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Abstract 

This study considers the art of Quran in healing human psychological and spiritual disorders. 
Since the subject matter of Quran and medicine is human and the objective of both is health and 
welfare of human body and soul, it is suggested that man can learn how to remedy his psychological 
pains through Quran. Accordingly, after providing definitions for sick and healthy heart and soul, we 
will look at some instances of psychiatric disorders and investigate them closely through ideas put 
forward by scientists. Also, we argue that the origin of these diseases goes back to human motivations, 
belief system, and social and political matters, while some are related to ethical principles. Then we 
will focus on the qualities and effects of healthy soul in the view of Quranic verses. Eventually, it will 
be stated that since human behavioral reactions are the signs of a healthy soul or a psychotic one, those 
who seek peace in this world and salvation in the afterworld are suggested to prevent and cure 
psychological problems and create balance in their personality by using commandments given by 
Quran since the aim of Quran is maintaining balance between different instincts.                         
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   کریمقرآنسالمت و رنجوري روان از منظر 
  

  ابراهیم ابراهیمیدکتر 
  

  شگاه اراكدانشکده علوم انسانی دان)  وحدیثقرآنعلوم ( استادیار گروه الهیات                             
  
  

 18/12/89 پذیرش تاریخ ، 15/9/89 دریافت تاریخ
  چکیده

 و پزشکی، انسان قرآني روحی و روانی انسان دانسته و از آنجا که موضوع ها بیماري را شفا بخشی قرآناین پژوهش، هنر 
توان از   روانی را میاست و هدف هر دو سالمت و سعادت روانی و جسمانی است، از این رو توصیه شده که درمان دردهاي

در همین راستا، بعد از تعریف روان و قلب سالم و مریض، برخی از مصادیق امراض روانی از رهگذر اشاره .  فرا گرفتقرآن
برخی  ،هاي انسانی شود که این امراض، برخی بر مبناي انگیزه به آیات و آراي بزرگان مورد بررسی قرار گرفته و عنوان می

. ل اخالقی استیاي نیز مربوط به مسا  برخی مربوط به مسایل اجتماعی و سیاسی و پاره،ل اعتقاديیسادیگر مربوط به م
شود از آنجا که  ی پرداخته و در پایان گفته میقرآنها و آثار روان سالم در پرتو آیات  آنگاه در ادامه پژوهش، به نشانه

شود آنان که خواهان رسیدن   یا روان رنجوري است، توصیه میهاي روان سالم م انگیرهیهاي رفتاري انسان از عال بازتاب
ها را   کریم، روان رنجوريقرآنها و دستورهاي  اند، با به کارگیري آموزه به آرامش روانی در دنیا و رستگاري در آخرت

عادل و توازن در  نیز برقراري تقرآنگیري و یا درمان نموده و در شخصیت خود توازن و تعادل برقرار کنند که هدف  پیش
  .غرایز مختلف است

  ، طب، روان رنجوري، سالمتقرآن :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اراك، دانشگاه اراك، دانشکده علوم انسانی :نویسنده مسئول* 
Email: e-ebrahimi@araku.ac.ir      
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  مقدمه
انسان است و هدف هر دو  و طب، قرآنموضوع 

المت، سعادت و فالح و رستگارى است و هر دو براى س
رسیدن به این اهداف دستورالعمل صادر کرده و تجویزاتى 

ی آسیب قرآننند، با این فرق که تجویزات ک را توصیه مى
گونه اثر نامطلوبی بر روان آدمی  هیچ پذیر نیست و

ب ممکن است  درحالی که تجویزات ط)1()119خطبه (ندارد
 از این رو الزم است )1()31نامه (اثرات نامطلوبی داشته باشد

 شفا قرآن بگیریم، چون قرآنکه درمان دردهاي روانی را از 
 . درد روانی است هر

متشکل از دو بعد روانی  اسالم وجود آدمی را
 )2()29-فجر(کند معرفی می) مادي(و جسمانی ) غیر مادي(

 سالمت دیگري و متأثر از آن در گرو و سالمت هر یک را
و بدن، هر یک براي خود سالمتی و بیماري   روح.داند می

مخصوص به خود را دارند و به هم خوردن تعادل در یکی از 
آیه -سوره یوسف(دهد آنها دیگري را تحت تاثیر قرار می

184()2( . 

فراگیر در  سالمت روان به معناي تعادل و انسجام
  -شعرا(سانی انسان است که قلب سلیمهمه ابعاد جسمانی و نف

از جمله عالیم آن است و در ) 27-فجر(نفس مطمئنه و) 89
مقابل، بیماري روانی خارج شدن از حد اعتدال است که 

هاي آن  امراض قلبی واضطراب از جمله نشانه
  .)52  -مائده(باشد می

همواره در جهان، : نویسد مرتضی مطهري می
ها استثنایى و  ت است و بیمارياصالت از آن سالمت و صح

در ساختمان هر موجود زنده، قدرتى نهفته . اتفاقی هستند
کند و از  است که به نفع سالمت و تندرستى او فعالیت مى

هاى سفید در خون با  گلبول. نماید هستى او حمایت مى
همچنین . قدرت دفاعى که دارند شاهد این مدعاست

دگى در بدن موجودات خاصیت جبران کنندگى و ترمیم کنن
در سرشت هر موجودى که از  .زنده شاهدى دیگر است

مسیر اصلى خود منحرف گردیده است کششى وجود دارد 
به اصطالح . گرداند که او را به سوى حالت اولیه باز مى

فالسفه، در هر طبیعت که گرفتار قسر گردد، میلى براى 

ر جهان آید؛ یعنى همیشه د رجعت به حالت طبیعى پدید مى
 نیروى گریز از انحراف و توجه به سالمت و صحت حکم

   .)3(فرماست
اگر بدن انسان بخواهد سالم باشد بایستى در آن 

هاى سفید خون از   گلبولالًتعادل برقرار گردد؛ یعنى مث
هاى  مقدار معین نه بیشتر باشد و نه کمتر، و همچنین گلبول

نیست جز مرض چیزى . قرمز خون، اوره خون، فشار خون
نبودن سالمتى و آنچه که در بدن انسان اصل است همان 
تعادل و سالمتى است و اگر در اثر عدم تعادل بیماري پیش 
آمد خواه ناخواه به اصل اولیه که سالمتى باشد برخواهد 

  .)3(گشت
  قرآنشفا بخشی 

 به کار قرآنخداوند واژه شفاء را سه مرتبه در 
این ) 57 -یونس(داند دلها میبرده است وآن را درمانى براى 

واژه در لغت به معناي نقطه آخر چیزي است که مشرف به 
نابودي یا نجات باشد، از این رو شفا یافتن بیمار به معناي 
عافیت یافتن و نجات از بیماري است، بر این پایه مقصود از 

، نجات از انحطاط و سقوط مادي و معنوي است قرآنشفاي 
   .)4(پذیرد انجام میکه به وسیله هدایت 

 به قرآنابوالفتوح رازي وجه تسمیه و نامگذاري 
 دلیل نبوت و صدق قرآن -1 :داند شفا را در سه معنا می

آورنده آن است که مردم به واسطه آن از سرگردانی 
 مانند ،یابند ضاللت و گمراهی، به هدایت خالصی می

وشن  بیانگر دالیل رقرآن -2.بیماري که از مرض شفا یابد
اي را که در او نظر کند به  است و هر صاحب شک و شبهه

 .برد از بین میعلم و یقین رهنمون سازد و علم، شک او را 
 تبرك جویند و شفاي قرآن محال نیست که مردم به -3

بیماري جسمی خویش را از او طلب نمایند؛ چرا که احادیث 
ه حمد هاي سور زیادي در این زمینه آمده است و از جمله نام

  .)5(شفا است
روز فتح مکه با «: فرماید می) ع(حضرت علی

 آن حضرت شروع به سخن ،به کنار کعبه آمدیم) ص(پیامبر
 شفا نجوید، قرآنهرکس به وسیله  :نمود و از جمله فرمود

   .)6(» .خدا او را شفا نخواهد داد
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 شفا بخشی امراض روحی و روانی انسان قرآنهنر 
تر از امراض  رمان آن سختاست و امراض روانی و د

 ،انسان همواره با دو گونه بیماري مواجه است. جسمی است
در . یکی بیماري جسمی و دیگري بیماري روحی و اخالقی

بیماري ي روحی و اخالقی بیش از ها بیمارياین میان خطر 
 چرا که بیماري دست و پا یا چشم و گوش ،جسمی است

یابد ولی مرض  معموالً پس از گذشت مدتی بهبود می
 بازي، عقده و کینه دیگران در دل داشتن حسادت، بخل، لج

با این وجود این دو  .یک عمر همراه آدمی استو غیره 
 هر دو ،بیماري شباهت بسیاري نسبت به یکدیگر دارند

اند، هر دو نیازمند طبیب، درمان و پرهیزند و هر دو  کشنده
هل، کبر و بخل، ج. شود گاهی سبب سرایت به دیگران می

غرور، حسد، نفاق، ترس، عشق به دنیا، وابستگی به مادیات و 
ي روحی و ها بیماريفرو رفتن در شهوات، از جمله 

  .اند اخالقی
  شفاهدربار 76در خطبه ) ع(منانوامیرمحضرت 

 و بخواهید، قرآن از را خود درمان: فرماید  میقرآنبخشی 
 درمان نقرآ در بطلبید که یاري قرآن از ها سختی در

 گمراهی و سرکشی و نفاق و کفر یعنی ها بیماري بزرگترین
 هر نوع بیماري روانی را که مانع رشد معنوي قرآن )1(است

کند؛ بیماري کفر و نفاق را با ایمان  انسان شود، درمان می
و سرکشی و ضاللت را با رشد و هدایت ) سالمت اعتقادي(
 .کند درمان می) سالمت رفتاري(

 قرآنبخشی  وادي آملی درباره شفا جعبداهللا
بیمار اگر بخواهد درمان شود، با شفا بهبود  «: نویسد می
افتد  یابد و دارو شفاي مریض نیست زیرا بسیار اتفاق می می

کند اما بیماري او شفا  که مریض دارویی را مصرف می
کند بلکه او را   را دارو معرفی نمیقرآنخداوند  .یابد نمی

هر کس که به . بخشی آن نیز قطعی است شفاداند و  شفا می
 روي آورد، آن را بفهمد، بپذیرد و عمل کند به طور قرآن
که  رود، مگر این اش از بین می ي درونیها بیماريقطع 

اش از روي   مراجعه نکند و یا مراجعهقرآنشخص مریض به 
  دستور و نسخه شفاقرآنمیل نباشد و یا پس از مراجعه به 

ذیرد و عمل نکند و یا عملش نادرست بخش آن را نپ
  .)7(»باشد

ي اعتقادي و اخالقی را ها بیماريهمه کریم  قرآن
 جهل را با علم، شک را با یقین، غم و اندوه ،کند درمان می

را با آرامش، ترس و هراس را با امید، نگرانی از آینده را با 
 به قرآنمؤمن در پرتو شفاي . سازد عزم و ثبات برطرف می

گونه  رسد که خاصیت والیت، نجات از این یت میوال
  .)2()62 -یونس(باشد  میعوامل سو

 قرآنبخشی  درباره شفاناصرمکارم شیرازي 
کند تا  بخشی است، صبر نمی  که مدعی شفاقرآن: نویسد می

 در قرآنشخص بیمار شود آنگاه به مداوایش بپردازد بلکه 
است تا اش بر آن   نیز کوشاست و سعیگیري پیشمقام 
 در مرحله قرآن. ها به امراض فکري و قلبی دچار نشوند انسان

 اگر  ودهد ها نسبت به بیماري هشدار می نخست به انسان
کسی در این مرحله هشدار خداوند را جدي نگرفت و به 

در این مرحله نیز . شود عمل ممنوع، اقدام نمود، مریض می
ه درمان را  رهنمود دارد و کیفیت مداواي مریض و راقرآن

اگر در این . دهد تا او را از بیماري برهاند به او نشان می
 را نشنید و به آن عمل نکرد، آن وقت قرآنمرحله نیز سخن 

نهد و چنین مریض رها  دیگر خدا او را به حال خود وا می
  .)8(شود اي به طور طبیعی هر روز بیمارتر می شده

اي فارسی است که معادل آن در  روان کلمه
، نفس یا روح است و بیماري و سالمت روان قرآنفرهنگ 

، 10 -بقره (شود نسبت داده می» قلب« به  غالباًقرآندر 
 که در فارسی از آن به دل تعبیر .)2()4 -، فتح84-صافات 

  .شود می
: نویسد در مجمع البحرین می» فخر الدین طریحی«

ی نامند چون ساکنان آن از هر آفت بهشت را دارالسالم می
 سالم کسی است که از هر: برخی از عارفان گفتند. اند سالم

عیب و آفت و نقص و نابودي در امان باشد، لذا خداي 
آفت و نابودي است،  سبحان که عاري از هر نقص و عیب و

  .)9(مصداق واقعی سالم است
در کتاب فرهنگ فارسی خود » دکتر محمد معین«

گزند شدن،  بی -1:هشت معنا براي سالمت آورده است
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 -4 امنیت -3 رهایی یافتن، نجات یافتن -2عیب شدن  بی
 خالص از -6 نجات، رستگاري -5عافیت، تندرستی 

  .)10( سالم، تندرست-8آرامش، صلح  -7بیماري، شفا 
رود که فرد با   زمانی به کار میبیمار روانی معموالً

اي که نتواند رفتار متعادل و   به گونه؛مشکلی روبه رو گردد
یعنی اگر فردي در برابر خطر از . مناسبی را از خود بروز دهد

هاي  خود واکنش مناسبی بروز ندهد آن را یکی از نشانه
اختالل روانی به شمار آورده و متهم به عدم تعادل و سالمت 

رود   زمانی به کار میمعموالً سالمت روانی .کنیم روانی می
دفاع نماید یا از خود  به رو گردد و که فرد با مشکلی رو

کند هماهنگ  خود را با محیطی که فرد در آن زندگی می
نماید یا این که در برابر چیزهایی که سالمت جسم و جانش 

 .دهد کند موضع گیري مناسبی از خود بروز می را تهدید می

مفهوم سالمت در عرف لغت به معناي عاري بودن 
اه خواه سالمت جسم و خو(از هرگونه آفت است، سالمت 

. گردد بر می به دو امر ایجابی و یک امر سلبی) سالمت روان
  -اسراء(نجا که روح و روان انسان از عالم امر استآاز 
  . هرگز معیوب و ناقص آفریده نشده است)2(،)85

انسان که از جمله مجموعه عالم هستی است، از 
نظر خلقت بر اساس عدل و متوازن آفریده شده 

ان که حضرت علی علیه السالم  چن)2()7 -انفطار(است
عالم هستی بر اساس عدل و هماهنگی آفریده شده : فرمود
پس باید مراقب بود که آفتی به او نرسد و از . )11(است

  .بیرون سالمت او آسیب نبیند
 کریم قلب سلیم دو مرتبه و قلب مریض قرآندر 

سالمت قلب مفرد است و مرض . دوازده مرتبه آمده است
، به جز یک مورد که در رابطه با مسئله عفت قلب جمع است

، که در باشد میهاي درون دو غیر همگن  و مربوط به کشش
  .کشاند نتیجه ، آنان را به خلوت می

 بهداشت روانى است، :قرآنهدف گیرى اصلى 
  :کند توجه به نکات زیر ادعاي ما را اثبات می

در روز قیامت جز قلب پاك هیچ : فرماید  میقرآن
اشاره به سالمت  » بِقَلْبٍ سلِیمٍ« عبارت )2(ارایی نداردچیز ک

یعنی از بیمارى باطنى مصون بودن دل و  باطنی است،

، در روز قیامت رستگار اى که از نادرستى عارى باشد اندیشه
  .)89 -شعرا(است

بخش براى  قلب سلیم تنها سرمایه ثمربنابراین، 
خدا و بیزارى از اعتقاد به یگانگى .  است انسان در قیامت

 است و  مندى از قلب سلیم پرستى، نشانه بهره شرك و بت
 قلب  )12(از قلب سلیم،صادق علیه السالم مراد حضرت 

هاى وجودى انسان،  تبلور تمامى ارزش .خالى از شرك است
بت پرستی  و  در پاکى و سالمت قلب و روح او از شرك

 .است
را  )ع(ابراهیم ، )8-83 -صافات( کریمقرآن

ها و امراض روحى، اخالقى  برخوردار از قلبى پاك از آفت
با قلبى سلیم به پیشگاه که  کند معرفی می  و شخصیتى

قلب سالم از امراض روحى و  )2(یافته استپروردگار بار 
هاى پسندیده و کماالت  اخالقى، پایه و اساس خصلت

 ها و رفتارهاى ناپسند، از قلب نا و تمامى خصلت است انسانى
 .)13(گیرد سالم نشأت مى
 از صفات بهشتیان )26 –واقعه ( کریم یکیقرآن

دو گونه بیماري معرفی » تاثیم«و» لغو«می داندو » سالم«را 
دو  هاي ناروا،  یعنی بیهوده گویی ودادن نسبت)2(کند می

 .  استها انسانبیماري روانی براي 

لغو مربوط به قوه : فرماید میمال صدراي شیرازي 
ه است و ناشی از ضعف عقل است و تاثیم مربوط به متخیل

  .)14(قوه طبیعت و ناشی از غلبه طبیعت و عجز نفس است
   کریمقرآنمصادیق بیماري قلب در
 کریم یا سالم و صاحب قلب قرآنانسان از نظر 

سالمان، . اند  یا مریض و صاحب بیماري روانیاند سلیم
و مریضان یا . مومنان عادلی هستند که قلبی سالم دارند

یا . مومنان ضعیف االیمان وتبهکاري هستند که بیماردلند
  .اند کافران ومنافقانی هستند که مبتال به بیماري مزمن شده

فِی قُلُوبِهِم «  کریم عبارت قلب مریضقرآندر 
رَضدوازده مرتبه آمده است که بعضی مربوط به کافران » م

مرَض یا . ار استو منافقان و برخی مربوط به مومنان تبهک
بیمارى به معناي خارج شدن حالت مزاج انسان از اعتدال 

  .است که ویژه انسان است
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بیمارى دو گونه است یکی بیمارى جسمى 
هایى مانند رذیلت و   و دیگري بیماري.)17-فتح(است

هرزگى، نادانى، ترس، بخل و حسد، نفاق و دو رویى و غیر 
 که برخی مربوط )125 -هتوب(ها از صفات روانی است از این

به مسائل اعتقادي و بعضی مربوط به مسائل اجتماعی و 
سیاسی است و برخی مربوط به مسایل اخالقی است که در 

  :کنیم این جا به طور مختصر به آن اشاره می
نفاق رذایلی برخاسته از بیماري دل است :  نفاق-1

ش نفاق از نوع بیماري روحی و روانی است که موجب پیدای
بیماري روان و اندیشه در خویشتن است و این نوع بیماري 

 از خداي سالم جز سالمت .)10-بقره(اصالح پذیر نیست
، و با دستور ایمان و تقوا از بیماري روانی شود میافاضه ن

، بنابراین بیمار دالنی که به کند می یا آن را درمان گیري پیش
برند،   نمیاي هاي الهی بهره سوء اختیار خود از درمان

  .)2(افزاید خداوند بر بیماریشان می
کسانی که بیماري روانی :  گرایش به دشمنان-2

دارند، در مسایل سیاسی واجتماعی به سوي کافران گرایش 
کنند و با سرعت براي پیوستن به کفار، یا طرح  پیدا می

کنند و نسبت به حقانیت رسول خدا  دوستی با آنان تالش می
این نوع بیماري . کنند ف دینی تردید میو برخی از معار

زمینه مخالفت از فرامین خداوند گرایش به سوي دشمن و 
طرح دوستی با آنان و محرومیت از هدایت الهی را در بر 

  .)2()52-مائده(گیرد می
کسانی با منافقین هم : هم صدا شدن با منافقین -3

تردید شوند که بیمار هستند و روحیه نا سالم دارند،  صدا می
در حقانیت دین و باور نداشتن به اقتدار خداوند حکیم نشانه 

 -انفال(بیماري روانی و عامل هم صدایی با منافقان است
49(.   

حق پوشی و ناسپاسی، یک :  کفر و ناسپاسی-4
و بیماري روحی مثل  شود مینوع بیماري روان محسوب 

م بیماري جسمی باید درمان شود، اگر به فکر درمان نباشی
شود به همین جهت است که بیمار دالن عصر  تر می گسترده

رسالت به خاطر داشتن روح لجاجت و تکبر با دیدن حقانیت 
ی که قرآننزول آیات . )125 -توبه(شدند تر می  لجوجقرآن

مایه افزایش ایمان مومنان بود، براي بیمار دالن جز فزونی 
ه رجس ره آوردي نداشت زیرا سالمت در ظرف آلوده ب

  . گردد بیماري تبدیل می
بیماري روان زمینه سازي است :  القائات شیطان-5

براي قرار گرفتن در دام شیطان گر چه القائات شیطان 
آزمون الهی است، اما بیمار دالن از این القائات استقبال 

  .)2()53 -حج(کنند می
ایمانی و اعراض از داوري  بی:  سو ظن-6

هاي  بت به خداوند، از نشانه، تردید وسو ظن نس)ص(پیامبر
امراض روانی است، این بیماري زمینه ساز شک و تردید 
نسبت به حقانیت اسالم و باعث نسبت دادن جرم خویش به 

  .)2()50 -نور(گردد دیگران می
مایوس کردن :  تضعیف نمودن روحیه مردم-7

مومنین و تضعیف روحیه آنان نشانه بیماري روانی 
 وعده الهی را فریب و خدعه آنان) 12 -احزاب(است

پنداشتند و اقدام به کارهایی که خالف اعتدال بود  می
  .)2(کردند می

کسانی که با :  کرشمه گري و هوس بازي-8
گویند ویا کسانی که دنبال ناموس  کرشمه و ناز سخن می

و به دنبال هوس بازي هستند، بیمار روانی  مردم هستند
و طهارت زمینه سو استفاده  با دستور عفاف قرآنو باشند  می

 این آیه در ).32-احزاب(ستاند و گناه را از بیمار دالن می
رابطه با مسئله عفت و مربوط به کشش درون دو نفري 

  .)2(، که نتیجه آن فساد نفس و روان استشود می
دلهره ایجاد کردن از :  شایعه سازي و دلهره-9

ی به هنجارهاي این بیماران روان. هاي بیمار دالن است نشانه
  ). 60 -احزاب(رسانند اجتماعی آسیب می

هاي بیمار دلی، ترس از  ازنشانه:  ترس از جهاد-10
این افراد، همچون کسى که . جهاد است گر چه مومن باشد

از شرکت در در آستانه مرگ قرار گرفته فقط نظاره گرند و 
) ص(زدند وهمانند انسان محتضر به پیامبر جهاد سر باز می

  .)20-محمد(نگریستند می
داشتن کینه نشانه : و کینه ورزيکتمان حق  -11

 خدا کنند میبیمار دالن گمان . بیماري روانی است
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کند؟ در صورتی که هر کس حق  هایشان را آشکار نمى کینه
را کتمان کند، بیمار است و خداوند، نسبت به کسانی که 

  -محمد(دهید، داناست بیماري روانی دارد و آنچه انجام مى
29()2(. 

کسانی که :  بهانه گیري نسبت به حقایق-12
گویند خدا از این  بیماري روانی دارند بهانه گیرند و می

گیري ناشی از  توصیف چه منظورى دارد بنابراین بهانه
  .)2(بیماري دل و از موانع شناخت و حق پذیري است

، کسانی که در عقیده کفر و قرآنبنابراین، ازنظر 
گزیدند ازسالمت روانی برخوردار  نفاق را برمیدر عمل 

از آنجایی که تعادل . نبوده و دچار بیماري روانی هستند
شخصیت یعنی تعادل فرد در ایمان به خدا و عمل صالح 

روان «است، عدم تعادل در هر یک از آن دو موجب 
فرد بوده و فرد از سالمت روانی برخوردار نخواهد » رنجوري

  .بود
  :سالمت روانهاي  نشانه

کلیه مکاتب روان درمانی در این که دلیل اصلی 
توافق ي روانی اضطراب است، ها بیماريبروز عوارض 

این  . ولی در تعیین عوامل اضطراب اختالف نظر دارنددارند،
 ی از اضطراب ویمکاتب هدف اصلی روان درمانی را رها

  ما در اینجا به)15(دانند  احساس امنیت در نفس میایجاد
 اشاره قرآنهاي سالمت روانی از منظر  برخی از نشانه

هاي  هاي منفی به نشانه کنیم تا افزون بر یافتن نشانه می
  .اي داشته باشیم سالمت روانی در برابر رنجوري آن اشاره

، جهان را داراى منشا قرآنانسان سالم از نظر  -1
را زی) 81 -نصر(توان بر او اعتماد کرد داند که مى واحدى مى

  .سررشته همه کارها در دست اوست
 شخصیت سالم مجموعه جهان و وقایع آن را -2

  ).181-آل عمران(داند هدف نمى پوچ و باطل و بى
 سرشت )30 -روم(قرآن روان سالم از نگاه -3

داند لذا به پرستش خداوند نیاز دارد و این  انسان را الهى می
رفتن نیازهاى کند، نا دیده گ نیاز در طول زمان تغییر نمى

زند، از این رو فلسفه  سرشتى نیز به سالمت روانى آسیب مى

پرستش خدا پاسخ به یک نیاز سرشتى و حفظ و ارتقا 
  . )2(بهداشت روانى است

ایجاد امنیت و آرامش و  )82-انعام( قرآن -4
  .)2(داند  از اضطراب را نتیجه ایمان به خدا میگیري پیش

 متدین به هر افراد: نویسد مرتضی مطهري می
هاى  نسبت که ایمان قوى و محکم داشته باشند از بیمارى

از جمله آثار ایمان دینى آرامش . تر هستند روانى مصون
  .)3(خاطر است

 پایبندي به تقواي الهی داراي نتایج و آثاري -5
است که برخی از آثار آن در عقیده و بعضی دیگر در رفتار 

دد و از او یک انسان گر شخصی و اجتماعی مومن ظاهر می
قوي، قدرتمند، داراي سکینه و آرامش و بدون دلهره و 

 سازد و بهترین سرمایه انسانی است که اگر در اضطراب می

 تحقق داشته باشد، منشا برکات مادي و ها انسانزندگی 
  .)2()56-عرافا (معنوي خواهد شد

داند،   انسان سالم مرگ را پایان زندگى نمى-6
یک مرحله طبیعى و اجتناب ناپذیر از زندگى بلکه آن را 

کند و معتقد است که مرگ به دنبال یک  محسوب مى
  .)2()57 و 58 -آل عمران(زندگى سالم چیز ترسناکى نیست

 کریم قرآنشخصیت سالمى که مورد نظر  -7
دلی سالم وقلبی پاك دارد، زیاده طلب است  )83-قصاص(

  ودست داردمهار تمایالتش را در وتملق پذیرنیست 
 از ، از خشونت بپرهیزد،تواند خشم خود را خاموش کند مى

هاى دیگران بگذرد و حتى در مقابل به آنها نیکى کند  بدى
   .)2()41-نحل(و کینه در دل نگیرد

ریا و ،  دو رنگىانسانی که دلی سالم دارد از -8
 از حق  ستم پذیر نیست و)24 -احزاب(دجوی  دوري مینفاق

، و اگر نتواند حق خود را بگیرد )57 -بقره(کند خود دفاع مى
 و در دفاع از حق )41 -نحل(رود از جایگاه ظلم بیرون مى

اگر به او بدى شود حداکثر به دارد لذا  خود اندازه نگه می
  .)2()126 -نحل(دهد همان اندازه پاسخ مى

ها   انسانی که داراي روان سالم است، مصیبت-9
 -حدید(از پیش مقدر شده استداند که  را قضاى الهى می
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-155 -بقره(داند  او بالیا را عامل امتحان و تکامل مى)22
124()2( .  

  :آثار سالمت روان
برخوردار نیستند و عمل صالح کسانی که از ایمان 

 ، یا از ایمان وعمل صالح درستیهمانند کافران و منافقان
وان مؤمنان ضعیف االیمان، از رنجوري راند، مانند  بهره بی

این رنجوري خود را در مظاهر بیرونی و . برخوردارند
در اینجا . دهد هاي عملی به خوبی نشان می رفتاري و واکنش

کنیم   اشاره میقرآنبه برخی از آثار سالمت روانی از منظر 
   .تا بتوانیم انسانی که از سالمت روان برخوردارند بشناسیم

باشد،   انسانی که داراي روان سالم می-1
آید، به آرامش روانى وى آسیب  ویدادهایی که پدید میر

داند که چه بسا وقایع نا خوشایند که خیر  زند، زیرا مى نمى
 .)216-بقره(هستند و چه بسا امور دوست داشتنى که شرّند

ها را قرین و مقدمه آسایش   مشکالت و سختى-2
 از  و)7 -طالق(داند و همواره امیدوار است و گشایش مى

 پیرو ظن و گمان )87 -یونس(باشد نمی مأیوس داخ رحمت
زیرا بد گمانی را گناه  کند، نیست و از بدگمانى پرهیز مى

  .)2(داند می
 افسردگى و اضطراب ندارد و از احساس -3

امنیت و آرامش برخوردار است و ترس و غم و اندوه را در 
  .)62-یونس(کند میدل خود ایجاد ن

 خود مقدم  آسایش دیگران را بر آسایش-4
داند واز این رو است که سخاوت مند و دست و دل باز  می

  . )9 -حشر(است
کند و نیکى دیگران را با   به دیگران نیکى مى-5

حتی بدى را با خوبى . )86-نساء(دهد نیکى باالترى پاسخ مى
 اگر به کسى نیکى کرد او را با )126-نحل(دهد پاسخ مى

 -مدثر(طلب نیست فزون و گذار منت نمى آزارد و منّت
6()2( .  

  هاها و رفتار نگرش تعادل میان ایجاد
هاي  هاي رفتاري انسان از عالئم انگیره بازتاب

ها نیروهاي محرکی  انگیزه. روان سالم یا رنجوري آن است
هستند که در موجود زنده حالتی از نشاط و فعالیت 

در واقع این . سازند انگیزد و رفتارش را آشکار می برمی
 را به برآوردن نیازهاي اساسی و سانها هستند که ان یزهانگ

ضروري زندگی و ادامه آن وا می دارند و نیز او را به انجام 
بسیاري از کارهاي مهم دیگر که در هماهنگ کردن انسان با 

  .انگیزند محیط زندگی مفید هستند، بر می
هاي  انگیزه. ها یا جسمی یا روانی هستند  انگیزهاین

راي حفظ نفس و بقاي فرد است، مانند گرسنگی، جسمانی ب
هاي  تشنگی، خستگی، گرما و سرما، درد و تنفس و انگیزه

براي حفظ نفس وبقاي اجتماع هاي روانی،  انگیزه.جنسی
ها   مانند عشق و محبت که در نتیجه تاثیر و تاثر مهارت.است

البته همه روان . آیند و عوامل رشد اجتماعی فرد به وجود می
هاي روانی اذعان  در انگیزه» عناصر فطري«اسان به وجود شن

 روانی و نیازهاي روحی، ايه در حقیقت انگیزه. دارند
نیازهاي فطري و اساسی در سرشت انسان هستند که قابل 
فراگیري و اکتساب از محیط اجتماعی نیست، مانند نیاز به 
پیوستگی به دیگران، نیاز به بزرگی و ارجمندي، نیاز به 

 .)16(ویت، و نیازهاي دیگره

هاي متنوع  کوشد تا میان انگیزه می )32-نور( قرآن
و متعدد تعادل ایجاد کرده و انسان را از اضطراب و 

در  )72 –بقره ( قرآن .)2(هاي روانی رهایی دهد درگیري
دهد  میدستور به انفاق رابطه با تعاون وایجاد زندگی متعادل، 

ثبات روان  آرامش و خدا وبراي جلب رضاي که نتیجه آن، 
دارد که نه   بیان می73درسوره نور آیه  به روشنیقرآن .است

هاي خود را  هاي فطري و غریزه تنها انسان نباید انگیزه
سرکوب کند بلکه باید در ارضاي آن بکوشد ولی هرگز 

از این رو در همه آیات سخن از . )2(نباید از حدود بگذرد
ه است که نشانگر خروج از تقوا، عدم تجاوز و ظلم رفت

سرکوب هر یک از این غرایز و . حالت تعادل است
هاي فطري درگیري روانی و اختالالت روحی در  انگیزه

همان گونه که افسارگسیختگی باعث خروج ازحد . دارد پی
  .اعتدال و در نتیجه بحران روحی و روانی است

  گیرينتیجه 
ان تو  و طب میقرآناز آنچه در خصوص ارتباط 

 و طب، انسان است قرآنموضوع نتیجه گرفت این است که 
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و هدف و غایت هر دو سالمت و سعادت روان و جسم 
و جالب اینکه هر دو براى رسیدن به این رستگارى . است

 قرآندر . اند دستورالعمل صادر و تجویزاتى را توصیه کرده
فراگیر در  آمده که سالمت روان به معناي تعادل و انسجام

 ابعاد جسمانی و نفسانی انسان است و در مقابل، بیماري همه
 ایجاد قرآندر واقع، . روانی خارج شدن از حد اعتدال است

 از اضطراب را نتیجه ایمان به گیري پیشامنیت، آرامش و 
داند  خدا و پایبندي به تقواي الهی را داراي نتایج و آثاري می

در رفتار که برخی از آثار آن در عقیده و بعضی دیگر 
از دیگر سو، . گردد شخصی و اجتماعی مومن ظاهر می
هاي فطري درگیري  سرکوب هر یک از غرایز و انگیزه

همان گونه که . دارد روانی و اختالالت روحی در پی
ها باعث  افسارگسیختگی و افراط در راه ارضاي این انگیزه

خروج از حد اعتدال و در نتیجه بحران روحی و روانی در 
هاي رفتاري  از این رو، از آنجا که بازتاب. گردد ن میانسا

هاي روان سالم یا رنجوري آن است،  انسان از عالیم انگیزه
هاي متنوع و متعدد تعادل  کوشد تا میان انگیزه  میقرآن

هاي روانی  ایجاد کرده و انسان را از اضطراب و درگیري
 را مورد پذیرد و آنها ها را می  همه انگیزهقرآن. رهایی دهد

ها و دستورهایی  سپس با بیان آموزه. دهد توجه قرار می
کوشد تا انسان با به کارگیري آنها توازن و تعادل  می

 .شخصیتی را در خود ایجاد نماید
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