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  دهيچک
 ي معنـو يهـا  رزشن و اياز به دي ن انسان معاصر،يازهاين نيتر ي از اساسيکيکه،  ن باورندي بر اي از دانشمندان معاصر غرب   ياريبس: مقدمه و هدف  

سـازد و   يمـ  و اضطراب را دور يکند و نگران يها کمک م يبخشد که او را در تحمل سخت ي به انسان مي قدرت معنويمان به خدا نوع يرا ا ي ز .است
  هـدف ،نينـابرا ب .مـار باشـد  يک در بيکولوژيک و سايولوژيزي فيها جاد پاسخي اي براي محرک،ينيک نوع درمان تسکيتواند به عنوان  يقرائت دعا م 

  .دو بيکاهش اختالالت روان  ويريشگ، پي سالمت رواني در ارتقايض اسالمي و فراي نقش اعتقادات معنوي بررس،ن مطالعهي اياساس
 شـد بـر اسـاس    ين پژوهش سـع يدر ا. استفاده شد) ياسناد( يا  کتابخانهي ل محتوا و مطالعهيتحل ن پژوهش از روش  ي انجام ا  يبرا: بررسيروش  
  رديقرار گ ليتحلف و ي توص،ييمورد شناسا ي اختالالت روان ون مرتبط با سالمت روانيم و مضامي، مفاهي اسالميها آموزه
ارتبـاط معنـادار وجـود     ۰۵/۰P در سطح ي و اعتقادات مذهبين افسردگي ب کهبودانگر آن يبعدد انجام شده،   مت يها  پژوهش يليج تحل ي نتا :ها يافته

  .برقرار است معکوس ي  رابطه، افراديزان همسرآزاري و مي اسالم وينيد يباورهان زاين ميبن يهمچن  وشتدا
 ي کـه دارا ي وجود دارد و افرادي معناداري  رابطهي و سالمت روانينين اعتقادات ديانگر آن است که، ب    يقات ب يج تحق ي نتا ي به طور کل   :يريگ جهينت

ض اسالمي، نقش پيشگيري کننـده و کـاهش دهنـده در    ين پايبندي به فرايو همچن وردارند برخيشتري بي هستند، از آرامش روانيتر ياعتقادات قو 
  .بسياري از اختالالت رواني مانند اضطراب، افسردگي، انحرافات جنسي، خودکشي، همسر آزاري دارد

  ي اختالالت روان،يض اسالمي، فراياعتقادت معنو ،ي سالمت روان:يديواژگان کل
  

  
  

  مقدمه
 . دارد يمسلمانان نقـش مهمـ     ي در زندگ  يات اسالم اعتقاد     
  درک  در يا  قابل توجـه   يها  آموزه ن است که اسالم   يقت ا يحق

 بر عهـده    ي روان ژه اختالالت ي به و  ي گوناگون روان  يتجربه ها 
 بـه   يماريکه ب  ني به ا  يش قو يگراک  ين مسلمانان   يدر ب  .دارد
ـ افتـد وجـود دارد و بـه     يست خدا اتفـاق مـ    خوا   ک قـدرت ي
  
  

  
 شـناخته  ،افت شـود يتواند در ي حواس نمي  لهيم که به وس   يعظ

 مسلمانان يند ارتباطي در فرا ي روان ن اختالالت يهمچن .شود يم
. ان شده اسـت ي بيا خواست الهيناه  گي جهيعموما به عنوان نت  

  دهنـده متوسـل    بارهـا بـه شـفا   ي مذهبيها ا روشيها   مداخله
   يي هـا آن معموال شـکل خواندن قر  ،توبه ،روزه گرفتن  .اند شده
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۶۳

ـ  ا .باشـد  ي مـ  يده شفا ند درمان و  ياز فرآ   ارتبـاط  اتاعتقـاد  ني
 از لحـاظ  ي اسـالم يروانـشناس  . دارديمـار ي با بهبود ب يکينزد

ـ    ه فعـل و   ي توج ي برا يداشتن اصول   انـسان و    يانفعـاالت روان
 از  يريجاد رشـد و جلـوگ     ي که در ا   ينين دارا بودن قوان   يهمچن

ـ   ،ندينسان کمک نما  توانند به ا   يسقوط م   يهـا  ن دسـتگاه  يدر ب
 .)۱( به فرد است   ج در جهان منحصر   ي موجود و را   يروانشناس

ـ  را ي را از تمام مکاتب روانشناس     يار جد ين سوال بس  يا ج در  ي
جاد سالمت فکر و رشد در ي ايا شما برايد نمود که آيجهان با

ـ  و پين فـرد ي بـ ي فرد و جامعه و اصـالح روابـط         از يريشگي
 ،د؟ در صورت دادن جواب مثبت     ي دار ي قانون ي روان اختالالت

در صـورت دادن     د؟ي دار يي ضمانت اجرا  ،نين قوان ي ا يا برا يآ
 ير در تمام جوامـع بـش     ييجرا ضمانت ا  نيا ا يآ ،جواب مثبت 

 که باز هم جواب مثبـت بـود       يدر صورت  ؟ باشد يمقابل اجرا   
ـ  اند در کجا ن اجرا شدهين قواني از جهان که ا يمنطقه ا  دام و ک

 ، دهـد يتا آنجا که مطالعات ما نـشان مـ     است؟ يخيمقطع تار 
 کـه در تمـام   يقـانون  ،يک از مکاتب موجود روانـشناس  يچ  يه

 يـي  ندارند و ضمانت اجرا    ، باشد  الزم قابل اجرا   يجوامع بشر 
 يک از جوامـع بـشر     يـ چ  يها در هـ     آن ين فرض يدر مورد قوان  

 ،خي تـار   که در طول   يتنها مکتب روانشناس   . شود يمشاهده نم 
 ي قـرون متمـاد    يامتحان خود را داده و توانسته اسـت در طـ          

 را نظـم و آرامـش    ي از جوامـع بـشر     يعي وس ي قشرها يزندگ
 ي روانـشناس  ،بخشد و آنها را بـه سـمت رشـد حرکـت دهـد             

 مکتـب   ي آموزش هـا   .ن اسالم است  ي د يبرگرفته از آموزه ها   
 دوجاد رشد در انـسان بـه هـر        ي به منظور ا   ي اسالم يروانشناس

 کـه در  يار مهمـ ي بسي نکته . توجه داردي و عملي نظر ي جنبه
ت يـ ن واقع يـ د توجـه داشـت ا     ي با يمورد اصول بهداشت روان   

 و  ين فطر يقوان )ن رشد يقوان (ي اله يها است که تمام آموزش   
در   وييايل در تمام مناطق جغرافين دلي هستند و به هم  يعقالن

 ي اصول روانشناس  يبررس . باشند يها قابل استفاده م    تمام زمان 
ـ  در انـسان ا   ي روان ي اصل يها اني و جر  ياسالم ت را يـ ن واقعي

همـواره در    ،دهد که انسان در حالـت سـالمت فکـر          ينشان م 

ر يتوقـف و سـ   ،يکنـد  .باشـد  ير رشد مي در مسييايحالت پو 
 و ي روانين روند موجب بروز اختالالت واکنش  يمعکوس در ا  

هـا   انـسان گـر،   يد ياز سـو   .)۱( گردد يت م ياختالالت شخص 
ـ ي ديتوانند با نظر به مبان  يم  آن و بـا  ي و عمـل بـه باورهـا   ين

تـر بـودن    د بـر سـالم  ي مختلف مانند تاک   يها توجه به پژوهش  
ر نگرش مثبـت  يو تاث  يل انجام اعمال مذهب   ي به دل  يافراد مذهب 
کـه   نيو نظر به ا   ) ۲( ينروا  در کاهش اختالالت   يافراد مذهب 

 يکي ،توجه به قرآن   ،رساند ي م ياريها   به انسان  ،ينيکرد د يرو
 ي خداوند تلقـ   ادي ن ذکر و  ي قرآن باالتر  . آن است  يها از مولفه 

ـ ي د يتوان گفت باورها   يم. )۳( شود يم   منجـر بـه عمـل و       ين
 و منجـر بـه سـالمت انـسان و کـاهش اخـتالالت            ينيد رفتار

ـ با نظر به ا   . شود ي م ي روان مختلف ـ کـه اسـالم در تعر      ني ف ي
 انـسان کامـل   يات او را حرکت به سـو     يخصوص ،انسان سالم 

ز سالمت  ي و ن  داند؛ ي م ليل و رفع رذا   يشدن مثل اکتساب فضا   
ـ انـسان را در قرابـت ب    مـضاعف بـا فطــرت   يهمرنگــ شتر وي

 گونـاگون در مـورد    يهـا   پـژوهش  ي  ز با مالحظه  ي؛ و ن  داند يم
 روزه  و توکل ش،ياين و دعا نماز، قرآن،  مانند  اسالم يها آموزه

  .ن پژوهش مبادرت شدي ابه
  

  یروش بررس
ل محتـوا و مطالعـه   ين پژوهش از روش تحل   ي انجام ا  يبرا     

 ين پژوهش سع  يدر ا . استفاده شده است  ) ياسناد( يا کتابخانه
ن يم و مـضام  ي، مفـاه  ي اسـالم  يهـا  شده است بر اساس آموزه    

ـ     و مرتبط با سالمت روان    ، يي مـورد شناسـا    ي اخـتالالت روان
 ين منظور از منابع با ارزشيبه هم. رديار گقرل يتحلف و   يتوص

ـ احاد و يم، نهج البالغه، کتب اسـالم     يهمچون قرآن کر    ث و ي
نه به صورت   ين زم ي گرفته در ا    صورت يها  و پژوهش  اتيروا

  . استفاده شده استيليفرا تحل
  
  افته های

  روزگار در :يالالت روانـش اختـنقش مذهب در کاه -۱     
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واهر گونـاگون آن   ظـ   و يار تمدن مـاد   آنقدر گرفت  بشر ،يکنون
ات دور مانـده    يشـناخت نفـسان    س خود و  فشده است که از ن    

 يهـا  تشرفيرغم پيدهد که امروزه عل يقات نشان مي تحق .است
بـه   ، کـسب کـرده    ي که انسان به مـدد تکنولـوژ       يرت آور يح

 يها شرفتي بلکه به موازات پ    ،افته است ي دست ن  يآرامش روان 
 افزوده شده است ي وي روانيها يحتنارا  برمشکالت ويعلم

 س،أيــ ،يديــناام ، اضــطراب،ن مــشکالتيــن ايتــر از مهــم و
  ).۴( باشد يگر مي دي روانيها يماريب و ادياعت ،يخودکش

ـ   به )۱۹۸۰( سيآلبرت آل  ـ عنـوان    ذهب بـه  م  يک درمـان بـرا    ي
 انسان مراحل يزندگ در .ت توجه نموده اسي روانيها يناراحت
ت انسان را دچار يرشد شخص تکامل و وجود دارد که     يمختلف

ـ     ند و ک ي م يدگيهم پاش  از  و يفرو پاش   يدر مقابل عوامل مثبت
ل کننـده عمـل   يتعـد  و ريـ وجود دارند که به عنـوان ضـربه گ        

 باشـند و  ي مـ يا  مقابلهيها ين عوامل همان استراتژي ا .کنند يم
ـ  از اهم  ي مقابله مذهب  ي  وهي ش ،يا  مقابله يها وهين ش يدر ب   وت  ي
 .ن بهداشت روان برخوردار است    يما جهت ت  يشتري ب يبخشاثر

رشـد    و ي در داشتن تعادل عصب    يا ژهينقش و تواند   يمذهب م 
 داشته باشد و ارزش    ت انسان به طور مطلوب    يل شخص تکام و

قات نشان داده است کـه عملکـرد        يتحق). ۵( گردد ي تلق يمثبت
  و يخودکش طالق، ،يافسردگ ،ن بودن اضطراب  ييپا  با يمذهب

ـ  ادي  هـدف عمـده    .الکل همراه اسـت    سوءمصرف مواد و   ان ي
حفظ  ستن ويکمک به چگونه ز ،ت بشريهدا  ويي راهنما،ياله

  .)۵( باشد يرشد مر ياو در برابر انحراف از مس
ـ ي ديهـا  آمـوزه نقش   -۲ ـ    ين    :يدر کـاهش اخـتالالت روان

ـ   ازي، حـاک ياضطراب روان  ـ   وک قلـب ناسـازگار  ي ک روح ي
 دور شـده    )اهللا(دگارش  ي از آفر  ن،ي منظر د   است که از   ثبات يب

ـ     يگر  يدر مفهوم د   .است ، يک حالت با ثبات از بهداشـت روان
  باشـد  ي مـ  شـده يي راهنمـا  ، پـاک و   ک قلـب خـوب    يـ شامل  

ـ  ي اسـالم  يهـا  در آموزه . که آرام است      ايـ ک قلـب سـخت      ي
ــشانه  ــگ زده ن ــا يا زن ــساسات ن ــت  از اح ــزمن اس   خوش م
  ينـک مـوارد   ي ا .)۶(  خداوند هـم اسـت     يتيکه موجب نارضا  

ــوزه  ــن آمـ ــي    از ايـ ــر مـ ــأثير آن از نظـ ــا و تـ ــذرد هـ   :گـ
ــرآن کــر-۳-۱ ــ، يدر پژوهــش :مي قرائــت ق ش از آزمــون يپ

قـه  يدق ۷ بـه مـدت   يشيان گمارده شده در گروه آزما  يدانشجو
و پخـش   يضبط اسـتر    استاد عبدالباسط با   يد با صدا  يقرآن مج 

 نشسته و قه در محل آزمون يدق ۷ گروه گواه به مدت      ي ول ،شد
پس از  .گرفت آنان صورت ني برا يا چ مداخله يه آزاد بودند و  

شـد  ده  ي تست مذکور سنج    اضطراب افراد با   دداًج م ،ن مدت يا
دوم   اضطراب آشکار مرحلـه اول و ،سهيج حاصله از مقا  ينتا و

 .نشان نداد   را يتفاوت معنادار  tدر گروه گواه براساس آزمون      
ـ  نشان دادند کـه     پژوهش يها افتهي ن اضـطراب در  يانگيـ ن مي ب

ــه در گــروه  )x2=۲۷/۴۶و x2=۲۲/۳۹(دوم   اول وي مرحل
  ).۷( اختالف معنادار وجود دارد>P ۰۰۰۱/۰آزمون با 

 از مـشکالت    يروگردانو   به خداوند    توجه : اقامه نماز  -۳-۲
 شـود و    يجاد م ين نماز ا  ي که در ح   ياشتغاالت فکر   و يزندگ
ند باعث به وجـود آمـدن    کيدامي پس از نماز هم ادامه پ    يمدت
 در کـاهش  يير به سـزا   يکه تاث  شود ي م ي از آرامش روان   يحالت

ــاراحت ــا ين ــصبيه ــد و ).۷(  داردي ع ) ۱۳۷۶(اي  اژه جليلون
 عملـى بـه تقيـدات    ي بندي با هدف بررسى رابطه پا   يپژوهش

 شهر تهران   يو اضطراب دانش آموزان دبيرستان    ) نماز (يمذهب
 ۵۰۱در اين پژوهش   . نده ا  داد  انجام ۷۵ـ  ۷۶ يدر سال تحصيل  

گانه آموزش و پـرورش   ۱۹دانش آموز دختر و پسر از مناطق        
 ي  و پرسـش نامـه     »كتـل « شهر تهران با پرسش نامه اضطراب     

آزمـون  ) نمـاز  (ي به تقيدات ديني عمل يبند يسنجش ميزان پا  
 از وجود يت مذکور حاک دو تسيج حاصل از اجرا  ينتا. شدند

 نمـاز و  (ق  ي تحق ير اصل ين دو متغ  ير ب معنادا  و ارتباط معکوس 
 نمـاز   يم شده بـرا   ين نمودار ترس  يهمچن باشد و  يم )اضطراب

هـا   ين گـروه از آزمـودن     ي ا يعني. باشد ي م ي منف ي چولگ يدارا
ن نمـرات در ارتبـاط بـا        يانگي م . هستند يي نمره نماز باال   يدارا

ـ  از توز  ي اضطراب حاک  يپراکندگ ع نرمـال وتفـاوت معنـادار    ي
ن نمـرات دختـران     يانگي که م  يت است به نحو   ينسبراساس ج 

). ۸(  معنـادار اسـت   يش از پسران اسـت کـه از نظـر آمـار           يب
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 کـه نمـاز     ه اسـت   ثابت کرد  »س کارل ي الکس «يفرانسوپزشک  
  گـردد و   ي در انـسان مـ     ي مشخـص  يجاد نشاط معنـو   يسبب ا 

 از  يع برخـ  ي سر ين حالت است که احتماال منجر به شفا       يهم
ـ  فـت، يگر. د شويمعابد م هها و گا ارتيماران در ز  يب  ش،يانگل
ـ ) ۱۹۸۴( تياسم انگ و ي فت،يو گر  )۱۹۸۰( لديف يم د معتقدن

ـ  کـه بـه ا     ي افـراد  ي بـرا  تواند ينماز و عبادات م   که   ن امـور  ي
 ي رسـم  يدرمـان  ه آنچه افـراد از روان     ي شب يياي مزا پردازند، يم

  ).۹( داشته باشندبه همراه  ،شوند يبهره مند م
ـ يذکـر خداونـد،     دعـا و     :دعا -۳-۳   يـي روياتـصال بـه ن     يعن

ذهـن   از دل و   م را يب خوف و که   ،يعي طب يروهايمافوق تمام ن  
ــسان ب ــان ــ روني ــد يم ــر و .ران ــ ذک ــوعي ــدا ن ــدرتياد خ    ق

هـا کمـک    يبخشد که او را در تحمل سخت ي به انسان م   يمعنو
بـه  ). ۱۰( کنـد  ياضطراب را از او دور م  و ياننگر د و ي نما يم

 . ضداضـطراب اسـت    ين دارو ين مهمتـر  ي ا ده روانشناسان يعق
 کـه  ي متـون ،ست که انيت است ايار حائز اهمي که بسينکته ا 
ــ ــرح گرد  يدر آئ ــا مط ــورت دع ــه ص ــالم ب ــن اس ــتي   ده اس

 يهـا  تجسم جاديا با  بوده وي ذهن يرسازيت تصو ي خاص يدارا
  وينه حل مشکالت بشريزم  فرد را در يي توانا ،خالق مثبت و 

 بـازگو  مشکالت و    يادآوري .دهد يش م يکاهش اضطراب افزا  
 مـوثر بـوده بلکـه در        ي عـاطف  نمودن آنها نه تنهـا در حـاالت       

ـ  ن يات بـدن  يفيک    .شـود  ي مـ  يسـبب بهبـود    ر داشـته و   يز تـاث  ي
ها و   يآرام نا مشکالت، ، و دعا  شياين با تواند يم که انسان  نيا

  کـه قـادر مطلـق     ش را بـه درگـاه خداونـد         ي خـو  يها خواسته
ـ  يطـ  .گـردد  يآرامـش مـ   سـبب    ،است اظهارکند  ق يـ ک تحقي

  و يهـود يصورت گرفته در هندوستان مشخص شد که زنـان          
ــد ــان هنـ ــا  يزنـ ــسات دعـ ــرر در جلـ ــضور مکـ ــه حـ     کـ

  ).۱۰(انـد، مـشکالت روحـي و روانـي کمتـري دارنـد               داشته
 مهـم   ي از راهبردهـا   يکـ ي توکل بر خدا   : توکل برخدا  -۳-۴

 ن و روانـشناسا  ازي برخـ   است که مورد توجـه     يمذهب درمان 
ـ  مف د نقش ي مو يشواهد مذهب  .روانپزشکان قرار گرفته است    د ي

 بــه صــراحت ياريات بــسيــ در آ. توکــل اســتي درمــانگرو

م آمده يدر قرآن کر   .مسلمانان به توکل به خدا دعوت شده اند       
ـ در تحق  .»خداوند توکـل کننـدگان را دوسـت دارد        «: است   قي

ـ        يق حاک يج تحق ي نتا ،همکارانش وود و   ني از آن اسـت کـه، ب
اضـطراب    با، در مذهب آرامش ي جو جست و  توکل برخدا و  

ـ  کـه در ا قـات ي تحقيبرخ . دارد وجودن رابطه ييپا ران انجـام  ي
 خـدا بـا     توکل بر  ي از محورها  ي دهد که بعض   ي نشان م  ،شده

 ۷۹ که در سـال      يدر پژوهش  .)۱۱( بهداشت روان ارتباط دارد   
 انجـام   يان دانشگاه تهران در مقطع کارشناس     يان دانشجو يم در

ـ  م:است کهآمده ن صورت يج آن به اي نتا ،شد ن افـراد بـا   يانگي
 بـوده  ۹/۵۰ن يين افـراد بـا توکـل پـا        يانگيم و ۳/۴۸توکل باال   

 دار اسـت و  يمعن ۰۱/۰ن تفاوت در سطح کمتر از  ي که ا  .است
زان اضطراب افراد باتوکل باال به طـور        يدهد که م   ين نشان م  يا

 کمتـر  ،ن استييها در سطح پا ن که توکل آي از افراد  يمعنادار
توکل بـه خـدا    ن اضطراب وي بين امر به ارتباط منفيا است و 

  ).۱۲( داللت دارد
  با  افراد يبرخ :ينه افسردگ ي به عنوان زم   يديامنا س و اي -۴
 ي، ظلم و ستم، دردها و رنج ها و حت         ي زندگ ماتيدن نامال يد

ر  قـرا  يروان  و ي درون يها  در کشمکش  ،يعيحوادث طب  يبرخ
 عدالت نش،ي در دستگاه آفردن کنيال ميد تا آنجا که خ   نريگ يم
ن دچـار تفکـر پـوچ       يبنـابرا . ستي ن  در کار  يکتاب حساب و  و

ـ ناام س و أيجاً مبتال به    يتدر  و  گشته يهدف يانه و ب  يگرا  و يدي
 يجـسم   و ي روان يها يناراحت ،ها يمورد هجوم انواع افسردگ   

 از يار خطرنـاک  يبـس ست به مراحل     ا که ممکن د  نري گ يقرار م 
 ،يالهـ   و ينيدر تفکر د   .نجامدي ب يگر کش يد  و ي خودکش :ليقب
 کـه  ي؛ به طور شده استي بزرگ معرف  ي گناه يديناام س و أي

 و افـراد کـافر    در مقابـل     و  شـوند  يوس نمـ  يمومنان هرگز مأ  
 هـا،  ي اکثـر افـسردگ    .شوند ي م يديا نا ام  يأس  ي دچار   مانيا يب

 .است يديناام س و أي معلول   ها هها و اندو   ي، نگران ها اضطراب
بـاور کـرده انـد کـه         ، افراد مومن  يني د ي ها در روش آموزش  

ر يره که مقدمـه سـا     ي است از گناهان کب    ي گناه يديناام س و أي
  نـه يرونـد و زم    ين نمـ  آ ي، لذا هرگز به سو    شود يز م ين گناهان



  نقش اعتقادت معنوي و فرائض اسالمي در ارتقاء سالمت رواني
 

 ۱۳۹۳ فروردين و ارديبهشت, ۹۰ي شماره, ۲۲ي  ره  دو،زنجـانو خدمات بهداشتي، درماني ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  لهمج

۶۶

  ).۱۳(کننـد   را براي به وجـود آوردن و بـروز آن فـراهم نمـي         
 و کاهش يريشگي در پ  ينيد يآموزه ها نقش   و   ريتاث -۴-۱

 به  او  گرفتار شدنا وي انسان به دنيوابستگ :ياختالل افسردگ
ان وجـود انـسان   يـ ن که مـرگ پا    ي مانند ا   غلط ي باورها يبرخ

ـ  يکـس فقـدان   از اتفاقات مانند يبعضنسبت به    او را  است؛  اي
ـ ا.  کنـد  ير مـ  يب پذ ي آس ي از کس  ييجدا  سـبب   در ن مقولـه  ي

   : دارديقابل توجهگاه ي جايسردگ افيشناس
وجـود   ،ي مـورد افـسردگ   در ي شـناخت  ي هـا  دگاه مدل يازد -۱

 کنـد  ي ميمارين بيگرفتار ا را  او، غلط در ذهن انسان  يباورها
 محـور درمـان    يشناخت درمـان   ندين باورها در فرا   ياصالح ا  و

  . دهد يل ميراتشک
 ،کـه ست  ارود آن يح مي صحينيک جهان ب ي که از    يانتظار -۲

 در .جامعه بدهد و خدا جهان، ، از خوديبه انسان شناخت واقع
از انـسان   ين اصل احساس ن   يمهمتر ن و ي نخست ياله ينيجهان ب 

د وجود يترد اين اصل اول غفلت ي اگر در ا.باشد يبه خداوند م
ت انـسان  ي شخـص يتوان انتظار داشت کـه بنـا    يداشته باشد نم  

 اسـت کـه     ين موجـود  انسا . شود يه گذار ياستوار پا  ح و يصح
ـ  ون شک دچار خطا و دب سـوره  ( مي قـرآن کـر  .شـود  ياشتباه م

 قسم به عصر که همانا انـسان در خـسران و        «:ديفرما يم) عصر
 ب بودني عي ب که دچار باوريي هاانسان  مثاليبرا. »ان استيز

 که  برندي به سر ممار گونهي همواره در اضطراب ب ،خود هستند 
 يل خطاهاي به دليدچار افسردگ اي زند از آنان سر ييمبادا خطا

ـ  در سوره نجم آ  . باشند يخود م  خـود را   «: آمـده اسـت  ۳۲ه ي
ـ   .» است داناتر است   ي او به هرکه متق    ،ديپاک ندان   ي به طـور کل

ـ  هـا و  منظور توانمند نمودن انسان جهت مقابله با اسـترس      به  اي
اصالح  ،ي افسردگيماريکمک به درمان او در صورت ابتال به ب    

 يهماهنگ جاديا نوع و  هم جهان، خدا، در مورد خود،   فکر او ت
  ).۱۴( کنـد  يمـ کمک  اريبـس   او يوجود ن ابعاد يشتر ب يچه ب  هر

ـ  در ا  يمطالعـات  اميسـابرامان  و نـا يآم هاسانچ، ،يرازال نـه  ين زم ي
بـه   نـد و ه اانجام داد )يافسردگ  و يان اعتقادات مذهب  يرابطه م (
 بـاال  ي مـذهب يها شارز ن بامارايافته اند که ب يجه دست   ين نت يا

پـس از درمـان در   ن  يي پا يها ارزش  افسرده با  مارانينسبت به ب  
مدت درمان   و  دارند ي نمرات کمتر  ،»بک« يپرسشنامه افسردگ 

 مـاران بـا   ي باال نسبت بـه ب     ي مذهب يها ارزش ماران افسرده با  يب
 طول مدت درمـان  نيز بين .ن کمتر است  يي پا ي مذهب يها ارزش

 رابطـه معکـوس وجـود       ،ي مـذهب  يها ارزش ده و ماران افسر يب
ـ  کـه در م    يگـر يدر پژوهش د   .دارد  يان پرسـتار يان دانـشجو ي

  ويل در مورد رابطه اعتقادات مذهبي اردبيدانشگاه علوم پزشک  
 مشخص ي آماريها استفاده از آزمون  با، انجام گرفتيافسردگ

ب يضر  باياعتقادات مذهب  وير افسردگين دو متغي ب:د کهيگرد
ن ارتبـاط   يهمچن .ارتباط معنادار وجود دارد     درصد ۹۵نان  ياطم

شدت   با يليدوره تحص  سن و  جنس و   و يعتقادات مذهب ن ا يب
  ). ۱۵( دار است ي معن،يافسردگ

 در  :ي کاهش اختالل افسردگ   نماز و اقامه   ي  بطه را -۴-۱-۱
ـ    ي افـسردگ  يرابطه با سـبب شناسـ      ـ  ز ،ي عوامـل روان   ويستي

ـ  در مورد عوامـل ز .اند را ذکر کرده    ياجتماع قـات  ي تحقيستي
ـ     ي انجام نشده امـا در زم      يديمف  ي و اجتمـاع   ينـه عوامـل روان

ـ  يا.  صورت گرفته است   يچندقات  يتحق  توانـد از  ين عوامل م
 از يکي در جامعه ما . متفاوت باشندگريک جامعه به جامعه دي

 نماز بـه    . هستند ي مذهب يهان کننده راهبرد  يي و تع  عوامل موثر 
ـ  مان اسالم و ذکـر خـدا محـسوب شـده و          ي د ونعنوان ست  ه ي

 معاد  ،ديتوح(نماز   ي اعتقاد يمبان ي از طرف  .ست ا ها آرامش دل 
 در حفـظ تعـادل   يک به نحويرسد که هر  يز به نظر م ي ن )...و

 ).۱۶(  و عزت نفس انسان موثرنـد      يدواري و استمرار ام   يروان
ک گـروه مبـتال بـه       ي .ن پژوهش دو گروه انتخاب شد     ي ا يبرا

 يافته هاي . گروه شاهد،گري و گروه دي اساسياختالل افسردگ
 تفـاوت معنـا     ، نماز يحوه به پا دار   ن بود که ن   ي آمده ا  به دست 

نـشان  )قبـل از ابـتال      (ان  يـ ن دو گـروه شـاهد و مبتال       ي ب يدار
 نماز  ،ر مبتال ي از گروه غ   يشتري که درصد ب   ين معن ي بد .دهد يم

 ،ندند اما گـروه مبـتال     خوا ياز و عالقه م   يرا براساس احساس ن   
 نگرش افراد نسبت    ).۱۶( خواندند ينماز را بر اساس عادت م     

 يز تفـاوت معنـا دار     يـ ن دو گـروه ن    يرات نماز ب  يبه نماز و تاث   
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 نمـاز را مـوثر در    يشتريـ ن گروه شاهد درصـد ب     ي در ب  .داشت
ـ  در مـورد م    .دانستند ي م ينيکسب آرامش و رفع غمگ     زان بـه   ي

ـ  يا بل مالحظهقا نماز هم تفاوت  يپادار ن دو گـروه وجـود   يب
ـ ان بيان مبتاليم  نماز دري تعداد افراد ب  .داشت  ).۱۶( شتر بـود ي

ــش ــريد يدر پژوه ــه يگ ــاهک ــا  در درمانگ ــکيه  ي روانپزش
ج به  ين نتا ي ا ،د اصفهان صورت گرفته است    يخورشمارستان  يب

 نماز ،ماران در شش ماه قبل از ابتال يب %۸ :دست آمده است که   
 در .ک درصد بوديافراد شاهد  ن رقم در موردي ا. خواندندينم

 مـاران و يب %۲۱دار شـدن از خـواب در صـبحها      يمورد زمان ب  
ـ از طلوع آفتاب از خـواب ب       از گروه شاهد بعد    ۱۲% ـ  ي  يدار م

دار يگروه شاهد از نظر زمان ب  ماران و ين ب ي در مجموع ب   .شدند
 يدرصد کمتـر  . وجود داشت يشدن از خواب تفاوت معنادار    

ـ  پـس از ب  ،سه باگروه شـاهد   يمقا ماران در يافراد گروه ب  از   دار ي
 %۶۶مقابل   گروه شاهد در  %۸۸(  خواندند يمنماز   حتماً   ،شدن

گـروه   %۹۷مقابـل    مـاران در  يگـروه ب   %۷۲ز  ين و )ماريگروه ب 
  نمـاز ظهـر و     ين زمان به پادار   يا را در   خود يشاهد کار حتم  
ه فقط  يومي يازهازان انجام نم  يدر مورد م  . نده ا عصر ذکر نمود  

که يدرحال خوانند، ي نماز م  ان اظهار داشتند که مرتباً    يمبتال ۲۶%
از گــروه شــاهد نمــاز  %۱فقـط   و بــود %۴۱در گـروه شــاهد  

 %۱۳ معادل ،انين مبتالين رقم در ب   يکه ا  ي درحال .خواندند ينم
نـه هـم معنـادار    ين زميا ن دو گروه در  يمجموع تفاوت ب   و بود
 ، درمورد احـساس افـراد پـس از نمـاز       زين )P>۰۰۰۱/۰ (.بود

 در افته اند؛ي يروح آرامش ان اظهار داشتند کهيمبتال %۶۵فقط 
 %۴ .بـوده اسـت   %۹۰ن رقم در مـورد گـروه گـواه      يکه ا  يحال

 يه شان بدتر شده است در حال يکه روح داشتند   ان اظهار يمبتال
ن يـ مجموعه ا .ن موضوع را گروه شاهد مطرح نکرده اند       يکه ا 

ـ توانـد ب   يشواهد م  ـ  مف راتيانگر تـاث  ي   نمـاز در برخـورد بـا       دي
  بهي از ابتالممانعت جاد آرامش وي با اها ها و اضطراب استرس

) ۱۳۸۰(و همكـاران    » موسوى« ).۱۶( باشد يي و تنها  يديمنا ا 
پژوهشى با هدف تعيين رابطه نحوه به پادارى نماز با اخـتالل            

ه به درمانگاه ندن بيمار مراجعه ك ۱۰۰افسردگى اساسى بر روى     

 بدين ترتيب . اصفهان انجام دادند  ) ۱۳۷۵(بيمارستان خورشيد   
 توسط) در مورد نحوه به پادارى نماز(  پرسش نامه اى  ميبا تنظ 

تحليـل  .  نفر از افراد غير بيمار تكميـل كردنـد         ۱۰۰  و بيماران
 نتايج نـشان داد     . صورت گرفت  X2 و   tها توسط آزمون     داده

 ماه قبـل از     ۶ن نحوه به پادارى نماز در        بي يدار  يكه رابطه معن  
. ابتالء به اختالل افسردگى اساسى با ابتالء به اين بيمارى بـود          

 نمـاز  دي مفري فوق الذکر ناظر به تاث   يها لي است که تحل   يهيبد
بالهـا   ن ازيد و حفظ مومن يي تا ي در متون اسالم   هر چند  .است

ـ  محدود بـه مـوارد       ي مشکالت مختلف زندگ   مواجهه با و   اد ي
  ).۱۶( ستيشده ن

 :يکاهش اخـتالل افـسردگ      و ي روزه دار  ي  رابطه -۴-۱-۲
 کـه در  يگـر ي ديعبادات مذهب نماز و روزه،   :ديگو ي م يالکار

 ، خـدا يتوجه کردن افراد بـه سـو    با ي همگ  است، اسالم آمده 
ــيگزيجــا  رايرســتگارمــان و يا ، آرامــشينــوع   وين نگران

ر روزه  ي تـاث  يررسـ  ب ،ک پـژوهش  يدر  ). ۱۷(کند ي م يدرماندگ
  قرار گرفتي افراد مورد بررسيت سالمت روانيوضع  بريدار
ـ  ي تفاوت معنادار  :کهن شد   يجه ا يو نت  ت سـالمت   ين وضـع  ي ب
 يروزه دار و  وجود دارد؛ ي بعد از روزه دار     افراد قبل و   يروان

 کـاهش   وي باعـث بهبـود عملکـرد اجتمـاع       يبه طور معنادار  
 : دهنـد کـه  يواهد نشان مـ   ش قرائن و  ).۱۷( شود ي م يافسردگ

مبـتال   مارانيع امر بهبود ب يتواند در تسر   ي م ي اسالم يروزه دار 
 در   روزه اگرچه . داشته باشد  يدينقش مف  ،ي اساس يبه افسردگ 

ـ در اصـل تغ     اما ؛دن است يآشام  از خوردن و    امساک ظاهر، ر يي
 از  يکير زمان خواب    ييتغ . باشد ي م يزندگ ک نوع سبک در   ي

 يدار شدن بـرا   يب . است ي درمان افسردگ   در ي اساس يها روش
ـ  در سحرگاهان که معموال ن     يانجام فرائض عباد    و يسحر از ي

 ، کنـد يجاب م يزودتر به بستر رفتن را ا      به خواب اول شب و    
رات يک ماه تاث  ير برنامه خواب در طول      يي تغ يتواند بر مبنا   يم

 ،ابـد ي ي دوام م  يمدت د که تا  ي از خود اعمال نما    يضد افسردگ 
  اسالم در مورد خـواب و يه هاير توصيسا  که باير صورت د و
 باعـث   ،باشـد گر سال تداوم داشته     ي د يها  در طول ماه   يداريب
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 از  يکـ يامـروزه     کـه  يبـه طـور   .  شـود  يآن مـ  استمرار آثـار    
ـ  محروم ،ي درمان افسردگ  يها روش  .باشـد  يت از خـواب مـ     ي

 ضد ير داروهايهمانند سا )REM (»رم«ت از خواب يمحروم
ـ ن . شـود يج حاصل مياش به تدر  ير درمان ي تاث يگافسرد  ز بـر ي

در طـول    يي غـذا  يت ها ي محدود ،اساس مطالعات انجام شده   
 را )سـاعته ۲۴(ن  يرکاري سـ  يها تمي ر يزمان ماه رمضان ساختار  

 مدت ي طوالنييگر ناشتاي به عبارت د. دهدير مييدر انسان تغ 
ـ   شود و  ي بدن م  يها تمير و ع در فاز  يباعث تسر  ون شـک   دب

ـ ن .  داشته باشد  يديرات مف ي تواند تاث  ي م يدر بهبود افسردگ   ز ي
ن موضوع در بهبـود     ير ا يتاث کاهش وزن و    با يرابطه روزه دار  

 از ي در برخــ.گــر مـسائل اســت ياز داضــطراب   ويافـسردگ 
 ي کرونـر يمـار ي افـراد چـاق مبـتال بـه ب    ي که بر رو  اتمطالع

 يرات افسردگ  نم کاهش معنادارِ  ش وزن با  هکا ،صورت گرفته 
   ).۱۸(  بوده استهاضطراب همرا و
 در يعوامل چند :يم اسالم در کاهش خودکش ي تعال نقش) ۵

 ،يتي شخـص يها يژگيو : ازجمله، دارند دخالت يبروز خودکش 
  و ياخـتالالت روانپزشـک    ،ياجتمـاع   و ي خـانوادگ  يرهايمتغ
ـ آ .ي وراثتـ  يها نهيزم شـرط   د و يـ ن مقـدس اسـالم بـدون ق       يي

 يط زنـدگ يخداوند درباره شـرا    ، سازد يم م  رامحکو يخودکش
ـ افري ب ي را در رنج و سـخت      يآدم «:ديفرما يانسان م  ـ  ن ،»ميدي ز ي

ـ  تـرس از چ  را بـه   البتـه شـما   «: فرموده است   ،ي گرسـنگ ،يزي
گرچـه  » مي آزمـائ ي مـ  تمحـصوال اموال، جان ها و     در   نقصان

ه ي اما قرآن به انـسانها توصـ  ،انسان است مصائب با ها و  يسخت
به خداوند   ها به دعا بپردازند و     ين سخت يکه در مقابل ا   کند   يم

  ).۱۹( پناه ببرند
 صفر و ، محرميها  در ماهي اقدام به خودکشي سهيمقا -۵-۱

 کـه انجـام     ييها پژوهش يط :گري د يها رمضان نسبت به ماه   
 در سـه مـاه     ياقـدام بـه خودکـش      :د که نده ي نشان م  اند، گرفته

 ي از لحاظ آمـار   کند که  يدا م يمحرم، صفر و رمضان کاهش پ     
به علـت آنکـه     : ها نشان داده اند    يج بررس ينتا  و .معنادار است 

شتر يـ گـر ب ي ديهـا  ن سه ماه نسبت به مـاه ي در ا  يمذهب مراسم

 کننـد و اقـدام   ي در آن شرکت م    يشتري اشخاص ب  است، طبعاً 
 قـات اسـتاک کـه     يتحق ن با يا . تر است  نيي هم پا  يبه خودکش 

 روند آمار يسا مي که به کل  يار افراد کاهش شم   با مطرح نموده 
 مطالعـات  . هماهنگ اسـت کا باال رفته استي در آمر  يخودکش

 کمتـر وسوسـه   يز نشان داده است کـه افـراد مـذهب   ي ن يگريد
ـ ها ا  يسر از بر  يدر شمار  رو براش ي مان .اند  داشته يخودکش ن ي
 ،ي قـو  ي اعتقـاد مـذهب    ي افـراد دارا   : که ان کرده اند  يب رامساله  

ـ و انزجـار ب     تنفـر  يخودکشنسبت به     . نـشان داده انـد     يشتري
 هـا کمتـر دسـت بـه     ين کـه چـرا مـذهب   يح ايدر توض  استاک

 باال : از جمله؛دهد يه مي را ارايل مختلف يزنند دال  ي م يخودکش
ـ  يداشتن مـسول   بودن عزت نفس و     هـارتلر معتقـد   . يت اخالق

ـ  ب ، هستند ي سست ي اعتقادات مذهب  ي که دارا  ياست افراد  شتر ي
همکاران  و  گارترنر يها يبررس ن با يهمچن. کنند ي م يخودکش

ـ روشـن شــده اسـت کــه    ي وخودکــشين اعتقــادات مـذهب ي ب
  ).۲۰(  وجود داردي منفيهمبستگ

ارتکاب   باي حضور در اجتماعات مذهبي فراوانيبررس -۵-۲
ــه خودســوز ــوان يب ــه عن ــي ب ــا  از راهيک ــشيه    :ي خودک

 يبـه خودسـوز   ماران مرتکب   ي ب ي  هي که شامل کل   يدر پژوهش 
 ،يهـدف بررسـ   ه انجام گرفـت و ي اروم ينيمارستان امام خم  يب

ــ ــذهب يفراوان ــات م ــضور در اجتماع ــب ي ح ــراد مرتک  در اف
 تفـاوت بـارز حـضور در     ج حاصل ينتا ست؛ بوده ا  يخودسوز

در  )يخودسوز (ي عمديسوختگ ماران باي بياجتماعات مذهب
ها  مونهن درصد ۶۲ که ي به طور.دهد يروستا را نشان م شهر و

رسد که بهتر اسـت      ين رو به نظر م    يا از .اند ساکن روستا بوده  
 بـا  تر داشته باشند و  حضور فعال  ون محترم در روستاها   يروحان
ت يشتر تقو ي افراد را ب   ي  هيروح ،ي مراسم متعدد مذهب   يبرگزار

جلـسات   ،يهـا در مراسـم مـذهب        نمونه يچرا که تمام   .ندينما
تنهـا در   .کردند يجنازه شرکت نمع ييتش و  ياداسالمياع ،يقرآن

هـا   نمونه  درصد ۷۴عاشورا که    و  روز تاسوعا  ي عزادار مراسم
 . کردنـد  ي شـرکت مـ    ،ت داشته يشان اهم ياظهار داشتند که برا   

ـ  مفري مـشابه تـاث    يها پژوهش ن مطالعه و  يج حاصله از ا   ينتا  دي
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به  و دهد ي انسان نشان م    روح و جسم    را بر  ي مذهب يندهايفرا
 جادي ا، فوقيندهاي فرايسم مشترک در تمامي مکانرسد ينظر م

م بـه آن اشـاره      يباشد که در قرآن کر     يخداوند م  ادي آرامش با 
ن يتـر  يقو ،ن مردم ي در ب  يه مذهب يت روح يتقو  لذا .شده است 

  ).۱۹( شود ي ميتلق ي خودکشيماري در برابر بواکسن
 يپرخاشگر :ي اسالم در کاهش همسرآزاريها هآموز ريتاث -۶

  در مـردان  ي برخ ي، از سو  دهنده  آزار يهارفتارر  ي و سا  هرشو
ن ييبـه نفـس پـا     بـه منظـور جبـران اعتمـاد        همسرشانر  يتحق

 است که شوهر   شتري ب ي زمان ي بدرفتار .شود يانجام م خودشان  
 يناکـام  ايد يمقابل دوستانش احساس تهد    در ايط کار   يدر مح 

ر همــس رفتــار بــابــا  در رابطــه مي کــرقــرآن ).۲۱(  کنــديمــ
 از يکـ ي ه آرامش انـسان و    يهمسر ما  : دارد ي فراوان يها هيتوص

م آمده اسـت    ين در قرآن کر   ي همچن . خداوند است  يها نعمت
  آن هـا را کـو ي نيبه وجه  اي ؛ديريسخت مگ  )زنان( بر آنها    :که

از   زنـان را   زي؛ ن ديرها ساز  کو آنان را  ي ن يبه وجه  اي ،دينگهدار
ه يهـا توصـ    رآن به انـسان   ن ق يهمچن .ديرون مکن يتان ب يها خانه

غـضب    که خشم و  ييآنها ،ديزيکند از خشم و غضب بپره      يم
 کوکارنـد و ين ، مـردم در گذرنـد  ياز بـد  خود را فرو نشانند و 

  سـوءظن و   ،نيا عالوه بر  دوست دارد و   کوکاران را يخداوند ن 
ـ  چ يآنچه که ندان   يپ از «: کرده است  ينه زين  را يبدگمان ست ي

خواسـت   دل همـه را بـدان بـاز        چـشم و   را گـوش و   يز ،مرو
هـا    از گمان  ياري از بس  ،ديمان آورده ا  يکه ا  يکسان يا .کنند يم

طبـق   .»گنـاه هـستند    ها درحـد    از گمان  يا پاره رايز ،ديزيبپره
ـ يزان اعتقـادات د   يـ ن م يجام شده ب   ان يها پژوهش  و  مـردان  ين

ـ ها    آن يزان همسرآزار يم ک رابطـه معکـوس مـشاهده شـده      ي
  ).۲۲( است

 يک ي:يم اسالم و کاهش انحرافات جنسيان تعاليتباط مار -۷
 از آن يري اسـالم در جلـوگ   يهـا   که آمـوزه   يگر از انحرافات  يد

 مطالعـات  يبرخـ ). ۲۳( باشـد  ي م ي جنس اتانحراف ،ر دارد يتاث
 يت جنـس ي فعال،گراني کمتر از د يافراد مذهب دهد که    يمشان  ن

ـ  يج از خانواده    خار مطالعـات  گرچـه    .دارنـد  ش از ازدواج  يا پ

 مـشروع در  يت جنسيتر فعال نييزان پاي مي  نشان دهنده  يکنز
گـر معلـوم کـرده انـد کـه      ينان است امـا مطالعـات د    ين متد يب
ت يرضـا   برنـد و   ي از ازدواج مـ    يشتري ب ينداران بهره جنس  يد
 ياز به دلبستگين ،ينداري د:کهن ييتبن يابا  . از آن دارند  يشتريب

 انتظار دارد برآورده   يجنستباط  و ابراز عواطف را که فرد از ار       
ه کرد  يز ارا ين يگرين د ييرسد بتوان تب   يبه نظر م  ). ۲۳( کند يم

ر نگـاه  ي نظي از محرماتين با خوددار  ي انسان متد  :که نيو آن ا  
ـ  تحر يهـا  گر برنامـه  يفاسد و د  شرکت در مجالس     ،حرام ک ي
 ي تـصنع  يازهـا ي برطرف کـردن ن    يست برا ي مجبور ن  ،يشهوان
 ي داشته باشد و تنهـا بـه ارضـا         يادتري ز يجنست  يفعال ،خود

 .کنـد  ي خـود آن هـم از راه مـشروع بـسنده مـ         يواقع يازهاين
ـ  از ني جنـس يهـا  گـر همـه ارتبـاط   يعبـارت د  بـه   يعـ ياز طبي

 ي شهواني و بصر ي سمع يها بلکه محرک  ،رديگ يسرچشمه نم 
 کـه بـه     ير مـذهب  يـ جه افـراد غ   يدر نت  .اد آن موثر است   يدر ازد 

 به يشترياز بين ، ندارنديبنديپا ،کات ممنوع يتحرن  يز از ا  يپره
 ،اسالم از نظر ).۲۳( ندينما ي م در خود احساس يت جنس يفعال
ـ راه مشروع برطرف کـردن ن      تنها ق ازدواج يـ طر  از يجنـس  ازي

 رهمـسر، يغ  بـا يم رابطـه جنـس   يقـرآن کـر     از نظـر   .باشـد  يم
  و يروابـط فـرد    محـارم و    با ي جنس ي  رابطه ،ييهمجنس گرا 

 حـرام  ،يرفتار جنـس  سوء  ارتباط بادر يگريار دي بس يعاجتما
ـ  پ يهـا  روش هـا و   هيتوصـ  شناخته شـده اسـت و       ي رانهيشگي

ـ  در آدر قـرآن  :ه شده استي آن اراي برا ياريبس ات مختلـف  ي
ار زشـت  ي بسيد که کاريک نشو يهرگز به زنا نزد    «:ستآمده ا 

 را )يهمجنس بـاز  ( کار زشت    ايآ .ار ناپسند است  ي بس يراه و
 بـه آن مبـادرت نکـرده اسـت بـه جـا           يش از شما کـس    يه پ ک
ـ ران يمردان شهوت م   با کرده و  رها زنان را  شما د؟يآور يم  ؟دي

 کـه دوسـت دارنـد       ي کـسان  .دينابکار  فاسد و  يقوم  شما يآر
ـ م در را فحشا  دردنـاک در    ي عـذاب  ،ان مومنـان اشـاعه دهنـد      ي

 ماشکه   خواهند ياند م  رو شهوت ي که پ  يمردم .انتظارشان است 
مـان  يزنان اهـل ا   مردان و   به   ،ديشو رحمت دور  راه حق و   از

 عورت خـود   دارند و  هانامحرم نگ به  بگو چشمانتان را از نگاه      
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نکـاح  زن را به  يمردان ب و شوهر يزنان ب .گانه بپوشاننديرا از ب 
نـه  ين زم يت دستورات اسالم در ا    ي رعا ).۲۲( ديگر درآور يکدي

ـ  يمنجر به کاهش انحرافات جنـس      ـ  اف  يجلـو   شـود و   يراد م
  ).۲۴( شود يم  گرفتهي جنسيها ي از نابسامانياريبس
م ي باتوجه به تعـال    ي از اختالالت روان   يريشگي پ يها راه -۸

  اسالم
ـ  از گناهان واعمال ناشا   ي دور -۸-۱ گنـاه عبـارت از    :ستي
 ايعمل   ن هر يا  بنابر . جهان است  يعي نکردن از نظم طب    يرويپ

 ،ب برسـاند ي آن آسي انساني  جنبهژه  ي به و  ي که به زندگ   يفکر
  و يهرگناه باعث بروز اختالالت روان     . شود يگناه محسوب م  

  و يباعـث ناکـام    گنـاه  .شـود  ي مـ  يري جبـران ناپـذ    ياجتماع
ـ  به دنبال آن تعـارض    احساس گناه و   .شود ياضطراب م   يذهن

  .شود ي مي روانيها يماري از بياري موجب بس،شده جاديا
 که بـشر    ييها  از راه  يک ي :شياين و دعا ،انجام عبادت  -۸-۲
ـ  يها يماريتواند به کمک آن از ابتال به ب        يم  يري جلـوگ  ي روان

ذکر  اد وي  باي احساس آرامش روان.عبادت است ش ويايکند ن
بلکه بـه لحـاظ   شود  يه مي توصي آرامش روانيخدا نه تنها برا  
ـ     پرورش و  ين برا ين تمر ي بهتر انجام عبادت،   يسـالمت روان

ونـد اسـتوار انـسان بـا خداونـد برقـرار          يعبادت پ  با .باشد يم
 در خود   يناپسند اخالق  ص زشت و  يانسان از خصا   شود و  يم

ن ياز ب   را ي روان يها يماريجاد ب ي ا ي  نهيزم و کند ي م يريجلوگ
ـ ا و کند يدر دعا کردن انسان مشکالتش را بازگو م        .برد يم ن ي

ـ  ب يدهد که با آگـاه     يامکان را به خود م     مـشکالت    بـا يشتري
ــود ــرو ش ــشکالت .روب ــازگوکردن م ــهيب ــت و را او ، ک  ناراح
  ).۲۵( کاهد ي آن ميجانياز بار ه ،مضطرب کرده

مسجد  :ها ارتگاهيزاجد و مس، يني ديها مکان  حضور در- ۸-۳
هـا را   حـداقل آن   اي ر دارد ي تاث يادين بردن مشکالت ز   يب از در

کـاب بـه    ارت ،هواند غم، ،يياحساس تنها  دهد؛ مانند  يکاهش م 
ـ عمال غر اش  يآزما ،يخودکش روابـط   ،يانحـراف جنـس    ،يزي

 اسـتفاده   سوء  و ضيتبع ت و يجنا جرم و  طالق،  حرام، يجنس
ـ    يطور کل  هب مانند الکل    ياز مواد   ي اسـت بـرا    ي مـسجد محل

 بـه عنـوان     توانـد  يمسجد م  .تي معنو زش در کسب  يانگ جاديا
 در اخـتالالت   و  باشـد  ياسـالم معارف    اطالعات و  مرکز نشر 

ـ  فت،ي گر .داشته باشد رانه  يشگي بعد پ  ينروا ـ  ش،يانگل  لـد يف يم
معتقدند که اظهار    )۱۹۸۴( تياسم انگ و ي فت،يو گر  )۱۹۸۰(
 ي برخـ يهـا  يژگـ ي کـه از و يجان و مشارکت فعـال جمعـ    يه
ـ تواند باعث تخل   يم ، است ييکاي آمر -ييقاي آفر يساهايکل  ي  هي

 يها يران و نگ را کاهش داده  يدگيتن ، افراد شده  ي جمع يعاطف
  ). ۹( ل دهدي را تقليعاطف

ر به و امي واگذاريتوکل به معن : توکل به خداوند متعال-۸-۴
ش دور  يتـشو  افراد متوکل از اضطراب و     .خداوند متعال است  

نـسبت   -۱ : دارند ن شرح ي بد ييها يژگيمتوکل و  افراد .هستند
ـ ام -۲به خداوند متعـال      دادهايرو دادن اتفاقات و    بـه   يدواري

  دادن به اتفاقـات و  يمعن -۳ حسن ظن نسبت به او     و دخداون
  ياتفاقــات زنــدگ داشــتن کنتــرل بــر -۴ي زنــدگيدادهايــرو
فـه  يوظ -۶ فـه يداشتن احساس تعهد نسبت بـه انجـام وظ         -۵

 رش و يداشـتن حالـت پـذ      -۷ يجه مـدار  ي در مقابل نت   يمدار
داشــتن جــرات    -۸ ي اتفاقــات زنــدگ   دريــي گــشاده رو 

ــصم ــگ ميت ــتفاده -۹ يري ــا  از روشاس ــه   يه ــالم در مقابل س
  ).۱۱( ي روانيبافشارها

  
  بحث 

ـ  م ي  رابطـه ان کرد؛   يتوان ب  ي م ي کل يک جمع بند  يدر        ان ي
ـ   و آ ت  ياحساس امن  مان و يا  را اکثـر دانـشمندان      يرامـش روان

ـ لي و :ازجملـه  .انـد  رفتهي پذ يطور ضمن  ا به ي حايصر  ،مـز يام ج ي
شـواهد   .کـسون يک اريار ونگ ويکارل گوستاو ،امانوئل کانت 

ر مثبـت  ي تـاث ي سـالمت ي روياعتقادات مذهب  :دهد که  ينشان م 
 سـالمت  ي روي منفياثر ،اعتقاد مان ويدور بودن از ا    داشته و 
ـ از بـه د يگر ني د ياز سو  . گذارد ي م يروان به جا   جسم و   ،ني

 بـشر در    ،ست بلکه ي ن ين خاص يا د ي خاص   ي  منحصر به دوره  
در  .کـرده اسـت    حـس    يگ به سـاد   اج را ين احت يتمام اعصار ا  

ـ  ينياز به محبت د   ين ،اضطراب  پر از خشونت و    يايدن ش از  ي ب
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 ،تواند ين است که م يتنها د  . شود ي احساس م  يگري د زيهر چ 
ـ ا .را از انحطـاط برهانـد   او ت انسان را حفظ کرده و     يانسان ن ي

ـ  از آن جهت که احت   ياز فطر ين ـ اج انـسان را بـه تک  ي  يه گـاه ي
 کـه  يه گاهيتک . قابل توجه است ،ندک يم  ارضا يقو رومند و ين

  آن آرام ويبـه اتکـا   توان به آن پناه برد و      يدر همه حوادث م   
 رشد  ي  نهين نظر که زم   ي از ا  ينيداشتن اعتقادات د   .مطمئن بود 

ـ  ي به قدرت  يق وابستگ يتکامل فرد را از طر     و  انتهـا فـراهم   ي ب
 يهـا  ي با دشوار  ييارويرو  انسان در  يداريباعث پا  آورد و  يم

ن عامـل بهداشـت   يتر تواند به عنوان بزرگ  يم ،شود ي م يزندگ
ـ پ اسالم همواره بر  .  شود يتلق يروان ـ  تاک يريشگي  د داشـته و   ي

ـ معنو بر معرفـت و  يمبتن ياخالق اسالم  ـ ي  يطـ  . باشـد يت م
  ويان اعتقادات مذهبيک ميارتباط نزد که انجام شده يقاتيتحق

ـ  ان يافته ها يبراساس   .وجود دارد سالمت روان     ي ملـ  يتويستي
کـا مـشخص شـده کـه      ي آمر ي بهداشت يها مراقبت قات و يتحق

 کمتر يآمادگ وتر ي طوالن ي باعث زندگ  ياعمال مذهب  عبادت و 
ـ اعت  و ي ابتال به افـسردگ    يبرا  اضـطراب و    و يخودکـش  اد و ي
طول  عبادت با سطح سالمت و  مذهب ويبه طور کل . شود يم

مـسائل   ت وتوجـه بـه مـشکال     بـا  .دارد يعمر ارتباط معنادار  
ک بحـران  يـ رسد که انـسان امـروز از        يعصر حاضر به نظر م    

 م و ير مـستق  ين موضوع تـاث   يا  در رنج است و    يروحان  و ينيد
  و ي فـرد   از مـشکالت   ياريتـداوم بـس    بروز و  م بر ير مستق يغ

 مثـال   يبـرا ). ۲۵( داشـته اسـت    ي و روان  يجسم  و ياجتماع
ـ  که در ب   يپوچ  و ي کس ياحساس ب  ،يپناه يب خـتالالت  شتر ا ي

 مقتدر يک حاميدر اعتقاد به وجود  ، خوردي به چشم ميروان
 و  بازديرات است رنگ ميخ ها و يکيپناه دهنده که مصدر ن و

ن يرومنـدتر ين .موثر است اريبس  اويدر باال بردن بهداشت روان  
ـ پر تواند هر اضـطراب و     ي که م  يعامل  بـه آرامـش و     را يشاني
 يني عيتجربه ها  .وردگار است مان به پر  يا  کند، لينان تبد ياطم

 يهـا   که با آمـوزه ياند افراد  نشان دادهي اجتماعيها يبررس و
 کـه   ييها شتر از آن  ي ب ،اند افتهي پرورش   ياخالق  و ينين د يراست
ـ   ارزنــده يهـا   نداشـته انـد در راه هـدف   ييهـا  ن آمـوزش يچن

در  . گام برداشته اندي و روانين سالمت جسمي و تأم  ياجتماع
 بوده و يهدف اصل ،دن به کمال مطلقي رسياسالم يروانشناس

سـالمت   ،کنـد  يدن به آن را فـراهم مـ   يرس که   ي از عوامل  يکي
    . استيروان

  
  گيري نتيجه

ـ  دهـد  ي نشان م قاتيتحق      ـ ين اعتقـادات د يب سـالمت    وين
  اعتقاداتي که دارا يافراد دارد و د   وجو ي رابطه معنادار  يروان
 قـرآن  . برخوردارنـد يشتري بين از آرامش روا  ، هستند يتر يقو
 مومنـان  يهـا  در دل  آرامش را خداوند هموست که     :ديفرما يم

   ).۴ه ي فتح آي سوره( .کند ينازل م
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Background and Objective: Many contemporary Western scientists are emphasizing that the problem with 

modern humans is that they are basically in need of faith and spiritual values; because faith in God is 

associated with a spiritual power that helps humans to endure hardships and in turn diminishes anxiety level. 

Saying prayers is assumed as a palliative treatment and a stimulus to biological and physiological responses 

in patients. Therefore, the initial purpose of this study was to explore and explain the role of spiritual beliefs 

and religious practice in improvement of mental health and decreasing mental disorders. 

Materials and Methods: Content analysis and library information search were used to collect the data for 

this study. In addition, this research was an endeavor to throw light upon, analyze and explain Islamic 

teachings, concepts and themes as related to mental health and mental disorders.  
Results: Analytical results of several studies indicate that there is a significant relationship between 

depression and religious beliefs (P<0.05). As reported by the previous studies, there is an inverse relationship 

between religious beliefs and spouse abuse. 

Conclusion: Our results demonstrate that there is a significant relationship between religious beliefs and 

mental health and people with well-built faith have more mental peace. Meanwhile, adherence to Islamic 

practice has a preventive and diminishing role in mental disorders such as anxiety, depression, sexual 

perversions, suicide and spouse abuse. 
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