

رضطررب و

ورقعی ،رنسانی رست که رمکان ناررد ترس یا رضطررب

موف بوده رست .ریـن مـسئله شـایان توجه رسـت کـه

بر رو چیره شود.

پسرز ربتالی شخص بـه بیمـاری
بهطورمعمول 
درمان ،
1. A. Toynbee

«آری کسی که دربرربر خارونا تسلیم شود و نیکوکار
باشا ،پادرش رو نزد پروردگارش ثابت رسـت ،نـه ترسـی

روانشناسی ارزشهای اسالمی ،سال نخست ،شماره نخست
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بر آنهاست و نه غمگین خورهنا شا» (بقره .)224 :4
«کسانی که گفتنا پروردگـار مـا رهلل رسـت؛ سـپس
رستقامت به خرج دردنا نه ترسی برری آنهاسـت و نـه
غمی دررنا» (رحقاف .)21 :20
روزیرش در دســت

مــؤمن ورقعــی مــیدرنــا کــه

«برری هر قـوم و جمعیتـی ،زمـان و سـرآما (معینـی)
هنگامیکه سرآما آنها فرر رسـا ،نـه سـاعتی رز آن

رست و
تأخیر میکننا و نه بر آن پیشی میگیرنا» (رعررف .)12 :1
«و خار هرگز رجل هی کس رر رز وقـتش کـه فـرر
رسا مؤخر نیفکنا( »...منافقون .)22 :01

خارونا رست و هموست کـه ررزرق رر بـین مـردم 
بـه

«و هی رنسانی عمر طو نی نمیکنا و هـی کـس

رنارزه تقسیم مـی کنـا؛ بنـابررین ،رز فقـر و تنگاسـتی

رز عمرش کاسته نمیشود ،مگر رینکه در کتـاب (علـم

روزیرش

نمیترسا .رگر تقایر خار بر رین باشـا کـه


خارونا ) ثبت رست( »...فاطر .)22 :19

بهخورست خار ررضی رست و به همان رناک
کم باشا 

مؤمن ورقعی ب هخوبی میدرنـا کـه در ریـن جهـان،

قناعــت مــیکن ـا و شــکر و ســپاس خــاری رر ب ـرری

تنها ی

رهگذر رست که ب هسرعت بـه جهـان آخـرت

نعمتهای فررورن دیگـرش همچـون نعمـت زنـاگی،


منتقل میشود؛ بنابررین ،در دنیا کارهای خود رر بر رین

مـیآورد.
بـهجـای 
ریمان ،تنارستی و آسودگی خاطر ،

رساس رنجام میدها که یا ریمان بـه خـار و عبـادت و

مــؤمن ورقعــی دربــاره رزق و روزی هرگــز تــرس رر

عمل صالح ،آماده زناگی آن جهان شود .مؤمن ورقعی

نمیشناسا؛ زیرر عقیاه دررد که تنهـا خارونـا متعـال،


آنطورکــه بیشــتر مــردم رز مــرگ مــیترســنا ،رز آن


روزیدهناه و صاحب قوت و قارت رست.


نمیهررسا؛ زیرر می درنا مـرگ ،رو رر بـهسـوی قـرب


روزیدهناه و صـاحب قـوت و قـارت

«خارونا
رست» (ذرریات )92 :92
«روزی شما در آسمان رست و آنچه به شما وعـاه
درده میشود» (ذرریات .)44 :92
«هی جنبناگانی در زمین نیست؛ مگر رینکه روزی
رو بر خارست( »...هود .)0 :22

رلهی منتقل میکنا ،آنجا که رز رضـورن رلهـی متـنعم و
عمـتهـای

به دیارر رنبیا و صایقین ،خوشبخت و رز ن
بهشتی که خارونا وعـا آن رر درده رسـت ،بهـرهمنـا
میشود.
مؤمن ورقعی رز مصائب روزگـار و حـوردد دهـر
نمیهررسا .رو رز گرفتار شان به رمررض یا پیش آمان


«خارونــا روزی رر بــرری هــر کــس بخورهــا (و

حـوردد ناگورر و وقوع فاجعه باکی ناررد؛ زیرر عقیاه

شایسته بارنـا) وسـیع و بـرری هـر کـس بخورهـا (و

دررد حوردد خوب یا بای که برری مردم رخ میدها،

مستح بارنا) تنگ قررر میدها( »...رعا .)40 :21

آزمـایشی رزسوی خارونا رست تـا معلـوم شـود چـه

نمیهررسا و به آن با دیـای
مؤمن ورقعی رز مرگ 

کسانی هنگام شادی و گشایش سپاس میگوینا یا بـه

میدرنا که هی گریـزی رز آن
مینگرد؛ زیرر 
ورقعبینانه 


وقت گرفتاری ،صبر پیشینه مـی کننـا .مـؤمن ،هنگـام

نیست و هر رنسانی دررری رجلی معین رست و آنگاه که

گرفتار شـان بـه بـال و شرّ ،شِکوه و زرری نمـیکنـا؛

رجلش فرر رسا.

رره صبر و بردبـاری پـیش مـیگیـرد و خـار رر شـکر

«هر کس مرگ رر میچشا( »...آلعمررن .)229 :1

میکنا و رز رو میخورها کـه شـرّ و گرفتـاری رر رز رو


«هر کجا که باشیا مرگ شما رر میگیـرد؛ رگرچـه

دور سازد.

در برجهای محکم باشیا» (نساء.)12 :2
«تو میمیری ،آنها نیز خورهنا مُرد» (زمر .)11 :19

«...و ما شما رر با بایها و نیکیها آزمایش میکنیم
و سررنجام بهسوی ما بازمیگردیا» (رنبیاء.)19 :42

راهكارهای افزایش اعتمادبهنفس و كاهش افسردگی در قرآن و حدیث

مؤمن ورقعی غم و رناوه خود رر آشکار نمیسـازد
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بخشایناه گناهان رست.

و در خاطررت رناوهناک گذشـته زنـاگی نمـیکنـا و

«کسی که کار بای رنجام دها یا به خود ستم کنا؛

بــرری چیزهــای رزدســترفتــه رفســوس نمــیخــورد.

سپس رز خارونا طلب آمرزش نمایا ،خار رر آمرزناه

رزرینرو ،برخالف بسیاری رز مردم که رنـاوه ناشـی رز


و مهربان خورها یافت» (نساء .)221 :2

غم و درد ریام گذشته رر بر دوش میکشنا ،هی گونـه

«من کسانی رر که توبه کننا و ریمان آورنا و عمل

چنانکه هنگام رسیان به خیـر

رحساس رناوه نمیکنا؛

صالح رنجام دهنا ،سپس هاریت شونا میآمرزم» (طه

مـیگیـرد و
و خوبی نیز رره فساد و تبـاهی در پـیش ن 

.)24 :41

نمیورزد؛ بلکه خار رر بـرری خیـری
رستکبار و طغیان 
که به روعطا فرموده رست ،سپاس میگوینا.
«هی مصیبتی در زمین و نـه در وجـود شـما روی
نمیدها ،مگـر رینکـه همـة آنهـا قبـلرز آنکـه زمـین رر

«بگو :ری بناگان من که بـر خـود رسـررف و سـتم
کردهریا رز رحمت خارونا نومیا نشویا کـه خارونـا

همه گناهان رر میآمرزد که رو خاریی بسیار آمرزناه و
مهربان رست» (زمر .)91 :19

بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت رسـت و ریـن رمـر بـرری

رعتررف مؤمن به گناه و توبه به درگـاه خارونـای،

خارونا آسان رست .رین بهخاطر آن رست که برری آنچه

رو رر رز کوشش برری دور نگه درشتن فکر گناه رز ذهن

رز شما فوت شاه تأسف نخوریا و به آنچه به شما درده

ــ بــرری رهــایی رز نــاررحتی رورنـیِ ناشــی رز گنــاهــ

رست دلبسته و شادمان نباشـیا و خارونـا هـی متکبـر

بازمیدررد.

44ـ .)41
فخرفروشی رر دوست ناررد» (حایا  :9

تـوضیح ریـنکـه کوشـش بـرری دور نگـه درشـتن

مــؤمن ورقعــی هــی گــاه دچــار رضــطررب ناشــی رز

فکر گناه رز ذهن درنهایت ،به سـرکوب ناخودآگـاه آن

رحساس ناخودآگاه گنـاه نمـیشـود .ریـن رحسـاس گنـاه

میرنجاما؛ رما بایا توجه درشته باشیم که سرکوب فکر

همان چیزی رست کـه بیشـترِ بیمـاررن رورنـی رز آن رنـج

گناه باعث نمی شود آن نیروی رنفعالی رحساس پسـتی

میبرنا .رضطررب ناشتنِ مؤمن ،معلول چنا علت رست:

و حقارتی که همرره فکر گناه وجود درشـته رسـت نیـز

 .2مـؤمنی کـه رز دوررن کـودکی بررسـاس تربیـت

رزبین برود؛ بنابررین ،نیروی رنفعـالی مزبـور بـه شـکل

صحیح رسالمی رشا کرده رست ،به آسانی در معـرض

رضـطرربی مـبهم و پیچیاه در رنسان بروز میکنـا کـه

میگیرد و به ررتکاب معاصـی و گناهـانی
فریب قررر ن 

باعث رنج و ریجاد تشنج رورنی در شخص مـیشـود؛

وررد نمیشود کـه باعـث عـذرب وجـارن و رحسـاس

درنتیجه رنسان سعی میکنا با پنـاهبـردن بـه عـوررض

پســتی و حقــارت نفــس و قربــانی رحســاس گنــاه و

برخــی رز بیمــاریهــای رورنــی ،رز شــات آن بکاهــا.

سرزنش وجارن شود.

قسمت رعظم تالش رورنکاو در چنین حـا تی صـرف

 .4بایهی رست که هر رنسانی در معرض ررتکـاب

جستوجو درباره ریـن مهـارتهـای دردآور ،کهنـه و


رشــتباه قــررر دررد و مــؤمن نیــز رز ریــن قــانون مســتثنا

سرکوبشـاه در ضـمیر ناخودآگـاه رنسـان مـیشـود.


نیست؛ رما رو هنگام ررتکاب به خطا ،در یادآوری گنـاه

رورنکاو سعی میکنا بیمار رر بـه یـادآوری مجـاد آن

و رعتررف به آن تردیای بـه خـود رره نمـیدهـا و در

کارها و مقابله با آنها وردررد تا بـهجـای رینکـه آنهـا رر

پـیشگاه خـارونا مـتعال بـرری خطای خود ،رسـتغفار

رنکار کرده و با سرکوبشان رز رودررویی بـا آنهـا فـررر

و توبه میکنا؛ زیرر میدرنا خارونا سبحان توبهپذیر و

کنا ،نوعی قضاوت عقالنی پیار کنا؛ یعنی یه صـاور
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حکم دربارهشان بپردرزد .مؤمن با یـادآوری گناهـان و

«...و هر کسی شریکی برری خار قررر دها ،گـویی

رعتررف به آنها و رستغفار و توبه ،سـبب جلـوگیری رز

رز آسمان سقوط کرده و پرناگان (در وس هور) رو رر

ســرکوب ناخودآگــاه رحســاس گنــاه مــیشــود؛ زیــرر

میرباینا یا تناباد رو رر به مکانی دور پرتاب میکنـا»


رینگونه سرکوب کردن باعث ریجاد رضطررب و بـروز


(حج .) 12 :44
تهـایی کـه
قرآن بر حالت خودباختگی و خسـار 

عوررض بیماری رورنی میشود.
رز مطالب بـا روشـن مـیشـود ،مـؤمن ورقعـی رز

کافررن رز آن رنج میبرنا ،با سوگنا تأکیا میورزد.

چیزهایی که بیشترِ مردم رز آنها میترسنا؛ ماننـا مـرگ،

«قسم به عصر؛ که رنسان همه در خسارت و زیـان

فقر و بیماری و گرفتـاریهـای روزگـار ،نمـیترسـا و

انکـه بـه خـار ریمـان آورده و نیکوکـار
رست؛ مگر آن 

رزآنجاکه مصائب روزگـار رر آزمایشـی رلهـی مـیدرنـا،

شــانا و بــهدرســتی و ررســتی و پایــارری و در دیــن

معتقانــا بایــا دربرربــر مصــائب صــبر پیشــه کنــا و

یکایگر رر سفارش کردهرنا» (ورلعصر.)211 :

تورناییهای زیادی در تحمل گرفتاریها درشته باشنا .رو


ریمان به خارونا متعال و پیروی رز روشـی کـه در

رحـساس گـناه خـود رر سـرکوب نـمیکنا؛ بلکه به آن

قرآن برری رنسان ترسیم شاه و تبعیت رز سنّت و سیر

رعتررف میکنا و رز خارونا آمرزش میطلبا .باتوجهبـه

پیامبر(ص) ،تنها رره رهایی رنسان رز رنـاوه و رضـطررب

مؤمن ورقعـی همـورره

حزم2912 ،م29 :ـ )20؛ چررکه بـه رمنیـت و
ن 
رست (رب 

رمنیــت خــاطرِ رورنــی و آررمــش قلبــی درشــته باشــا و

همچنانکه نبودِ ریمان و

سعادت رنسان منتهی می شود؛

وجودش رز رحساسِ رضایت لبریز باشا.

پیروینکردن رز روش رلهـی ،بـه رنـاوه و رضـطررب و


رین مسائل ،تعجبی ناررد که ی

درحالیکه مـؤمن خـوره

«هرکس عمل صالح کنا،

میشود.
بابختی منجر 

مرد باشا یـا زن ،بـه رو حیـات پـاکیزه مـیبخشـیم و

«(خارونا) فرمـود :هـر دو (همچنـین شـیطان) رز آن

پـادرش آنهـا رر بـه بهتـرین رعمـالی کـه رنجـام دردنــا

درحالیکه دشمن یکایگر خــورهیا

(بهشت) فرود آییا؛

خورهیم درد» (نحل .)91 :0

بـود؛ ولـی هـرگاه هاریت من به سررغ شما آیا هر کـس

ریماننارشتن به خار ،زنـاگی رر رز مفـاهیم عـالی و


رز هاریت من پیروی کنا نه گمرره میشود و نـه در رنـج

ررزشهای شریف رنسانی دور میدررد و باعث میشـود


خورها بود؛ و هـر کـس رز یـاد مـن روی گـردرن شـود

رنسان رحسـاس رسـالت خـود رر در زنـاگی بـهعنـورن

زناگی (تنگ و سختی) خورها درشـت؛ و روز قیامـت رو

جانشین خار در زمین رزدست باهـا و بیـنش روشـنی

رر نابینا محشور کنیم» (طه:41

 241ـ .)242

دربار رهارف بزرگ زناگی خود؛ یعنی عبادت خـار و
قرب به رو و جهاد بـا نفـس بـرری رسـیان بـه تکامـل

ب) ایمان و احساس وابستگی به گروه

رنسانیـ که موجـب سـعادت دنیـا و آخـرت روسـتــ


قرآن ،مؤمن رر تشوی میکنا برردررن ریمـانی خـود رر

نارش ـته باشــا .قــرآن حالــت تعــارض و رضــطررب و

دوست باررد و به آنان نیکویی و مساعات کنا.

بیریمان دست
سرگردرنی و خودباختگی رر که به رنسان 

«مؤمنان برردر یکایگرنا؛ بنابررین ،میـان دو بـرردر

میدها ،به حالت فردی تشبیه میکنا که رز سـمن فـرو

خود صلح برقررر سازیا و تقوری رلهی پیشـه کنیـا تـا

رفتاده رسـت و پرنـاگان رو رر در میـان آسـمان و زمـین

مشمول رحمت رو شویا» (حجررت .)21 :29

میرباینا یا تناباد به مکانی دور پرتابش میکنا.


«پس وری بـر نمـازگزرررن کـه در دل رز یـاد خـار
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همآنا نکه (رگـر طـاعتی کننـا بـه) ریـا و
غافل دررنا؛ 

بکوشنا .رو معتقا بود بیماررن رورنـی هرچـه در درون

خودنمایی کننا؛ و زکات و رحسان رر (رز فقیررن و هر

جامعــه بیشــتر و رربطــهشــان بــا مــردم بهتــر باشــا،

رر حتی قرض رر هـم رز محتاجـان) منـع

بیماریشان زودتر درمان خورها شا .آدلر در رینبـاره


خیر کوچ

میگویا...« :هاف من رز تمام رین تالشها جلبتوجه

کننا» (مأمون  2 :211ـ .)1
قرآن مسلمانان رر به تعـاون و همکـاری و ریجـاد

بیماررن خود نسبت به دیگررن رست؛ زیرر وقتی بیمـار،

جامعـهری کـه مـؤمن،

جامعهری متحا تشوی میکنا؛


درون گروه خـویش جـای گرفـت و بـا رفـررد گـروه

خود رر جزئی رز بنای رفیع تکاملیافته آن حس کنا.

بهطور مساوی همکـاری و مسـاعات کـرد؛ درورقـع،


«....و (همورره) در رره نیکی و پرهیزکـاری بـا هـم

سالمت خود رر بازیافته رست .بهنظـر مـن مهـمتـرین

تعاون کنیا و (هرگز) در رره گنـاه و تعـای همکـاری

موضوعی که دین و مذهب به آن سفارش کرده رست،
دوست درشتن همسایه و کم

ننماییا( »...مائاه .)4 :9

کردن به روست .فردی

قرآن با تأکیا بر نماز جماعت در روز جمعـه کـه

بازمیزنا ،شایسـته رسـت

که رز مساعات دیگررن سر

مسلمانان برری آشنا شان با یکایگر و نماز عبادت در

سختیها و مشکالت بر رو فرو بارد .تمام آنچه زناگی


مساجا رجتماع میکننا ،بر ریجـاد روحیـة گروهـی در

رز فرد میخورها رین رست که کـارگری تولیاکننـاه و

نفس مسلمانان تأکیا کرده رست.

دوســتارر باشــا و در محبــت بکوشــا» (کــارینجی،

تأکیا قرآن دربـاره رظهـار محبـت مسـلمانان بـه

2990م 404 :ـ .)402

یکایگر و گردهمایی و ریجاد صفوف رزی سو باعـث

آدلر عقیاه دررد رنسان میتورنا بـا تقویـت روربـ

رشا عاطفه نوعدوستی در نفس و تقویت آنان به ریثار

خود با مردم و ب هطورکلی با جامعة بشری و با کارهای

و رعایت منافع مردم و ب هطورکلی جامعـه مـیشـود و

ســودمنا رجتمــاعی و رظهــار محبــت و دوســتی ،رز

حالـتهـای رنفعـالی

رزسوی دیگر موجبات تضـعیف

رحســاس رضــطررب رهــایی یابــا؛ بــهعبــارتدیگــر،

رنگیزههای ظلم ،تجاوز و تمایـل

نفرت و کینهتوزی و

رضطررب رنسان وقتی پایـان مـیپـذیرد کـه رو بتورنـا

به حب ذرت و خودخورهی رر فررهم میآورد.
شکی نیست که تورنایی در دوست درشتن مـردم و
رنجام کار نی

وربستگی خود بـه بشـریت رر تحقـ بخشـا

(Adler,

.)1927: p239; May, 1950: pp128-130

و مفیـا بـرری جامعـه ،سـبب تقویـت

وربستگی و دوستی دوطرفة فرد و گروه و ررتبـاط

رحساس وربستگی به گروه و رزبینرفتن رحساس رنـزور

رنسانی بین آنها ،رز عورمل مهمی رست که بـه تشـکیل

و تنهایی میشود .رحساس وربستگی به گروه و توجـه

شخصیتی سالم و تحق رمنیت خاطر و آررمش رنسـان

به نقش فعـال خـود در جامعـه ،رهمیـت بسـیاری در

کمکی شایان میکنا.

سالمت رورنی فرد دررد .بسیاری رز رورندرمانگررن بـه
رهمیت رورب رنسانی برری تأمین سالمت رورنی توجه

ج) روش قرآن در رواندرمانی

کردهرنا؛ ماننا «آلفرد آدلر» 2که کوشیاه رست بیمـاررن


برری ریجاد تعایل یا تغییـر شخصـیت و رفتـار رفـررد،

رورنی خود رر ررهنمایی کنا تا به دیگررن توجه کننا و

رریشهای

ضرورت دررد ربتار تعایل یا تغییر رفکار و گ

بـه نیازمنـارن

فکری رفررد بررسی شود؛ چررکه رفتار رنسان به مقـارر

برری تـأمین رمکانـات رفـاهی و کمـ

زیادی تحتتأثیر رفکار و گرریشهای خودِ فـرد قـررر
1. Alfred Adler
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دررد .هاف رساسی رورندرمانی ،تغییـر نـوع تفکـررت
بیماررن رورنی دربار خودشان و مــردم و زنــاگی و
مـشکالتی رسـت کـه پیشتر رز مقابلـه بـا آنهـا عـاجز

خوشبختی رر رحساس میکنا.
«...خارونــا سرنوشــت هــی قــوم (و ملتــی) رر تغییــر
نمیدها ،مگر آنکه خود آن رر تغییر دهنا» (رعا.)22 :21

بودنا و همین موجب رضطرربشان شـاه رسـت .بیمـار

قرآن به منظور تغییر رفکار و گرریشها و رفتارهای

رورنی ،بـا تغییـر رفکـاری کـه در رثـر درمـان حاصـل

مردم و هـاریت آنهـا بـه صـالح و خیـر؛ و نجـات رز

می کنا ،دربرربر مشکالت و حل آنها تورنا مـیشـود و

گمررهی و جهل و ریجاد رفکاری تازه دربار ماهیـت و

پسرز درمـان درک مـیکنـا ،مشـکالتی کـه در
رغلب 

رسالت رنسان و ررزشهای رخالقی و رلگوهـای ور ی

گذشته سبب رضطررب و بیماریش میشا هرنـا ،بـه آن

زناگی ،نازل شـا .قـرآن تغییررتـی شـگرف در مـردم

رنارزری که رو تصور مـیکـرد حـائز رهمیـت نبـوده و


ریجاد کرد که در پایهریزی نظام جایا زناگی شخصی

درورقع دلیل موجهی برری رضطررب شایا بـرری آنهـا

و نظام رورب رنسانی در خـانورده ،یـا بـ هطـورکلی در

وجود نارشته رست.

جامعه ،مؤثر بوده و موقعیتهای عظیمی بـرری تحـت

یادگیری عملـی رسـت کـه در جریـان آن ،رفکـار،

تأثیر قررر دردن رنسان بـ هدسـت آورده رسـت .بـهطـور

گرریشها ،عادتها و رفتارهای رنسان تعایل میشـود


خالصه می تورن گفت ،در میان تمام کتب آسمانی کـه

و تغییر مییابا .کـار رورندرمـانی در رصـل ،تصـحیح

طی تاریخ نازل شاه رست ،قرآن بهنحـوی مطلـوب و

یـادگیریهـای نادرسـت گذشـته رسـت کـه بیمــار در


بینظیر موف شا ،تغییررتی بسیار مـؤثر در شخصـیت


جریان آن با رفکاری رشتباه یا روهـامی دربـاره خـود و

مسلمانان و جامعه رسالمی بهوجـود آورد و در مـاتی

دیگررن و زناگی و مشکالت رضطرربرنگیزی مورجـه

کوتاه ،رز مسلمانان ،رنسـانی کامـل و متعـادل و آررم و

بوده رست .بـیمار روشهای مشخصی رز رفتار دفـاعی

مطمئن بسازد تا بتورننـا بـا نیـروی خـارقرلعـاد ریـن

میآموزد که بـه ورسـطه آنهـا رز روبـ هرو شـان بـا
رر 

تغییر ،دنیا رر تکان دهنـا و مسـیر تـاریخ رر دگرگـون

مشکالت فررر میکرده رست؛ که آن روشها رز شات

سازنا .حال رین سؤرل پیش میآیا کـه قـرآن چگونـه

رضطرربش کم میکنا .رورن درمانگر مـیکوشـا رفکـار

تورنست رورن عربها رر درمان کنا و شخصـیت آنهـا

بیمار رر تصحیح کنا و رو رر وردررد که به خود و مردم

رر تغییر دها؟ رین همان سؤرلی رست که میکوشیم بـه

و مشکالت خویش با دیای ورقعبینانه و درست بنگرد

پاسخ آن در ردرمه دست یابیم.

و بــهجــای فــررر رز مشــکالت ،بــا آنهــا مقابلــه کنــا؛
همچنین ،بهجای ردرمه دردن حالت درگیری رورنی  ـکه

 .5ایمان به توحید

ناشی رز عجز در حل مشکالت رستـ ،برری حل آنهـا

تغییر عقیاه (رز شرک بـه توحیـا) درورقـع ،نخسـتین

بکوشا .رین تغییر نگرش ،نسبت بـه خـود و مـردم و

چیـزی بـود کــه قـرآن مــیخورسـت آن رر در نفــوس

زناگی ،بیمار رر در مقابله با مشکالت و حل آنها تورنا

رزرینرو ،هاف آیاتی که در مرحلة

عربها ریجاد کنا؛


رینترتیب ،رز درگیری رورنی و رضطررب،
به 
می سازد و 

نخست دعوت رسالمی در مکه نـازل شـا ،تأکیـا بـر

میبخشا و رین موضوع کمابیش باعث نشاط و
رهایی 

عقیاه توحیای بود .روش برتر قـرآن در بالغـت کـه

طـرروت بیمــار و آغــاز فعالیــت نــوینی در زنــاگی رو

عــربهــا رزقبــل نظیــر آن رر نایــاه بودنــا و نیــز


طوریکه رضایت روحی ،آسودگی خاطر و

میشود؛ 
به

رستا لهای عقلی مقنـع آن در عرضـة موضـوعات و
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رلمثـلهـا کـه بـرری

رحکام و ذکر درستانهـا و ضـرب

تقور به رین معناست که رنسان تمام کارهـایی رر کـه بـه رو

توضیح و بازشان مفاهیم و تقریـب آنهـا بـه رذهـان و

محول شاه رست به نحو رحسن رنجـام دهـا؛ زیـرر رو در

بهکار بردن
شاهرنا؛ و نیز 
جلبتوجه شنوناگان آورده 


رعمال خود بهدلیل کسب رضایت و ثورب رلهـی همـورره

روشهای تشوی و تهایا برری ریجاد رنگیزه یادگیری


به خارونا متعال نظر دررد و رین دلیلـی رسـت تـا رنسـان

و تکــررر برخــی مفــاهیم بــهمنظــور تثبیــت آنهــا در

برری رینکه کارهای خود رر همیشـه بـه نحـوی مطلـوب

رویآوری مردم به دین جایا و ریمانشان بـه توحیـا،


رنجام دها ،به بهبود ذرت و رشا تورنـاییهـا و رطالعـات

تأثیر فررورنی درشته رست .ریمان بـه توحیـا ،نخسـتین

خود بپردرزد .تقور به رین معنا ،نیرویی رست کـه رنسـان رر

گام برری ریجاد تغییررت عظیم در رفکار بشر بود؛ زیـرر

بهسوی رفتار بهتر و برتر و رشا و ررتقای نفس ررهنمایی


ریمان ،نیرویی معنوی در رنسان بهوجـود مـیآورد کـه

مــیکنــا و رز رفتــار زشــت و رنحررفــی و غیررنســانی

نوع بردرشت وی رر رز مفهوم ذرت خود ،مردم ،زناگی

بازمیدررد و رسیان به رین مرحله ،مستلزم جهاد با نفـس


و رسالت و مسئولیتش در آن ،معتقا میسازد و قلبش

و سـیطره برخورســتههــا و تمــایالت آن رســت .بنــابررین،

رر رز محبت خارونا متعال و رسول رکـرم(ص) و مـردم

رنسان بایا با نیروی ریمان و تقور بر نفـس خـود مــسل

میسازد و نوعی
رطررفش و ب هطورکلی بشریت ما مال 

شود .تقور ،یکی رز عورمل رصـلی رشـا ،تکامـل و تـورزن

رحساس رمنیت و آررمش در رو برمیرنگیزد.

شخصیت رست و رنسان رر ورمـیدررد نفـس خـود رر بـه
عالیترین مررحل کمال رنسانی به رشا برسانا.


 .3تقوا

«ری کسانیکه ریمان آوردیا رگر رز (مخالفـت فرمـان)

تقــوری رلهــی همــرره و پیــرو ریمــان رســت و بــه ریــن

خار بپرهیزیا برری شما وسـیلهری بـرری جـاریی حـ رز

معناست که رنسان بتورنا با دوری رز ررتکاب گناهان و

باطل قررر میدها (و روشنبینی خاصی کـه در پرتـو آن

رلتزرم به روش رلهی در زناگیــ کـه قـرآن بـر ریمـان

ح ـ رر رز باطــل خورهیــا شــناخت) و گناهــان شــما رر

ترسیم فرموده و رسول خار(ص) بیان کرده رستـ ،خود

میپوشانا و شما رر میآمرزد و خارونا فضل و بخشـش


رر رز غضب خارونای حف کنا؛ بنابررین ،رنجام رورمر

عظیم دررد» (رنفال 49 :2؛ صابونی2911 ،م.)99/4 :

و ترک نورهی رلهی همان تقورست.

«ری کسانیکه ریمـان آوردیـا رز خـار بپرهیزیـا و

مفهوم تقور دربردررناه ریـن معناسـت کـه رنسـان ،بـر

سخن ح و درست بگوییـا تـا خـار رعمـال شـما رر

رنگیزهها و رنفعـالهـا و تمـایالت و خورسـتههـای خـود


رصالح کنا و گناهانتان رر بیامرزد و هر کـس رطاعـت

حاکمیــت و تســل دررد و تنهــا در حــاودی کــه شــرع

خار و رسولش کنا به رستگاری (و پیروزی) عظیمـی

مقاس رجازه میدها به ررضای آنهـا مـیپـردرزد .مفهـوم

نایل شاه رست» (رحزرب  11 :12ـ .)12

تقور به معنی سرکوب کردن رنگیـزههـای فطـری نیسـت؛

«...و هــر کــس متقــی و خــارترس باشــا ،خــار

بلکه تنها به معنای مهار کردن و تسـل یـافتن و ررضـای

(مشکالت) کار رو رر در (دو عالم) آسان مـیگردرنـا»

آنها در حاود رجازه شرع رست .مفهوم تقـور ،دربردررنـاه

(طالق .)2 :09

رین مطلب نیز هست که رنسان در کارهای خـود همـورره
بایا در جستوجوی ح  ،عارلت ،رمانت و ررستی باشـا

 .9عبادت

و با مردم بهخوبی رفتار کنا و رز تجاوز و سـتم بپرهیـزد.

گرچه تغییر رفکار ،گام نخست و ضروری برری تغییـر
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شخصیت و رفتار فرد رست ،یادگیری رفتارهای جایا

عبادرت در روقاتی معین ،رطاعت رز خارونـا و رمتثـال

نیز مستلزم ممارست طو نی رست؛ یعنی برری تثبیـت

رورمر رلهی رر به مؤمن یاد میدها و باعث مـیشـود رو

و رستقررر در نفس ،نیاز به تمرین دررد .ما تجربـهری رر

همورره با خضوعی کامل در تمـام کارهـا بـه خارونـا

یادآور شایم که روشن میکنا رفرردی کـه کلمـات رر

نظر درشته باشا .همچنین ،صبر و تحمل سـختیهـا و

برری یادگیری بر زبان میآورنا و تکررر میکننا ،آن رر

جهاد با نفس و تسل بر خورستههـا و خـورهشهـا و

سریعتر رز رفرردی یاد میگیرنا که تنهـا بـه شـنیان و


رظهار محبت و نیکی بـه مـردم رر بـه رو مـیآمـوزد و

دیان و نمایش کلمات دربرربر خود (ماننا فیلم) رکتفـا

روحیــة همکــاری و همبســتگی رجتمــاعی رو رر رشــا

میکننـا؛ ولـی بـه زبـان نمـیآورد .دربـار یـادگیری

سـنایاهری رسـت کـه

میدها .رینها همه خصلتهای پ

مهارتهای حرکتی و حرفهری فنی و شغلی مختلـف،


ی

شخصیت رشایافته و متکامل رر رز دیگـررن جـار

رهمیت مشارکت فعال رمری بـایهی رسـت؛ زیـرر فـرد

میسازد .شکی نیست که رنجام مخلصانه و منظم ریـن

باون ممارست عملی و تمرین رینگونه مهـارتهـا و

عبــادتهــا ســبب مــیشــود مــؤمن بتورنــا چنــین


حرفهها نمیتورنا آنها رر یـاد بگیـرد .در رورندرمـانی،


خصوصیاتی رر تحصیل کنا؛ خصوصیاتی که پایههـای

برری درمان بیمار کافی نیست تنها به شناخت ماهیـت

درست سالمت رورنی رو رر تشکیل میدهـا و رو رر رز

نسبتبـه آنهـا در

مشکالت و تغییر فکر و بینش خود

ربــتالی بــه بیمــاری رورنــی حفـ مــیکنـا؛ چنانچــه

مهارتهـای

زناگی دست یابا؛ بلکه ،بیمار رورنی بایا

توضیحات زیر ،روشنگر تأثیر عبـادرت بـر شخصـیت

جایا در زناگی و پیاده کردن رفکار نو رر دربار خود

مسلمانان رست.

ریـنترتیـب،
و مردم در زمینههای تازه کسب کنـا .بـه 
میبینا کـه رفتـار جایـاش سـبب موفقیـتهـایی در


الف) نماز

رورب رنسانی وی شاه ،و تغییررتـی روشـن در رفتـار

کلمه «نماز» نشان میدها کـه رربطـهری بـین رنسـان و

دیگررن دربرربر رو پایا آماه رست .بیمار میبینا مـردم

پروردگار وجود دررد؛ زیرر رنسان در نماز با خضـوع و

نسبت به رو به میزرن زیادی رظهار عورطف مثبت ،ماننا

خشوع و جسمی نحیف و ضعیف دربرربر پروردگار و

صارقت و محبت و قـاردرنی مـیکننـا .بـا ممارسـت

میریسـتا؛
آفریاگار بزرگ قادر و تورنا در تمام هستی 

عملی رفتارهای تازه ناشی رز رفکار جایـا در زنـاگی

خاریی که بر تمام ذررت هستی حاکم؛ و مابر رمور در

و نتایج رضایتبخشی که ممارسـت دربـردررد ،تغییـر

آسمانها و زمین رست؛ خاریی که مرگ و زنـاگی در


زیادی در شخصیت بیمار ریجـاد مـی شـود و رو رر بـا

یا قارت روست و رزق و روزی رر بین مردم تقسـیم

گامهایی سریع بهسوی درمان پیش میبرد .قرآن بـرری


میکنا و قضا و قار و هـر خیـر و شـرّی کـه بـه مـا

پرورش شخصیت مردم و ریجاد تغییر در رفتـار آنـان،

یپذیرد .وقـوف خاشـعانه و
میرسا ،به رمر رو رنجام م 

روش کار و ممارست عملی در زمینه رفکار و عـادرت

خاصعانة رنسان هنگام نماز دربرربر خارونا متعال به رو

بهکـار گرفتـه رسـت و در نظـر دررد در
جایا رفتاری 

نیروی معنوی میبخشا کـه حسـن صـفای روحـی و

نفوس آنان تحکیم بخشا .خارونـا متعـال بـه همـین

آررمش قلبی و رمنیت رورنی رر در رو برمیرنگیزد؛ چون

منظور عبادرت مختلفی همچون نمـاز ،روزه ،زکـات و

رنسان هنگام نمازـ رلبته در صورتی که بهطـور صـحیح

حج رر ورجب کرده رست .رنجام مـنظم و مرتـب ریـن

و شایسته برگزرر شودـ با تمام رعضای بان و خـورص
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رست» (مجلسی2211 ،ق.)20/2 :

مشکالت دنیا روی برمیگردرنا و بـه هـی چیـز ،جـز

حالت تمـاد رعصـاب و آررمـش رورنـی ناشـی رز

خار و آیات قرآن که در نماز بر زیـان مـیآورد ،فکـر

نماز ،رنسان رر رز رضطرربی که بیماررن رورنی همورره رز

نمیکنا .همین رویگردرنی کامل رز مشکالت و هموم

میرهانا؛ چون رین حالتها تا مـاتی
آن رنج میبرنا ،

زناگی و نینایشیان به آنها در رثنای نماز ،باعث ریجاد

میمانا و ردرمه مـییابـا.
پسرز نماز نیز در رنسان باقی 


حــالتی رز آررمســازی (نجــاتی  )129 :2122کامــل و

رینان گاهی در حالت تماد رعصاب و آررمـش رورنـی

آررمش رورن و آسودگی عقل در رنسان میشـود .ریـن

پسرز نماز ،با رمور یا مورردی رضطرربرنگیـز روبـ هرو


حالت آررمسازی و آررمش رورنی نماز ،رزنظر درمـانی

میشود یا آنها رر به یاد میآورنا .تکررر حـاود ریـن

در کاهش شـات تشـنّجات عصـبی حاصـل رز فشـار

موررد یـا یـادآوری آنهـا در حالـت تمـاد رعصـاب و

زناگی روزرنه و پایین آوردن حالـت رضـطرربی رر کـه

آررمــش نفســانی پــسرز نمــاز ،بــه «خــاموش شــان»

برخــی رز مــردم دچــار آن هســتنا ،تــأثیر بســزریی

تاریجی رضطررب در رنسان منجر میشود و دررصل به

مــیگــذررد .دکتــر «تومــاس هایســلو » 2مــیگویــا:

حالت آررمش رورنی پسرز نماز ررتباط مـییابـا و بـه

سالهای
مهمترین عامل خورب آررمبخشی که من طی 


رین ترتیب ،فرد رز رضطررب و نگررنی ،رها میگردد.

متمادی تجربه و مهارتم در مسـائل رورنـی بـه آن پـی
بردم ،همین نمـاز رسـت .مـن بـهعنـورن یـ

پزشـ

میگویم مهـمتـرین وسـیله ریجـاد آررمـش در رورن و
رعصاب رنسان که من تـاکنون شـناختهرم ،نمـاز رسـت
(کارینجی2990 ،م 199 :ـ .)101

نماز که تأثیر مهمی در درمان رضطررب دررد ،شبیه
تأثیر روش درمان برخی رز رورندرمانگررن رفتـارگرری
معاصر برری درمان رضطررب بیماررن رورنی رست .ریـن
4

رورندرمانگررن ماننا «جوزرف ولپه» رز روشی پیروی
1

میکننا کـه بـه «منـع متقابـل» معـروف رسـت و نـام

آررمسازی» یکی رز وسایل مورد رستفاده برخی رز
« 

آررمسازی» یا «درمان رزطریـ کـاهش

«درمان رزطری

اریهـای رورنـی
رورندرمانگررن جایا برری درمان بیم 

حساسیت رنفعالی» بارن رطالق میشود .در ریـن روش

رســت و رنســان مــیتورنــا آن رر بــا تمــرین بیــاموزد.

درمانگر ،ربتار بیمار رورنی رر برری ریجاد تماد رعصاب

خورنان نماز ،آن هـم پـنجبـار در روز ،خـود بهتـرین

هنگامیکـه مـرید در حالـت

عمی  ،تمرین می دها.

تمرین آررمسازی و فررگیری آن میتورنا باشا و وقتی

تماد رعصاب قررر دررد درمانگر رز رو میخورها یکـی

رنسان کیفیـت آررمسـازی رر یـاد بگیـرد مـی تورنـا رز

رز رشیای رضطرربرنگیز رر در ذهن خود تصـور کنـا؛

تشـنجات عصـبی ناشــی رز فشـارها و گرفتـاریهــای

رلبته درمانگر در رینباره کار با برنامهری مشخص دنبال

زناگی رها شود.

مـیکنـا؛ یعنــی رز رشـیای بررنگیزنــاه رضــطرربهــای

میفرمـود:
پیامبر(ص) هنگام فرررسیان روقات نماز ،

خفیــف شــروع مــیکنــا تــا بــ هتــاریج بــهمــوررد

«ری بالل ،ما رر با نماز به آررمـش وردرر» و در حـایثی

رضطرربرنگیزتر منتهی شود .وقتی به هنگام تصور رمر


آماه رست« :هرگاه رمری بر رسول خار سخت میآمـا

رضطررببررنگیـز ،حالـت رضـطررب بـه بیمـار دسـت


به نماز میریسـتاد» (صـابونی2911 ،م )222/2 :و نیـز

میدها ،درمانگر رز رو میخورهـا کـه آن تصـور رر رز

رسول رکرم(ص) فرمودنا« :روشنایی چشم من در نمـاز
1. Thomas Hayes loop

2. Joseph Wolpe
3. Reciprocal Inhibition
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ذهن خـود دور سـازد و بـار دیگـر بـه حالـت تمـاد

رنسان پسرز نماز ،بالفاصله به ذکر و دعا و تسبیح

رعصاب بازگردد .پسرز رینکه بیمار آررم میگیرد و بـه

میپردرزد و رین خود به تاروم حالت تماد رعصـاب و

میگـردد ،بـاز رز رو خورسـته
حالت تماد رعصاب بـاز 

آررمش رورنی کم

میکنا .رنسان در دعـا ،بـا خـاری

میشود که همان رمر رضطرربرنگیـز رر دوبـاره تصـور

میپردرزد و رز مشکالتی کـه رو رر در
خود به مناجات 

کنا .درمان با ریـن روش همچنـان ردرمـه مـییابـا تـا

زناگی ناررحت و مضطرب ساخته رست ،به درگاهش

هنگامیکه بیمار بتورنا آن عامل رضـطرربرنگیـز رر در

میبرد و با بازگوکردن رنج و رناوه خـود رز خـار
پناه 

حالت تماد رعصاب باون رحسـاس رضـطررب تصـور

میخورها که در حل مشکالت و برآوردن نیازها به رو


کنا .پسرز رین مرحله ،بیمار بـه تصـور کـردن رمـری

کم

کنا .همین بازگوکردن مشکالت رضطرربرنگیـز

رضــطررببررنگیزتــرـ ـ رلبتــه در همــان حالــت تمــاد

در چنــین حــالتی رز آررمــش رورنــی ،بــه رهــایی رز

ریـنترتیـب درمـان
بـه 
رعصاب ـ رهنمـون مـی شـود و 

رضصررب منجر میشـود؛ رلبتـه بـه همـان روشـی کـه

مییابا تـا رینکـه بیمـار بـ هطـورکلی رز
همچنان ردرمه 

پیشتر شرح دردیم؛ یعنی با ریجاد ررتباط شرطی جایـا

رضطررب رهایی یابا.

میان مشکالت و حالت تماد رعصاب و آررمش رورنی.

روش ولپه و رورن درمانگررن رفتارگرری دیگر ،بـر

بهتاریج قارت رضطرربزریـی
باینترتیب ،مشکالت 


رصول «شرطی کـردن» 2رسـتورر رسـت .در ریـن روش

خود رر رزدست میدهـا یـا حالـت تمـاد رعصـاب و

درمانگر میکوشا میان موررد رضطرربرنگیز و ورکـنش

آررمش رورنی که حالتی مخالف رضـطررب رسـت ،بـه

مخالف رضطررب ،یعنی همان حالـت تمـاد رعصـاب

رفـزونبـر

صورت رربطهری شرطیشاه ،پیونا مییابـا.

رربطه ریجاد کنا (شورین2919 ،م 220 :ـ .)292

رین ،آشکار کردن مشکالت و مسائل و بیان آنها بـرری

میبینیم که وجه تشابه میان روش رورندرمـانی کـه


شخصی دیگر ،موجب آررمش رورنـی رنسـان خورهـا

رورن درمانگررن رفتارگر رستفاده میکننـا و رثـر درمـانی

شا .در میان درمانگررن ،معـروف رسـت کـه بیمـار بـا

منتج رز نماز ،بسیار مشهود رسـت؛ زیـرر رقتـررن حالـت

یادآوری مشکالت و بازگویی آنها ،خود باعث کاهش

تمــاد رعصــاب و آررمــش رورنــی ناشــی رز نماز ــ کــه

شات رضطررب میشود.

کمابیش برری ماتی پسرز نمـاز ردرمـه یاباــ بـا مـوررد

حــال کــه حالــت رورنــی رنســان بــا آشــکارکردن

رضطررببررنگیزی که در رثر مورجهه عملـی بـا آنهـا در


مشــکالت در حضــور یــ

دوســت صــمیمی یــا

میآیا ،درنهایـت
بهوجود 
زناگی یا در رثر یادآوری آنها 

رورندرمانگر رو به بهبود میرود ،تصور کنیا که همین

باعــث ریجــاد رربطــههــای شــرطی تــازه ،میــان عورمــل

رنسان رگر مشکالت خود رر برری خـار بـازگو کنـا و

رضطررببررنگیـز و ورکـنش تمـاد رعصـاب و آررمـش


پسرز هر نماز به مناجات با پروردگار و دعا و رستغاثه


میشـود؛ و مـی درنـیم کـه ورکـنش
رورنی ناشی رز نماز 

بــه درگــاه رو و طلــب یــاری رز رو بپــردرزد ،حالــت

حالت آررمش پسرز نماز درورقـع ورکنشـی مخـالف بـا

رورنیرش چقار بهبود خورها یافت.


رضطررب رست؛ بنابررین ،رنسان رز رضطررب رها میشود

بایا توجه درشته باشـیم صِـرف دعـا و تضـرع بـه

و رین همان روشی رست کـه رورندرمـانگررن رفتـارگرر

درگاه خارونا ،باعث کاهش شات رضطررب می شود؛

برری درمان رضطررب بهکار میگیرنا.

زیرر مؤمن می درنا که خارونا متعـال در قـرآن کـریم
1. Conditioning

فرموده رست:

راهكارهای افزایش اعتمادبهنفس و كاهش افسردگی در قرآن و حدیث

«پروردگار شما فرمود :مرر بخورنیا تا (دعای) شما
رر مستجاب کنم( »...غافر .)01 :21
«و هنگامیکه بناگان من رز تو دربـار مـن سـؤرل
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زنجیرههای رضطررب و نگررنی مقیـا و زنـارنی بـود؛

درنتیجه رنسـان ،حالـت نشـاط و طـرروت رر در تمـام
وجودش رحساس میکنا.

کننا (بگو) من نزدیکم! ،دعای دعاکنناه رر به هنگـامی
که مرر میخورنا پاسخ میگوی( »...بقره .)220 :4

رلبته بایا توجه درشته باشیم که تـأثیر نمـاز رز جنبـة
دیگر ،بسیار بیشتر رز تأثیر رورندرمـانی آن رسـت؛ زیـرر

همیندلیل رست کـه دعـا بـه درگـاه خارونـا رز
به 


رفــزونبــر آزردشــان نیــروی رورنــی رنســان رز زنجیــر

شات رضطررب رنسان میکاهـا؛ زیـرر مـؤمن رمیـاورر

رضطررب ،رربطه معنوی میان رنسان و خارونـا در رثنـای

رست که خارونا دعایش رر مسـتجاب ،مشـکالتش رر

نماز ،به رو آنچنان نیروی معنوی مـیبخشـا کـه مایـة

حل و حاجاتش رر بـرآورده و رنـاوه و رضـطرربش رر

تجایــا رمیــا ،تقوی ـت رررده و آزردشــان تورنــاییهــای

رفع سازد .با قطـعنظـر رز رینکـه آیـا خارونـا متعـال

سختیها و رنجام کارهای بسیار بزرگ قـادر مـیسـازد.


درعمل ،دعای رنسان رر مستجاب میکنا یا نه ،صِـرف

درورقع تورناییها و نیروهای عظیمـی در وجـود رنسـان

روی آوردن بــه خــار بــا دعــا و رمیــاورری رنســان بــه

نهفته شاه رست که کمابیش بخـش کـوچکی رز آنهـا رر

رستجابت خارونا متعـال ،بـا تلقـین ریـن مطالـب کـه

بهکار میگیرد .ویلیام جیمز در رینباره میگویا« :رگر مـا


رحتمال رستجابت دعا وجـود دررد ،بـه کـاهش شـات

خود رر در مقایسه با آنچه بایا بـارنیم باشـیم بسـنجیم،

رضطررب وی منجر خورها شا.

میفهمیم که موجودی نیمه زناه هسـتیم؛ زیـرر مـا تنهـا


روشن رست که رضطررب ،رز عجز رنسان دربرربـر

گوشة کوچکی رز نیروهای بانی و ذهنی خود رر بهکـار

حل تضادهای رورنی وی ناشـی مـیشـود و دررصـل،

مــیگیــریم؛ یــا بــهعبــارتدیگــر ،هــر فــرد رز مــا ،در

بخــش بزرگــی رز نیــروی رورنــی رنســان بــرری حــل

مـحاود ههای تنگی کـه در درون مـرزهای حقیقی خـود

همـیندلیـل رسـت

تضادهای رورنی مصرف میشود .
به

میسازد ،زناگی میکنا .رنسان دررری نیروهای گونـاگون

تورناییهـا

که بیماررن رورنی نمی تورننا بهطور صحیح،

و فـررورن رســت ،رمـا معمــو ً بـه آنهــا توجـه نــاررد ،یــا

و رمکاناتشان رر بروز دهنـا؛ چـون تضـادهای رورنـی

نمیتورنا آنها رر بهکار گیرد» (کارینجی2990 ،م.)419 :

آنها ،نیرویشان رر مصـرف مـیکنـا و باعـث تعطیـل

همین رربطه معنـوی رنسـان بـا پروردگـار در نمـاز و

شان تورنـاییهـا و رمکاناتشـان مـیشـود؛ رمـا همـین

دریافت نوعی فید رلهی یـا بارقـة روحـانی رز خارونـا

بیماررن رورنی ،وقتی درمان میشونا و نیروهای رورنی

متعال ،باعث رها شان نیروهای معنـوی پنهـان در رنسـان

آنــان رز قیــا و بنــا تضــادهای رورنــی آزرد مــیشــود،

ررردهرش رر قـوی و همـتش رر
میشود و عزمش رر جزم ،

کمابیش رظهار شادربی و نشاط میکننا و نیـرویشـان

بلنا میگردرنا؛ درنتیجه ،بـرری پـذیرش علـم و معرفـت

برری کار و تولیا رفزریش مییابا.

آمادهتر و برری رنجام کارهـای بـزرگ ،تورنـاتر مـیشـود.


تیجهری کـه رز یـ
مـالحظه میشـود ،هــمان نــ 

پزش

فررنسوی «رلکسیس کارل» 2ثابـت کـرد کـه نمـاز

رورن درمانی موف حاصل مـیشـود ،رز نمـاز رسـتنتاج

سبب ریجاد نشاط معنوی مشخصی در رنسان میگـردد و

میگردد؛ زیرر آن رحساس رمنیت و رهایی رز رضطررب


ممکــن رســت بــه شــفای ســریع برخــی رز بیمــاررن در

رر که نماز در رنسان ریجاد میکنـا ،باعـث آزرد شـان

زیارتگاهها و معابا منجر شود (کارل2921( ،م 211:ـ.)212


نیــروی رورنــی رو مــیشــود؛ نیرویــی کــه رزقبــل در

1. Alexis carrel
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«سیریل برت» ،2رورنشناس رنگلیسی بعاها نظریـه

چگونگی مقابله بـا مشـکالت و غلبـه بـر آنهـا و نیـز

ویلیام جیمز رر درباره تأثیر نماز تأکیا کرد و گفت« :ما

روشهای رفتار بهنجار و سالم ،بیان مـیکنـا موجـب


بهورسطة نماز مـیتـورنیم وررد رنبـار بزرگـی رز نشـاط


تحق رمنیت رورنی و جمعیتخاطر رفررد میشود .آثار

عقالنی شویم که در شرری عادی یا رره وصـول بـارن

پیشگیررنه نمازجمعه به ریـن صـورت رسـت کـه فـرد

رر نــارریم .ریــن مطلــب مــأخوذ رز تفکّــر یکــی رز

شرکتکنناه رز کـودکی کمـ


مـیکنـا تـا بـه رنـورع

مشهورترین رورنشناسان ،ویلیام جیمز رسـت» (بـرت،

معلومــات دینــی و ررشــادهای علمــی دســت یابــا و

2911م.)42 :

سمتوسوی رفتارش رر در زناگی به نحـو صـحیحی


همچنین ،نمازجماعت تـأثیر درمـانی مهمـی دررد؛

مشخص و قارتش رر در مورجعه با مشـکالت رفـزون

زیرر رفتوآما فرد به مسجا بـرری ردری نمازجماعـت

کنا؛ رما رثر درمانی آن ،مربوط به تأثیری مـیشـود کـه

به رو فرصت می دها همسـایگان و بسـیاری دیگـر رز

خطبهها در با بردن سطح بینش و مشکالتی کـه رو رز


رفررد ساکن محلـة خـود رر بشناسـا و همـین آشـنایی

آن رنــج مــیبــرد و نیــز تقویــت ررردهرش دربـــرربر

موجب همکاری رو با دیگـررن و ریجـاد روربـ سـالم

ختیها و غـلبه بـر آنها دررد .برخی رز رفررد پـسرز
سـ 

رجتماعی و برقررری دوستی و مودت با مردم میشود.

نماز ،دربار مشکالت خود با رمام به مذرکره مینشیننا

رینگونه رورب رجتماعی با دیگررن نهتنهـا بـه
دررصل ،

و با ررهنماییهـای رو ،رز رضـطررب خـود مـیکاهنـا.

میکنا؛ بلکه

ب هطورکلی نمازجماعت و ب هویژه نمازجمعه ،به همـان

نیاز تعل رو رر به گروه و پذیرش رو رر رزسوی گـروه،

رنارزه در تکوین و رستحکام شخصیت رفـررد و درمـان

تأمین و رشباع میکنا .رین خـود ،عامـل پیشـگیری رز

آن مؤثر رست که رورندرمانی گروهی.

رشا شخصیت و رشا رنفعالی فرد کم

4

رضطرربی میشود که برخی رز مـردم بـر رثـر رحسـاس

«کالپمان» و دیگررن به نوعی «رورندرمانی تربیتی

تنهایی و رنزور و عام تعلّ به گروه و با رحساس عـام

گروهی» پردرختهرنـا (هـاربر2912 ،م419 :ــ  )421و

پذیرش توس گروه ،رز آن رنج میبرنا.

برری رفزریش بینش بیماررن دربـار مشـکالت و رنـورع

همچنین رست نقـش درمـانی نمازجمعـه؛ چررکـه

تضـــادهای رورنـــی کـــه دچـــار آن هســـتنا و نیـــز

نمازگزرررن جمعه به خطبههای نماز گوش فررمی دهنا

مکانیسمهای دفـاعی کـه رز آنهـا رسـتفاده مـیکننـا و


رمامجمعه در جریان آن ،کمابیش برخی رز مشکالت
و 

رطالعات و مهارتهای دیگری که بیماررن رورنـی بـه

رجتماعی و حیاتی رر مطرح میکنـا کـه مـردم درگیـر

کم ـ

آنهــا بــرری غلبــه بــر مشــکالت نیــاز دررنــا،

آنها هستنا و به تشریح علل پیاریش و رره درمان آنهـا

سخنررنیهای ررشادی ریررد کردهرنا .بایهی رست ریـن


مــیپــردرزد .رمــامجمعــه ،دربــار برخــی رز رفتارهــای

نوع رورن درمانی تربیت گروهی ،شبیه رثری رسـت کـه

رنحررفی و نابهنجار بحث میکنـا و بـه تشـریح علـل

خطبههای نمازجمعه برری درمان یا پیشگیری برخی رز


بیشـ
پیاریش و بیان ررههای غلبه بر آنها میپردرزد .

مشکالت خفیف رورنی ناشی رز فشار زناگی ،رز خود

نمازگزرررن ،با رستماع چنین خطبههایی کـه مشـکالت

باقی میگذررد.

رجتماعی و فردی آنها رر تشریح میکنا ،بهره میبرنـا.

در رینجا نکتهری درخور توجـه رسـت و آن رینکـه

رمامجمعه دربـار
نصایح و ررهنماییهای ررزناهری که 

پسرز بـروز بیمـاری رورنـی،
رورندرمانی طب معمول 

1. Cyril Burt

2. klapman
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رنجام میشود؛ رما نماز و بـ هویژه نمازجمعـه رز دچـار

گونهکه بر کسانیکه قبلرز شما بودنا نوشته شاه
همان 


شان فرد به بیماریرورنی پیشگیری مـیکنـا و بـاون

تا پرهیزکار شویا» (بقره .)221 :4

ش

رزرینرو ،نمـاز بـا

پیشگیری رز درمان بهتر رست؛

رورندرمانی درخور مقایسه نیست.
بـهعنـورن مقامـه نمـاز،
مطلب دیگر رینکه «وضو» 

یــعنی «شــایا رز ررتکــاب گناهـان پرهیـز کنیــا؛
چررکه روزه ،شهورت رر که منبع و مباأ گناهان هستنا،
میشکنا» (رلسیوطی ،بیتا.)49 :

نهتنها موجب تطهیر جسم رز آلودگیها میشود؛ بلکـه


در حـایث شـریف نبـوی کـه بخـاری و ربــودرود

تطهیـر روح رر دربرمـیگیـرد .بـا وضـو گـرفتن ـ در

روریت کردهرنـا ،چنـین آمـاه رسـت« :روزه همچـون

صورتیکه بهطور صحیح رنجام شودـ مـؤمن رحسـاس

سپری رست؛ هرگاه فـردی رز شـما روزه باشـا ،بایـا

می کنا جسم و روحش رز آلـودگی گناهـان و لغـزش

بازبانی و بیخردی و سبُ سـری رر کنـار بگـذررد و

پاک شاه رست .رین رحساس پاکی و طهارت جسـمی

رگر کسی با رو نزرع یا فحاشی کنا ،بایا بگویـا” :مـن

و روحی رنسان رر برری ررتبـاط معنـوی بـا خارونـا و

دوبــار روزه هســتم (روزه رز غــذر و رز ناســزرگویی)“.

ورود به حالت آررمسازی جسمی و روحـی در نمـاز،

سوگنا به کسیکه جـان محمـا(ص) در قبضـه قـارت

آماده میکنا.

روست هر آینه بوی دهان روزهدرر رز بوی مش

پـیش

رفزونبر رین تأثیر رورنی ،تـأثیر فیزیولوژیـ

وضو

روزهدرری کــه غــذر و آب و
خــار خوشــبوتر رســت .

نیز دررد کـه برخـی رز نویسـناگان و پزشـکان بـه آن

شهورت رر بهخاطر من ترک میکنا ،من خود ،پـادرش

رشاره کردهرنا (نجاتی)190 :2122 ،؛ زیرر ثابـت شـاه

روزه رر میدهـم و هـر حسـنه ده برربـر پـادرش دررد»

نجبار
رست شستن قسمتهایی رز بان ،آن هم روزرنه پ 

(ساب  ،بیتا)212 :

و در فاصــلههــای مشخصــی رز کــار روزرنــه ،باعــث

تاروم تمرین مهارکردن شهورت و تسل بر آنها به

رســتررحت و آررمســازی عضــالت و تخفیــف تشــنج

مات یکماه ،سبب تقویت رررده می شـود و مـی تورنـا

مـیبینـیم
رزریـنرو ،

جسمی و رورنی رنسان مـیشـود؛

مسـؤلیتهـا و

رفتارهای صحیح زناگانی رر بیاموزد و

پیامبر رکرم(ص) سفارش فرموده رست که رنسان هنگـام

وظایف خود رر ب هخوبی رنجام دها و نیز بـا رنگیـزهری

خشــم ،وضــو بگیــرد« :اذا غَض ِبْتَ َفَتَوَضَّ ِ ْ» (رلررضــی،

بـهرنجـام رفتارهـای
برخاسته رز ضمیر خـود ،همـورره 

2912م.)191 :

نیکو ملتزم و متعها باشا.
روزه رنســان رر دربرربــر گرســنگی و تشــنگی و

ب) روزه

شهورت دیگـر زنـاگی مقـاوم مـیکنـا .صـبر نیـز رز

روزه رز نظر رورن رنسان فوریای بسیار دررد و موجـب

خصلتهای پسنایاه رست و خارونا سفارش می کنا


پرورش و تهذیبنفس و درمان بسیاری رز بیماریهای

که رنسان خود رر به آن آررسته سـازد؛ چررکـه بهتـرین

مـیشــود .خـوددرری رز خــوردن و
رورنـی و جســمی 

یار رنسان در تحمل سختیهای زناگی و جهاد با نفس

پیشرز فجر تا غروب آفتاب) نوعی تمـرین
آشامیان ( 

و مقاومت دربرربر هورها و شهورت نفسانی صبر رست.

و مقاومت در برربر شـهورت و تسـل بـر آنهاسـت و

در آیناه پیررمون صبر ،توضیح خورهیم درد.

باینترتیب ،روح تقور در رنسان دمیـاه مـیشـود« :ری


رز فوریا رورنی روزه ،بررنگیختهشان عورطف رغنیا

رفرردی که ریمان آوردهریا ،روزه بـر شـما نوشـته شـا

و مهربانی آنها نسـبتبـه فقررسـت؛ زیـرر خـود ،رنـجِ
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گرسنگی رر رحساس می کننا و بـه نــیکی و رحــسان

بشناسی» (همان).

بینوریان مـی پردرزنـا و همـین مسـائل ،روح تعـاون و
همکــاری و همیــاری رجتمــاعی رر تقویــت مــیکن ـا.

د) حج

بهدلیل فوریا طبـی ،سـبب درمـان
روزهدرری 

همچنین

«حج» رزنظر رورنی فوریا بسـیاری دررد؛ زیـرر زیـارت

میشود.
بیماریهای جسمی 

برخی رز

خانة خار در مکة مکرمه و زیارت مسجا و قبر رسول
خار(ص) در ماینه منوره و نیز زیـارت منـازل وحـی و

ج) زكات

رماکنی که یادآور فارکاریهای مسلمانان صـار رسـالم

یکی رز فررید در مکتب رسالم« ،زکات» رسـت و بـر

رســت ،بــه مســلمانان چنــان نیــروی روحــی عظیمــی

مسلمان ورجب رست که هر سال مقـارر مشخصـی رز

میبخشا که گرفتاریها و هموم زناگی رر رز رو زریـل


مال خود رر بـه فقـرر و نیازمنـارن رنفـاق کنـا .زکـات

میکنـا و رو رر در رحسـاس خوشـبختی و آررمـش و

رحســاس مشــارکت وجــارنی مســلمانان رر بــا فقــرر و

رمنیت غرق میسازد.

مساکین تقویت مـیکنـا و باعـث مـیشـود در قبـال

همچنین ،رنجام مناس

حج ،نـوعی تمـرین بـرری

مسئولیت ،برری خوشبختی و رفاه آنـان تـالش کننـا.

گرفتاریهـا و نـوعی ممارسـت در

تحمل سختیها و

فریضة زکات ،نوعدوستی رر به مسلمانان مـیآمـوزد و

فروتنی رست .تمام لبـاسهـای فـاخر رز تـن درآورده

آنــان رر رز خودمحــوری و خودخــورهی و بخــل و آز

میشود و رز لباس ساده حج (رحررم) ،چه ثروتمنـا یـا

میدها.
نجات 

بهطور یکسان رستفاده می کننا .رین خـود باعـث
فقیر ،

قرآن درباره صاقه نیز ،چه رز ررهِ زکات یا غیـر آن

تقویت روحیة همة مسلمانان ،رز نژردهـا و ملـتهـا و

میفرمایا :صـاقه دردن سـبب تطهیـر و تزکیـه نفـس


طبقات رجتماعی مختلـف مـی شـود .همـه در مکـانی

میشود:


ورحا رجتماع میکننا و به پرسـتش خارونـا متعـال و

«رز رمورل آنها صاقهری (زکات) بگیر تا بـهوسـیلة آن،
آنها رر پاک سازی و پرورش دهی( »...توبه .)211 :9
بنابررین ،زکات ،نفس رنسان رر رز پلیای بخـل و آز و
خودخورهی و قساوت نسبتبه فقرر پاک و تزکیه میکنا؛
یعنی نفس رنسانی رر رشا میدها و با خیررت و برکـات

دعا و تضرع به درگاه رو میپردرزنـا .ریـن گردهمـایی
بزرگ مسلمانان رز ملتهای مختلف ،فرصـتی فـررهم
میآورد تا با هم مأنوس شونا و یکـایگر رر بشناسـنا

و رورب دوستانه برقررر کننا.
رنجام مناس

حج ،تمرینی برری مهار کردن نفـس

رخالقی و عملـی رعـتال مـیبخشـا تاجـاییکـه شایسـته

زههای نفسانی رست؛ زیرر
و حکومت بر شهورت و رنگی 

خوشبختی دنیا و آخرت میشود (ساب  ،بیتا.)142 :

شخص مُحرم رز رنجام کارهایی رزجملـه ،نزدیکـی بـا

بنمال » روریت مـی کنـا
رنس 
رحمابنحنبل» رز « 

«

زنان ،مجادله ،رظهار دشمنی ،ناسزرگویی و ب هطور کلی

که پیامبر رکرم(ص) به مردی رز قبیله تمـیم کـه کیفیـت

ررتکاب گناهان و منهیات خارونـای ممنـوع رسـت و

خــرج کــردن مــالش رر رز آن حضــرت پرســیاه بــود،

همین به رنسان میآموزد کـه در معاشـرت بـا مـردم و

فرمود« :زکـات مالـت رر بپـردرز؛ زیـرر زکـات باعـث

و برخوردهای رنسانی موف باشنا.

رنجام کارهای نی

پاکیزگی توست و نزدیکانت رر به تو وصل مـیکنـا و

«حج در ماههای معینی رست و کسانیکـه حـج رر

میشود که ح مسکین و همسایه و نیازمنـا رر
باعث 

حج) بر خود فرض کردهرنا

(با رحررم و شروع مناس
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(بایا توجه کننا که) در حج آمیزش جنسی با زنـان و

میگردد و همین رحساس ،چنان نیروی عظیمی بـه
باز 

گناه و جارل نیسـت و آنچـه رز کارهـای خیـر رنجـام

رو میبخشا که تمام گرفتاریها و سختیهای زنـاگی

دهیا خار میدرنا و زرد و توشه تهیه کنیا کـه بهتـرین

و هرآنچه رر موجب تشنجات عصـبی و رضـطررب رو

زرد و توشه پرهیزکـاری رسـت و رز مـن بپرهیزیـا ری

شاه رست ،نادیاه میگیرد و فررموش میکنا.

صاحبان عقل» (بقره .)291 :4
بنابررین ،حج رز رین دیاگاه ،جهاد با نفـس رسـت؛

 .6صبر

جهادی که رنسان در جریان آن میکوشا نفس خود رر

قرآن مؤمنان رر به صبر دعوت میکنـا؛ زیـرر در صـبر

ستهها و رنگیـزههـای نفسـانی
تزکیه کنا و دربرربر خور 

فوریــای بــرری تربیــت نفــس و تقویــت شخصــیت و

بایستا و خود رر در تحمل سختیها و رنجام کارهـای

رفزریش تورنـایی رنسـان دربرربـر سـختیهـا و بارهـای

خیر و محبت به دیگررن تمرین دها.

سنگین زناگی و حـوردد و مصـائب روزگـار و نیـز

رز حســنبــنعلــی(ع) منقــول رســت ،مــردی نــزد
پیامبر(ص) آما و عرض کرد:

بسیج نیرو برری ردرمه جهاد در رره رعتالی دیـن خـار،
نهفته رست.

«من رنسانی ترسو و ضعیف هستم» پیـامبر فرمـود:

«رز صبر و نماز یاری جوییا (و با رستقامت و کنترل

«به جهادی برو کـه سـختی نـاررد و آن حـج رسـت»

هوسهای درونی و توجه به پروردگار نیرو بگیریـا) و


بیتا.)040/2 :
(ساب  ،

رینکار جز برری خاشعان گررن رست» (بقره .)29 :4


بر مسلمانان پوشیاه نیست که حج مبرور گناهـان

«ری رفررد باریمان رز صبر (و رستقامت) و نمـاز (در

میگـردد ،مثـل
رر میآمرزد و وقتی مسلمان رز حج باز 

برربر حوردد سختی زنـاگی) کمـ

بگیریـا؛ (زیـرر)

رین رست که تازه رز مادر متولا شاه رست .در حـایثی

خارونا باصابررن رست» (بقره .)291 :4

رز بخاری و مسلم آماه رست:

«ری کسانیکـه ریمـان آوردهریـا (دربرربـر مشـکالت و

کسیکه حج بگزررد و فساد و فس رنجام ناهـا،
« 

هــوسهــا) رســتقامت کنیــا و دربرربــر دشــمنان رســتقامت

چون رز حج بازمیگردد ،ماننا روزی رست که رز مادر

ب هخرج دهیا و رز مرزهای خود مررقبت بهعمل آوریـا و رز

متولا شاه باشا» (همان).
(رض)

بنمسعود
رز عبارهلل 

آلعمررن .)411 :1
خار بپرهیزیا ،شایا رستگار شویا» ( 
منقول رسـت کـه رسـول

خار(ص) چنین فرمودنا:

«قطعاً همه شما رر با چیـری رز تـرس ،گرسـنگی،
زیان مالی و جانی و کمبود میوهها آزمایش میکنـیم و

«حج و عمره رر پشت سر هم رنجـام دهیـا؛ زیـرر

بشارت ده به رستقامتکنناگان؛ آنها که هرگاه مصیبتی

ناخالصیهای آهن و طال و نقـره رر رزبـین مـیبـرد و


به آنها رسا میگوینا” :ما رز آنِ خار هستیم و بهسوی

پادرش حج مبـرور چیـزی جـز بهشـت نیسـت» .ریـن

همـانهـا هسـتنا کـه رلطـاف و

رو بازمیگردیم“ .رینها

بـنمسـعود
بهنقل رز عبارهلل 
حایث رر نسائی و ترمذی 

رحمت خار شامل حالشان شاه و آنها هستنا هـاریت

کردهرنا (همان 040/2 :ـ .)041
نقل 

یافتگان» (بقره  299 :4ـ .)291

پذیرفتـهشـاه ،سـبب آمـرزش

باون شـ  ،حـج

ب هطورکلی صبر یکی رز خصایل پسـنایاه مؤمنـان

گناهان رست و گذررنا حج ،با دلـی شـاد و لبریـز رز

رست که خارونـا در مـوررد مختلفـی در قـرآن ،رز آن

رحساس رمنیـت و آررمـش و جمعیـت خـاطر رز حـج

تمجیا کرده رست.
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«و چگونه تورنی درنست که آن عقبه چیسـت؟ آن،

علمـی ،نیــاز بــه صـرف وقــت و کوشــش زیــاد دررد؛

بناه (در رره خار) آزردکردن رست و طعام دردن در روز

همیندلیل ،ضرورت تـالشهـای پیگیـر و مـاروم و
به 


قحطی و گرسنگی رست؛ یا به یتـیم خویشـاونا خـود

صبر دربرربر رنج کار و تحقی بهعنورن یـ

خصـلت

(رحسان کردن)؛ یا به فقیر و مضطر و خاک (دستگیری

مهم و زم برری رسیان به موفقیت و تحق رهـارف،

کردن)؛ و آنگاه هم رز آنان باشـا کـه بـه خـار ریمـان

مینمایا.
رخ 

آورده و یکایگر رر به رهمیت صبر و مهربانی با خلـ

صبر و پشتکار درورقع بهمیزرن نیروی رررد رنسـان

سفارش میکننا؛ که آنها رهل یُمن و سعادتنا (و نامـة

ررردهری نیرومنـا
بستگی دررد؛ بنابررین ،رنسـان صـابر ،

عمل بهدست ررست گیرنا)» (بلا 24 :91ـ .)22

دررد و رگرچ ـه بــا مشــکالت و مورنــع مورجــه شــود،

«قسم به عصر؛ که رنسان همه در خسـارت رسـت؛

عزمش سُست نمیشود و همتش کاسـتی نمـیپـذیرد.

مگر آنان که به خار ریمان آورده و نیکوکار شانا و به

رنسان ،با نیروی رررده میتورنا کارهـای بزرگـی رنجـام

درســتی و ررســتی و پایــارری در دیــن یکــایگر رر

دها و به رهارف ور ی خود ،جامة عمل بپوشانا.

سفارش کردنا» (عصر  2 :211ـ .)1

«...هرگاه بیستنفر با رستقامت رز شـما باشـنا بـر

«نیکی (تنها) رین نیست (که هنگام نماز) صـورت

دویستنفر غلبه میکننا و رگر صانفر باشنا بـر هـزرر


خــود رر بــهســوی مشــرق و مغــرب کنیــا (و تمــام

مـیگردنـا؛ چررکـه
نفر رز کسانیکه کافر شانا ،پیروز 

گـفتوگوی شـما رز مسـئلة و تـغییر قــبله بــاشا و


آنها گروهی هستنا که نمیفهمنا» (رنفال .)29 :2

هـمة وقـتِ خود رر مصروف آن سازیا)؛ بلکـه نیکـی

هرگاه رنسان دربرربر مشـکالت زنـاگی ،مصـائب

(و نیکوکار) کسانی هستنا که به خار و روز رسـتاخیز

روزگار ،رذّیـت و دشـمنی مـردم و نیـز در عبـادت و

و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبررن ریمان آوردهرنـا

طاعت خارونا ،مقاومت دربرربر شهورت و رنفعالهای

و مــال (خــود) رر ب ـا عالقــهری کــه بــه آن دررنــا بــه

نفسانی و در کار و تولیا ،صبر و پشـتکار رر بیـاموزد،

خویشاونارن و یتیمان و مسکینان و ورمانـاگان در رره

رنســانی بــا شخصــیت متعــادل ،رشــا و کمــالیافتــه،

و سائالن و بردگان رنفاق میکننا ،نماز رر برپا میدررنا

بهشمار خورها رفت؛ چنین رنسـانی
تولیاکنناه و فعال 

هنگامیکه عها

و زکات رر میپردرزنا و به عها خودـ

رز نگررنی به دور رست و دربرربر رضطرربهای رورنـی

بســتنا ـ ـ وفــا مــیکننــا؛ و دربرربــر محرومیــتهــا و

مصونیت خورها درشت.

بیماریها و در میان جنگ رستقامت بهخرج می دهنـا.

رینها کسانی هستنا که ررسـت مـیگوینـا (و گفتـار و

 .1ذكر

رفتـار و رعتقادشـان هماهنــگ رسـت) و رینهـا هســتنا

مارومت مؤمن بر ذکـر خـار بـا تسـبیح و تکبیـرگفتن

پرهیزکاررن» (بقره .)221 :4

(سبحانرهلل و رهللرکبر) ،رستغفار ،دعـا و تـالوت قـرآن،


صبر به رنسان میآموزد کـه در کـار و بـذل جهـا
برری تحق رهـارف عملـی و علمـی ،مـارومت ورزد؛

موجــب تزکیــه و صــفای نفــس و رحســاس رمنیــت و
میشود.
آررمش رورنی خویش 

زیرر رنسان برری دستیابی و تحق بخشـیان بـه بیشـتر

«آنها کسانی هستنا که ریمان آوردهرنا و دلهایشان

رهارف خود ،چه در زمینههای زناگی عملی و رجررئی

به یاد خار مطمئن (و آررم) رست؛ آگـاه باشـیا بـا یـاد

رجتماعی و رقتصادی و سیاسـی و چـه در زمینـههـای

خار دلها آررمش مییابا ( »...رعا .)42 :21

راهكارهای افزایش اعتمادبهنفس و كاهش افسردگی در قرآن و حدیث

بنابررین« ،دربرربر آنچه آنها می گوینا صـبر کـن و
قبلرز طلوع آفتاب و پیشرز غروب آن و همچنـین در

رثنای شب و رطررف روز ،تسبیح و حما پروردگـارت
رر بجا آور تا خوشنود شوی» (طه .)211 :41
«و قرآن رر نازل میکنیم که شـفا و رحمـت بـرری
مؤمنان رست( »...رسررء .)24 :21
پیامبر رکرم(ص) میفرمایا« :ذکر خـار موجـب شـفای
دلهاست» (رین روریت رر دیلمی رز رنس نقل کرده رست؛
به نقلرز رلشرقاوی ،بیتا)111 :؛ و نیز میفرمایا:
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«و هرکس رز یاد من رویگردرن شود زناگی تنگ
(و سختی) خورها درشت( »...طه .)242 :41
ذکر خار ،یکی رز برترین عبادتهاسـت .خارونـا
در فضــیلت ذکــر مــیفرمایــا...« :نمــاز (رنســان رر رز
زشــتیهــا و منکــررت بــازمیدررد و همانــا ذکــر خــار
بــزرگتــر (و برتــر رزحــا رنایشــه خلــ ) رســت»...
(عنکبوت .)29 :49
(ص)

پیامبر رکرم

خانهری کـه در
میفرمایا« :مثَل 
نیز 

آن ذکر خار میشود و خانـهری کـه در آن ذکـر خـار

درحـالیکـه

«گروهی دور هـم جـمع نـمی شونا،

نمی شود ،مثَل آدم زناه و مرده رست» (رین روریـت رر

مشغول ذکر خار باشنا؛ مگر رینکـه فرشـتگان آنهـا رر

مسلم و بخاری رز ربوموسی رشعری نقل کـردهرنـا؛ بـه

رحاطــه مــیکننــا و رحمــت خارونــای ،آنهــا رر

نقلرز رلشرقاوی ،بیتا.)111 :

دربرمیگیرد و آررمش رلهی بر آنهـا نـازل مـیشـود و
خارونا به پادشاهان خورها بود» (همان.)499 :
دررصل ،مسلمان ،هنگام ذکر خار رحساس میکنـا
به خارونا نزدی

رست و تحت حمایت و سرپرسـتی

تها نوعی ذکر یـا مـادکار ذکـر هسـتنا؛
همه عباد 
برری مثال نمازگزرر در نماز به گفتن رهللرکبـر و تـالوت
قرآن ،گـفتن تـسبیحات در رکـوع و سـجود و حمـا و
(ص)

ثنای خارونا و فرستادن درود بر پیامبر

میپـردرزد و

رو قـررردررد و همـین موجـب بررنگیختـهشـان حـس

در پایان نماز به رستغفار و تسبیح و حما و تکبیـر خـار

رعتمادبهنفس ،قارت ،رمنیت ،آررمـش وخوشـبختی در


و دعا مشغول میشود و رینها همه ذکر هسـتنا (حـوی،

رو میشود .خارونا میفرمایا« :به یاد من باشیا تـا بـه

2919م 442 :ـ  .)412خارونا درباره نمـاز مـیفرمایـا:

یاد شما باشم( »...بقره .)294 :4

«من رهلل هستم معبودی جز من نیست ،مرر پرستش کـن

پیامبر رکرم(ص) فرمود :خارونا مـیفرمایـا« :مـادرم کـه

و نماز رر برری یاد من بپا درر» (ط .)22 :41

بناه من ذکر مرر بگویا و لبهایش بـه ذکـر مـن حرکـت

روزه هم درورقع طاعت خـار و دوری رز موجبـات

کنا ،مـن بـا رو هسـتم» (ریـن روریـت رر رمـام شـعررنی در

خشم رلهی و تعظیم رو و شکر برری هاریت رنسان رست

نقلرز رلشرقاوی ،بیتا.)499 :
«کشفالغمة» نقل کرده رست؛ 

و رینها همه ذکر هستنا .خارونا درباره روزه میفرمایـا:

و نیز آن حضرت فرمود« :به یاد خار باش و کتاب

«...و هاف رین رست که رین روزهها رر تکمیـل کنیـا و

خار رر تالوت کن ،زیرر ذکر خـار نـوری در زمـین و

خار رر بر رینکه شما رر هاریت کرده ،بزرگ بشـماریا و

یادی در آسمان برری تو رست» (رین حـایث ربـویعلی

شایا شکرگزرری کنیا» (بقره .)229 :4

رز ربوسعیا نقل کرده رست؛ به نقلرز همان.)11 :
رزآنجاکه ذکر خار در نفس رنسان ،رمنیت و آررمش
میآورد ،باون شـ
پایا 

موجـب درمـان رضـطرربی

خورها بود که هنگام رحساس عجز و تنهـایی دربرربـر
فشارها و خطرهای زناگی به رنسان دست میدها.

در حج نیز ،مسـلمان خـود رر وقـف نمـاز ،دعـا،
مناجات با خار و رنجام مناس

میکنا و معنـای ذکـر

میفرمایا:
رینباره 
نیز همین رست .قرآن در 
«و مردم رر دعوت عمومی به حج کـن تـا پیـاده و
سورره بر مرکبهای غر رز هر رره دور (بهسوی خانة

روانشناسی ارزشهای اسالمی ،سال نخست ،شماره نخست
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خار) بیاینا؛ تا شاها منافع گوناگون خـویش (در ریـن

شخصیت رو رر طوری آماده میکنا کـه بـار دیگـر در

برنامه حیاتبخش) باشنا و نام خار رر در ریام معینـی

درم خطاها و گناهان گرفتار نشود و همین رمر به رنسان

بر چهارپایـان کـه بـه آنهـا روزی درده رسـت (هنگـام

کم

میکنا ررزش خود رر بیشتر بشناسا و رعتماد 
بـه

قربانی کردن) ببرنا( »...حج  41 :44ـ .)42

نفس و رضایتش ،رفزریش یابا .رین مسائل بهنوبه خود

و دربــاره رمــیجمــررت مــیفرمایــا« :و خــار رر در
روزهــای معینــی یــاد کــن (روزهــای  24 ،2و  21مــاه
ذیرلحجه)» (بقره 411 :4؛ حوی2919 ،م 442 :ـ .)449


به تثبیت رحساس رمنیت و آررمش رورنی رنسـان منجـر
خورها شا.
«بگو :ری بناگان من که بـر خـود رسـررف و سـتم

مـؤمنی کـه مـیخورهـا در ررهِ تقـرّب خـار گـام

کردهریا ،رز رحمت خارونا نومیا نشویا که خار همة


بردررد ،تنها هنگام نمازهای روزرنه به ذکـر خـار رکتفـا

گناهان رر میآمرزد ،خارونا آمرزنـاه ،مهربـان رسـت»

نمیکنا؛ بلکه خارج رز نماز نیز بـا تسـبیح و تکبیـر و

(زمر .)91 :19

دعا و تضرع به درگاه رو به ذکر مـیپـردرزد؛ دررصـل،

«کسیکه کار بای رنجام دها یا به خود ستم کنـا،

تقرّب جستن به پروردگار با عبادت ،تـالوت قـرآن و

سپس رز خارونا طلب آمرزش نمایا ،خار رر آمرزناه

روررد و ردعیه ،باعث تعمی ریمـان و تثبیـت رمنیـت و

و مهربان خورها یافت» (نساء .)221 :2

آررمش روح رنسان میشود.

 .4توبه

«خارونا (هرگز) شرک رر نمیبخشا و پایینتـر رز
آن رر برری هرکس بخورها (و شایستگی درشته باشـا)
میبخشا( »...نساء .)22 :2

رحساس گناه ،سـبب رحسـاس کمبـود و رضـطررب در

«توبه تنها بـرری کسـانیکـه کـار بـای رر رز روی

رنسان میشود و رین رحسـاس بـه بـروز بیمـاریهـای

جهالت رنجام می دهنا و سپس به زودی توبه میکننا،

رورنــی منجــر مــیگــردد .رورندرمــانگر ـ در چنــین

خارونا توبه چنین رشخاصی رر میپذیرد و خار درنا و

دیـاگاههـای بیمـار دربـار

مورردیـ به موضوع تغییر


حکیم رست» (نساء .)21 :2

رعمال گذشته وی ـ که مسبب رحساس گناه هستناــ،

رعتقاد به رینکه خارونا متعال توبهپذیر و آمرزنـاه

توجه میکنا .بیمار در رین حالت رز دیـاگاه جایـای

گناهان رست و هرگز خلف وعاه نمیکنا ،مسلمان رر

طوریکه دیگر دلیلـی بـرری

به رعمال خود مینگرد؛ 
به

بـه تـوبه و رسـتغفار و پـرهیز رز گـناه ورمـیدررد و رو

رحساس گناه و نقص خود نمیبینا؛ درنتیجه سـرزنش

رر به مغفرت و رضایت رلهی رمیاورر و تشوی میکنا.

وجارنش تخفیـف مـییابـا و بـرری پـذیرش «خـود»

هنگامیکه مسلمان ،خالصانه توبه کنا و بـه طاعـت و


آمادهتـر مـیشـود و سـررنجام ،رضـطررب و عـوررض


عبادت خارونا و عمل صالح ملتـزم شـود ،خـاطرش

بیماری رورنیرش رزبین میرود.

آسوده میشـود و نفسـش آررم مـیگیـرد و درنتیجـه،

قرآن روش «توبه» رر که روشی بـینظیـر و موفـ
برری درمان رحساس گناه رست ،به ما رررئـه مـیدهـا؛

رحساس گناهی که سبب نگررنی و رضـطررب رو شـاه
رست ،رز بین میرود.

زیرر توبه و بازگشت بهسـوی خارونـا متعـال ،سـبب
آمرزش گناه و کاهش شات رضطررب رنسان میشـود.

نتیجهگیری


توبه ،رنسان رر بـه رصـالح و خودسـازی ورمـی دررد و

بهرینترتیـب ،قـرآن تورنسـت بـه درمـان روح و رورن

راهكارهای افزایش اعتمادبهنفس و كاهش افسردگی در قرآن و حدیث
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روشهـای

علیبـن رحمـابن سـعیا (2921م).
بنحزم ،ربومحما 
ر 

مختلف تغییررت شگفتی در شخصیت آنـان بـهوجـود

األخالق والسیر فی مداواة النفِو  .بیِرو  :داراآلفِقق

آورد .روشهای که قرآن بهکار گرفت عبارترنا رز:

الجدیده.

رعررب و نومسلمانان بپـردرزد و بـا کمـ

 .2تثبیت عقیـاه بـه توحیـا در رحـور ت آنهـا و
کاشتن درخت تقور در دلهایشان؛ و میدرنیم کـه ریـن
عمل چه نتایج بسـیار مهمـی در تکـوین شخصـیت و
رفتار آنان دربردرشت.

عباه .دمش  :درر دمش للطبقعة و رلنشر.
رلجنای ،رنور (2911م) .مفقهیم العلوم االجتمقعیه والِنف

و االخالق فی ضوء .رلقاهره :دررر عتصام.

 .4ورجب کردن عبادرت مختلف که موجب تخلیـه
آنها رز بسیاری عادرت زشت شاه و آررسـتن آنـان بـه
خصلتهایی که بـه

عادتها و خصلتهای پسنایاه؛

تعادل و رشا شخصیت آنها کم

کرد.

 .1تشوی آنان به آموزش صبر که رنسان رر در تحمل
سختیهای زناگی کم


رلنفسرلاینی .ترجمه :سمیر

برت ،سیرل (2911م) .
علم

میکنا و رز رحتمال بروز تشـنج

و تنگالی و رحساس رناوه و رضطررب میکاها.
 .2تشوی به مارومت ذکر خـار کـه ریـن رمـر باعـث

حوی ،سعیا (2919م) .تربیتنا رلروحیه .رلقاهره :مکتبـه
وهبه .چا

دوم.

رلررضی ،رلسـامه محمـا (2912م) .ر سـالم و رمـررض
رلعصر .ریاض ،کلیه رلتربیه بجامعه رلریاض.
فقهالسنة( .مجلا ر ول) .بیـروت:
بیتا) .
ساب  ،رلسیا ( .
درررلکتاب رلعربی.
رلســیوطی ،جــاللرلــاین عبــارلرحمنبــن ربــیبکــر و

(بیتا) .رلقـرآن
جاللرلاین محمابن رحما رلمحطی 


میشود ،رنسان رحساس نزدیکی به خـار کنـا و خـود رر

رلکریم تفسیر رلجاللین .بیروت :دررلکتب رلاینیه.

تحت حمایت و سرپرستی رو قررر دها و نتیجه رین کـار،

(بـیتـا) .نحـو علـم نفـس
رلشرقاوی ،حسـن محمـا 

سرشار شان رنسان رز رحساس رمنیت و آررمش رست.
 .9تشوی مسلمانان به رستغفار و توبه که ریـن بـه
نوبة خود بـه رنسـان کمـ

مـیکنـا تـا رز نگررنـی و

رضطررب ناشی رز رحساس گناه رهایی یابا.
قرآن با رستفاده رز رین روشها موف شا جنبههای
ضعف در شخصیت مسلمانان رر درمان و خصلتهای
خصلتهایی کـه

پسنایاهری در نفس آنان غرس کنا؛

در تکوین شخصیت بهنجار و متعادل و رشـایافته آن
تأثیر بسزریی درشته رست.
جنبـههـای

قرآن بیشـترین تـأثیر رر در کلیـة ربعـاد و
زناگی جامعه عرب در شبهجزیره عربستان و ب هطـورکلی
در جورمع رسالمی سررسر جهان ،بر جای نهاد.
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للکتاب .چا

پنجم.

روانشناسی ارزشهای اسالمی ،سال نخست ،شماره نخست


64

مجلسی ،محماباقر (2211ق) .بحقراألفوار الجقمعة لِدرر
أخبقر األئمة األطهقر .بیرو  :دار احیقء التراث العربی.

نجــاتی ،محمــاعثمان ( .)2122قــرآن و رورنشناســی.
ترجمه دکترعباس عـرب .مشـها :مؤسسـه آسـتان
قاس رضوی .چا
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