
 زنجـــان پزشــکي ـومـعلــ دانشـــگاه پژوهشـــي ـي،ـعلمــ ي مجلـــه            

  ١٣٦ تا ١١٩ صفحات, ١٣٩٣ ارديبهشت و فروردين, ٩٠ي شماره, ٢٢ ي دوره
  

  از نظر تفسير الميزان) مرض روح(راه برون رفت از بيماري قلب 
  ۲، رقيه بيگدلي۱مريم خوشدل روحانيدكتر 

  mk_rohani@yahoo.com     علوم انساني، گروه فلسفه ي  زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده:ي مسوول نويسنده
  ۲۹/۳/۹۲ :     پذيرش۲۱/۱۲/۹۱: دريافت

 
 چکيده

هـاي   هـا و رنـج   ناکـامي   اعصار مشکالت روحي و رواني بوده که منـشا بـسياري از    ي  ل چالش بر انگيز بشر در همه      ي يکي از مسا   : و هدف  زمينه
بيماري  قلب است که انسان  هاي جسماني وي، مرض و هاي انسان در کنار بيماري از نظر قران کريم يکي از بيماري. ري گرديده است بشي جامعه

 آن بروز خلـق و خـوي متناسـب بـا     ي شک، ضعف ايمان به خداوند است که نتجه    اين ترديد و   ي  جلوه. کند  ترديد و اضطراب مي    يدچار نوع  را
 داند که از راه ميانه خارج نشده و ن، فردي را داري قلب سالم ميآدر مقابل آن قر. شود باشد که منجر به اعمال کفر آميز مي ميآلود   اخالقيات شرک 

عالمه حسيني طهراني . داند که پيرو هواهاي نفساني نباشد ن کريم انساني را سليم النفس ميآقر .ل گرديده استيبه لحاظ رواني به خلوص قلب نا     
هدف از اين تحقيق . دهد  آن را مورد شرح قرار مي،به بررسي بيماري قلب از نظر قران کريم پرداخته) عالمه طباطبايي(  تفسير الميزان  ي  در ترجمه 

 . دوعوارض ناشي از بيماري روح ب  انساني ازي بررسي راهکارهاي برون رفت جامعه

زان و مخصوصا نظرات ير الميت تفسيبا محور اي  تحليلي و کتابخانه-  توصيفي دل با استفاده از روشيماريدر اين تحقيق موضوع ب: روش بررسي
  . قرار گرفتيث و بررسح مورد بي طهرانينيخاص عالمه حس

اش  باشد که به تدريج شدت يافته و اگر به معالجه دل با امراض جسماني مي  مطلب مهم از نظر مترجم تفسير الميزان شباهت مرض قلب و:ها يافته
هايي   بيمار ازچيزيالزم به ذکر است که شدت يافتن مرض قلب، ناشي از ناپرهيز. كشاند  يشود و در انتها بيمار را به هالكت م ي مزمن م،ندنپرداز

دقيقا مانند بيماري جسماني از نظر قران اگر کسي دچار مرض قلب است (شود   باعث تحريک بيشتر قلب بيمار مي،است که براي وي مضر بوده
ن در بيان خصوصيت بارز توبه آن را، ايمان به خدا و تذكر به آ عزوجل توبه کند قري خداي خود بايد به سويرت تمايل به مداوا و بيماردر صو

  . داند افكار شايسته و اعمال صالح مي
ن آقر.  عزوجل توبه کنديخدا يد به سوي خود، بايماري بيل به مداوا ي دچار مرض قلب است در صورت تما       ين اگر کس  آ از نظر قر   :يريگ جهينت

 دل ياز منظر قران کساني کـه مبـتال بـه بيمـار    . داند يسته و اعمال صالح ميمان به خدا و تذکر به افکار شا       ي ا ، آن را  ،ت بارز توبه  يان خصوص ي ب در
    بر دين داري مقدم بدارند ندارند از اينكه با از دست دادن سرمايه دين، دنيا را به دست آورند و مقامات فاني دنيوي رايهستند، باك

  مرض، قلب، توبه، عمل ناشايست، کفر، ايمان: ي واژگان کليد
  

  مقدمه
ــرون   ــدايش انــسان، در ق      موضــوع ســالمتي از ابتــداي پي
  مختلـف مطـرح بـوده اسـت امـا معمـوالً منظـور از ســالمتي       

  
  
  

  
  انسان، بعد فيزيکـي و جـسمامي او بـوده اسـت و کمتـر بـه                 

  روحــي و روانــي بــشر توجــه و اهميــت داده ابعــاد ســالمتي 
  
  
  

  دانشگاه زنجان گروه فلسفه استاديار دكتراي تخصصي فلسفه،  -۱
   دانشگاه زنجان،فه و کالم اسالمي کارشناس ارشد فلس-۲
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به تاريخ مـدون انـسان بـازگرديم همـواره           اما اگر . شده است 
  هـاي علمـي مربـوط بـه         اند که در کنـار پـژوهش       کساني بوده 

 ساختارهاي روحـي  ي هجسم انسان، به کاوش و بررسي دربار      
هـاي   در اين ميان اديان و نحلـه      . اند پرداخته و رواني انسان مي   

 سالمتي رواني بشر و    ي  هلف سهم بسيار چشمگيري دربار    مخت
  . اند راهکارهاي ورود به آن را به خود اختصاص داده

هـاي اصـلي پيـامبران در طـول          بايد گفت که يکي از دغدغـه      
هاي روحي و رواني انسان بـوده        تاريخ اديان پرداختن به چنبه    

در اين ميان الزم اسـت بـه سـخن گهربـاري از پيـامبر               . است
بعثت التمم مکارم انما : فرمايند سالم توجه داشته باشيم که ميا

 داشـتن   ي  ههاي اخالقي الزمـ     ورود به کرامت   مسلما. االخالق
سـفانه همـراه بـا    امت. باشـد  رواني سالم در کنار جسم سالم مي 

صنعتي شدن زندگي بشر از قرن هيجـده مـيالدي تـاکنون بـا              
ــا ي عــههــاي انــساني، جام زوال بــسياري از کرامــت  بــشري ب

  .مشکالت متعددي مواجه شده است
هاي مختلف روحي و رواني درگير  بشر عصر حاضر با بيماري 

 بهداشـت و  ي ههاي مختلِف حوز آمارهاي باالي سازمان . است
بهداشـت کـه وجـود      جهـاني   درمان من جمله آمـار سـازمان        

 ميليون ۵۲هاي متعدد رواني در سنين مختلف را حدود  بيماري
ايي اسـت   سالمتي رواني پديده). ۱و  ۲(د کرده است    نفر برآور 

هر ). ۳(ثر است   اکه از عوامل جسمي، اجتماعي و شناختي مت       
کدام از مکاتب روان شناختي تعاريف متفـاوتي را از سـالمت       

اند به عنوان مثال روان کـاوان سـالمت روان را       ه داده يروان ارا 
فـشارهاي  هـا و   به معناي سازگاري فرد با خود و بـا خواسـته        

داند کـه اسـتعدادهاي      جامعه دانسته و انسان سالم را کسي مي       
  ).۴(خود را شکوفا ساخته و به کمال مطلوب برساند 

هاي برون رفت  يم که به بررسي راهبوددر اين تحقيق در صدد    
 يهاي روح از نظر قـرآن و اسـالم بـا تکيـه بـر آرا                از بيماري 

لبتـه در ايـن ميـان       ا. تفسيري عالمه حسيني طهراني بپـردازيم     
. نگاهي اجمالي به نظريات روانـشناسان نيـز خـواهيم داشـت           

  :تعريـف لغـوي   : تعريف لغوي و اصـطالحي روح و روان       

قلب شي  . قلب در لغت به معناي برگرداندن است      ): دل(قلب  
امـا  . يعني گرداندن و گرديدن آن از وجهي بـه وجهـي ديگـر           

ـ . قلب در اصطالح به معناي دل يا مرکز است   ه عنـوان مثـال   ب
بـه معنـاي   » قلب کل شي«يعني مرکز لشکر، و     » قلب الجيش «

  ).۵(مغز و خالص هر چيزي است 
در مفردات راغب چنين آمده، مرض، خروج       ): بيماري(مرض  

از اعتدال است که مخصوص و ويژه انسان بوده و بر دو قسم             
امراضي نظير جهل، بخل،   ) مرض جسماني، ب  ) الف. باشد مي

رذايل اخالقي نيز مانند امراض جسماني مـانعي    . حسد و غيره  
 ).۵( در برابر رسيدن به تکامل است

ي باطني انسان است که      روح انساني جنبه  : تعريف اصطالحي 
در قرآن و اخبار از آن به قلب و گاهي به روح و نفـس، و در            
لسان حکما به جوهر مجرد و نفس ناطقه و عقل و گاهي نيـز         

روح از عالم   . شود وهر ملکوتي تعبير مي    رباني و ج   ي  به لطيفه 
امر و مجرد از ماده و صورت بوده و به بقاء الهي باقي است و      

 روح ي هابن فارس اصـل واژ   ).۶(فنا و زوالي در آن راه ندارد        
» ِروح«کند که ريح در اصـل   را مشتق از ريح دانسته و بيان مي       

ده اسـت   بـدل شـ   » ياء« ماقبل به    ي  هبه دليل کسر  » واو«بوده و   
 روح در سـه معنـا کـاربرد         ي  هبنابر نظر لغت پژوهان واژ     ).۷(

مفهوم جان يا فاعل حيات که شايد بتوان آنرا معنـاي         ) ۱: دارد
الـروح؛ الـنَّفس    «: مفهوم نَفس ) ۲.  نفس دانست  ي  همطابقي واژ 

مفهوم ) ۳. »الّتي يحيي به البدن يقال خَرجت روحه، أي؛ نَفسه        
بيماري : بيماري دل ). ۸(» کالم العرب، النَّفخ  الروح في   «: نَفَس

دل، نداشتن نيروي ايمان است، آن نيرويي که آدمي را از ميـل     
ترين منبع در  مهم: قلب سليم). ۹(دارد  به سوي شهوات باز مي  

مورد ويژگي و خصوصيات قلب سليم، آيات قرآني و روايات    
  . باشد انبياء عليهم السالم مي

 يقلب سليم قلب: فرمايد  قلب سليم ميي هردربا) ع(امام صادق 
است كه به پيشگاه پروردگار احضار شود و در آن قلـب جـز              

ـ             كـه  يبه آفريدگار عالقه نداشته باشد و نيز امام فرمود هر قلب
در آن شرك و يا شك باشـد آن قلـب سـليم نبـوده و سـاقط            
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خواهد بود از نظر اينكه آنچه به زهد و انزواى از دنيا ترغيـب          
ه به منظور آنست كه قلـوب اهـل ايمـان متوجـه و عالقـه        شد

شـعراء،   ي  در سوره  قرآن کريم نيز   ).۱۰( آخرت داشته باشد   هب
 نجـات در روز  ي ، قلـب سـليم را تنهـا سـرمايه        ٨٨-٨٩ آيات

  .آورد قيامت به حساب مي
روزي که اموال و فرزندان سودي به حال انسان نمي بخـشد،       "

 ".يشگاه خداوند حـضور يابنـد    جز کسي که با قلب سليم در پ       
حضرت امير المومنين نيز به اهميت قلب سليم اشاره کـرده و           

  : فرمايد مي
خـواهم در روزي کـه مـال و فرزنـد      خدايا من از تو امان مـي    

  شود جـز کـسي کـه قلـب سـليم          سودي ندارد و رستگار نمي    
  ).۱۱( آورد به نزد تو مي) دل پاک(

 ي   اين تحقيـق بـر پايـه        از آنجايي که محوريت    :بيماري روح 
باشد  نظريات عالمه در ارتباط با برون رفت از بيماري روح مي

در ابتدا به بررسي نظر ايشان درباره بيماري روح و سـپس بـه        
. پـردازيم  طرح راهکارهاي خروج از بيماري توسط ايشان مـي     

الزم به ذکر است که در اين مورد به بيان مطالبي از علـوم روز   
  .شود ث روانشناسي آن نيز پرداخته ميخصوص به بح هب

لي يتـرين مـسا    هاي روحي يکي از مهـم      له روح و بيماري   امس
است که انديشمندان برخي از علـوم انـساني در مـورد آن بـه             

ترين منبع ديني    قرآن کريم نيز مهم   . اند بحث و گفتگو پرداخته   
علـم روان شناسـي نيـز سـعي دارد          . باشـد  در اين مـورد مـي     

هاي مختلف، مثل ادراک، يادگيري،      ربوط به زمينه  فرآيندهاي م 
ها  حافظه، انگيزش، هيجان، هوش، شخصيت و تشکيل نگرش      

بـا نگـاهي    ). ۱۲(بيني و کنترل کنـد       را توصيف، تشريع، پيش   
، ايـن  » زيستي-پزشکي«اجمالي به سير تحول تاريخي الگوي      

آيــد کــه اخــتالل در روان يــا رقتــار بــه  نکتـه بــه دســت مــي 
شـود و ايـن امـر نيـز          اي جـسماني نـسبت داده مـي       ه بيماري

شـود کـه     محصول آن طرز تفکر منطقي و علمي محسوب مي        
بـا  . انسان در ادوار مختلف تکامل فرهنگي خود داشـته اسـت       

ها بـه بررسـي سـاختمان و خـصوصيات           گذشت زمان، انسان  

هــاي انــساني از جملــه  جــسمي پرداختنــد تــا بتواننــد کــنش
در نهايـت بـه ايـن نتـايج         . ا بـشناسند  هاي رواني ر   نابهنجاري

هـاي بـد سرشـت و پليـدي      رسيدند که بيماران رواني، انـسان  
نيستند که ارواح شيطاني در جسم آنان حلول کرده باشد، بلکه   

هـا   انـد و درمـان آن   افرادي هستند که دچار نوعي بيماري شده  
براساس روش . نيز بايد درمان پزشکي باشد نه تنبيه و شکنجه     

 بايد علت بيماري شناخته شود و براي برطرف کردن         پزشکي،
آن، بر حسب کيفيت و کميت آن مرض، روش درماني طبيعي          

هـاي    زيستي کـه علـت بيمـاري       -الگوي پزشکي . اتخاذ گردد 
ــه ويــژه نابهنجــاري  هــاي  روانــي را اخــتالالت جــسماني و ب

داند، بيشترين شـواهد و داليـل        هاي سلسله اعصاب مي    سلول
هاي رواني، که اساس و پايه روشـن     ررسي بيماري خود را از ب   

  ).۱۳(و مشخص جسماني دارد، به دست آورده است 
روان شناسان، شخصيت انـسان را داراي دو جهـت درونـي و          

جهت دروني همان جهتي است کـه از آن بـا          . دانند بيروني مي 
شود و مقصود همان حيات عقلي، عاطفي،        تعبير مي » من«لفظ  

 است از اين جهت که موجـودي واحـد و           ادراکي و جسماني  
توان گفت که خودآگاهي،     پس مي . مستمر در طول زمان است    

انسان . شود حاصل مي ري فطري و اولي نيست بلکه تدريجا    ام
کنـد بلکـه بـا     از ابتداي تولدش شخصيت خـود را درک نمـي       

گذارد،   خارجي فرق مييگذشت زمان ميان جسم خود و اشيا
شود و روح خـود   ل مييش تمايز قاو سپس بين جسم و روح   

کند تا اينکه خود را به صـورت         را از لوازم خارجي متمايز مي     
يابـد و متـصف بـه هويـت و       يک ذات واحـد مـستقل درمـي       

ــي  ــه خــود م   شــود فاعليــت و افعــال شخــصي مخــصوص ب
ديدگاه زيست شناختي به عنوان بخشي از مکاتب روان         ). ۱۴(

نبود عالئم بيماري دانسته   شناختي بهداشت رواني را به معناي       
هـاي بيمـاري در    داند که نشانه است و انسان سالم را کسي مي    

  ).۴(او يافت نشود 
 قبـل از ورود بـه بحـث         :بيماري روح از نظر تفسير الميزان     

پيرامون بيماري روح و قلب بايـد گفـت از نظـر ديـن اسـالم        
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. باشد انسان موجودي است که داراي دو بعد روح و جسم مي          
  : داند و معتقد است مه نيز انسان را موجودي دو ساحتي ميعال

خداوند در زمان آفـرينش، انـسان را از دو جـزء و دو جـوهر       
 بدني و يکي هم جـوهري مجـرد، کـه           ةيکي ماد . ترکيب کرد 

تا زمانيکه انـسان در دنيـا زنـدگي         . همان نفس و روح اوست    
ـ  . کند بدن و روحش متالزم و با يکديگرند     مي سان، با مـرگ ان

  مانـد، و انـسان    ميرد اما روحش همچنـان زنـده مـي         بدنش مي 
به سوي خداونـد بازگردانـده      ) که حقيقتش همان روح است    (

  ). ۱۴(شود  مي
فرمايـد، بـه دليـل دو بعـدي بـودن انـسان،             ايشان در ادامه مي   

. سعادت انسان نيز در ارتباط با سعادت روح و بـدن او اسـت          
ـ         وي برخـوردار شـود و هـم      انسان هم بايـستي از نعمـات دني

 روحش را به فضايل اخالقي و معارف حقه الهيه زينت دهد و      
  ).۱۴(کند  همين عوامل سعادت دنيا و آخرت او را تأمين مي

ي حيات و زندگي دانسته، حياتي که مالک         عالمه روح را مايه   
آيد که روح، حقيقت  از آيات قرآني بر مي . شعور و اراده است   

ت که داراي حيات و علم و قدرت بوده،     و موجود مستقلي اس   
صفات و احوال بوده و قائم به موجودي ديگر  نه اينکه از مقوله

توان گفت روح از امر پروردگار است و امر          بنابراين مي . باشد
خدا همان کلمه ايجادي است که خداي سبحان هر چيـزي را        

به عبارتي ديگر امر خـدا همـان وجـودي          . کند با آن ايجاد مي   
فرمايد، اما نه وجود از هـر جهـت        ت که به اشياء افاضه مي     اس

بلکه از اين جهت که مستند به خداي تعالي است و آميخته با              
  ). ۱۴(ماده و زمان و مکان نيست 

هاي دين اسالم حيات منحصر در زنـدگي دنيـوي           بنا بر آموزه  
گيـرد عالمـه در     نيست و ادامه آن در جهان ديگر صورت مـي         

دهد که آنچه شخصيت     ان چنين توضيح مي   باب شخصيت انس  
انسان را حفظ مي کند روح اوست و بدن کـه دائمـاً در حـال        
. تغيير و تحول است در تشکيل شخصيت نقش موثري نـدارد          

  :لذا عالمه طباطبايي در ادامه مي فرمايد

شود روحاً و بدناً همان انساني       انساني که در قيامت حاضر مي     
کـرده اسـت؛ خـواه مـرگ او تنهـا       است که در دنيا زندگي مي  

تکامل روح باشد و بدني که به همراه روح هست بـدني تـازه           
باشد و يا مرگ، تکامل روح و بدن هر دو بوده و بدني که در               
قيامت مي آيد همان بدن دنيوي باشد کـه تکامـل يافتـه و بـه           

بـه طـور خالصـه      . صورتي ديگر در قيامت حاضر شده است      
. ان انساني است که در دنيا بـوده اسـت        انسان روحاً و بدناً هم    

کنـد ولـي شـخص همـان شـخص       بدن در دنيا دائماً تغيير مي  
است، چنين است که اگر فـردي در زمـان گذشـته جرمـي را               
مرتکب شده باشد بعد از ساليان داز نيز مي تـوان او را مجـرم    
دانست و در ثواب و عقاب وحـدت شـخص را بـه وحـدت               

  ).۱۵(روح تلقي کرد 
فوق نمايانگر آنست که روح و وحدت شخـصيت آن          مطالب  

در حيات دنيوي و اخروي از اهميت بسيار زيـادي برخـوردار      
لـذا پـرداختن بـه مباحـث مربـوط بـه روح و نفـس و               . است

هاي آن از اولويـت   سالمت آن و راهکارهاي خروج از بيماري   
همان گونه که بـراي      .باشد زيادي در متون ديني برخوردار مي     

ن دو بعد سالمتي و بيماري مطرح اسـت بـراي دل            جسم انسا 
صحت و سـالمتي    . شود آدمي نيز سالمتي و بيماري لحاظ مي      

انسان در اينست که تمامي اجزاي بدن در حالت سالمتي و در     
جاي خود قرار گرفته و براي هدفي که آفريده شده است، اثـر    

کـه نقـصي در عـضوي پديـد آيـد و            ببخشد و بالعکس زماني   
 اثر آن عضو را از بين ببرد، در چنين وضعيتي عضو خاصيت و 

سـالمتي  . سالمتي دل نيز چنين است. دچار بيماري شده است  
دل در اينست که تمام خواص و آثار انسانيت از آن ظاهر شود 
و دل نسبت به معـارف و حقـايق و عقايـد حقـه بـه يقـين و          

. باشدها و خويهاي بد مبرا  اطمينان برسد و نيز از تمامي زشتي
مـرض دل در ريـب و انکـار و شـک و حيـرت و دوسـتي و       

مورد و حسد و بخل و غيره است  دشمني بيجا و بيم و اميد بي
  . و تمامي اينها برخالف فطرت اولي انسانيت است
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نيز بدن آدمي را داراي شش حالـت     ) ع(حضرت اميرالمومنين   
.  بيـداري  - حيـات، خـواب    - مرض، مرگ  -سالمت: اند دانسته
حيات، : اند دمي را نيز داراي اين شش حالت لحاظ کرده    جان آ 

باشـد، مـرض، شـک و ترديـد و          علم است و مرگ، جهل مي     
سالمتي يقين و اطمينان و خواب، غفلت بوده و بيداري حفظ           

  ). ۱۶(و مراقبت است 
اگر به متن مقدس کتاب قرآن مراجعه کنيم خواهيم يافت کـه            

 ي ه کساني که از حوزوصفدر  ۱۰سوره بقره، آيه خداوند در   
ِفي قُلُـوِبِهم مـرضٌ      «فرمايد اند مي  دين و دينداري خارج گشته    

در ايـن آيـه   » ِفي قُلُوِبِهم مـرضٌ  « ي  هجمل. »فَزادهم اللَّه مرضاً  
ها در خطر نوعي بيماري قرار دارد     داللت دارد بر که دل انسان     

 حالـت  و قهراً وقتي براي چيزي حالت بيمـاري تـصور شـود           
سالمتي و بيماري در مقابل     . شود سالمتي هم برايش تصور مي    

هم هستند و با وجود فرض يک طرف، طرف ديگر هم فرض    
تواند در دلـي يـا هـر       وقتي يکي از اين دو حالت مي      . شود مي

چيزي محقق شود تحقق طرف ديگر و حالت ديگر نيز در آن            
يوار را کور  هيچ عاقلي د  . باشد، نظير کوري و بينايي     ممکن مي 

داند زيرا استعداد بينـايي در آن نيـست و همچنـين هـيچ                نمي
کنـد، چـون اسـتعداد     وقت آن را به هيچ مرضي متـصف نمـي   

  .صحت و سالمتي ندارد
هـا   در کالم خداوند متعال نيز هر جا که خداي تعالي براي دل         

هـاي مـريض    مرضي را اثبات کرده، احوالي را نيز براي آن دل    
ها اسـتقامت فطـري    دارد که آن دل  و اظهار ميبيان کرده است  

  ي آيـه . انـد  خود را از دست داده و از راه ميانه منحـرف شـده            
» و نَا اللَّهدعضٌ ما ورم ِفي قُلُوِبِهم الَِّذين و ناِفقُونقُولُ الْمِإذْ ي و

ن ِفـي قُلُـوِبِهم     ِإذْ يقُولُ الْمنـاِفقُون و الَّـِذي      « ،  »رسولُه ِإلَّا غُرورا  
  .کند اين مطالب را بازگو مي» مرضٌ غَر هؤالِء ِدينُهم

لب مطلب اينست که مرض قلب عبارت است از اينکه قلـب            
له ايمان به خـدا و      ادچار نوعي ترديد و اضطراب شود که مس       

اطمينان نسبت به آيات او را کدر و ناصاف کند و ايمان در آن  
بينيم که در مرحلـه خلـق و         لذا مي . قلب آميخته با شرک شود    

گردد  خوي، احوال و اخالقي متناسب با کفر بر آن عارض مي          
زند که متناسب بـا   و در مرحله عمل نيز کارهايي از آن سر مي  

در مقابل، سالمتي قلب و صحت . کفر به خدا و آيات او است 
آن عبارت است از اينکـه قلـب در مـستقري قـرار گيـرد کـه               

ن مستقر بوده و يا بـه عبـارت ديگـر عبـارت             خلقتش در هما  
است از اينکه قلب راه ميانه را از دست ندهد و برگـشت ايـن    
حالت به خلوص قلـب در توحيـد خـداي سـبحان و اعتمـاد           
کردن به جناب او و بريدن از هر چيز ديگري است که هـواي      

  ).۹(نفس به سوي آن کشش دارد 
کـه قلـب   خالصه کالم اينست که مرض قلـب حـالتي اسـت        

استقامتش را در تعقل از دسـت داده و آن چيـزي را کـه بايـد      
هـا   پذيرد و در عقايد حقـه کـه هـيچ شـکي در آن        بپذيرد نمي 

و قساوت قلب به معناي صالبت و غلظـت         . نيست، شک کند  
و خشونت آن است، صـالبت قلـب عبـارت اسـت از اينکـه               
عواطف رقيقـه آن کـه قلـب را در ادراک معـاني حقـه يـاري            

کند از قبيل خشوع و رحمـت و تواضـع و محبـت، در آن                مي
بنابراين قلب مريض، قلبي است که خيلي زود حق . مرده باشد

شـود و قلـب    کند ولي خيلي دير به آن معتقد مـي  را تصور مي  
کند  قسي و سخت، آن قلبي است که هم دير حق را تصور مي        

شـود و بـالعکس، قلـب مـريض و      و هم دير به آن معتقد مـي    
اصوالً ). ۹(پذيرد   هاي شيطاني را خيلي زود مي      ي، وسواس قس

هـاي جـسماني     خداي سبحان، مرض قلب را در حـد مـرض         
اش نپردازند  يابد و اگر به معالجه دانسته که به تدريج شدت مي 

کـشاند و   شود و در آخر کار، بيمار را به هالکت مـي      مزمن مي 
 بيماري را شدت يافتن بيماري به خاطر ناپرهيزي کردن بوده و

با چيزهايي که براي مريض مضر است و طبع مريض را بيشتر 
اين ناپرهيزي و امـداد کـردن   . رساند کند کمک مي  تحريک مي 

ها است که  هاي قلبي همان ارتکاب معصيت بيماري در بيماري 
في قلوبهم مرض فـزادهم اهللا      «: فرمايد خداوند در اين باره مي    

ـ اي دلهـا قا   طوري که خداوند بـر     همان» مرضاً ل بـه بيمـاري     ي
ها در آياتي از قرآن پيشنهادهايي هم داده         است، براي عالج آن   
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اليه يصعد الکلم الطيـب  «، »يهديهم ربهم بايمانهم  «آيات  . است
) دل(پس کسي که دچار مرض قلـب        » و العمل الصالح يرفعه   

است اگر بخواهد خود را مداوا و بيماريش را برطـرف سـازد             
ند توبه کند و توبه عبارت اسـت از ايمـان           بايد به سوي خداو   

الزم بـه ذکـر     . به او و تذکر به افکار شايسته و اعمـال صـالح           
است که توبه در اينجا همان رجوع و ايمان به خدا و استقامت 
ورزيدن در برابر آن و تمسک به کتاب و سنت و اخـالص در      

  ).۹( باشد عمل مي
رضٌ فَزادهم اللَّه مرضـاً و      ِفي قُلُوِبِهم م   «ي  هعالمه در تفسير آي   

کند کـه ايـن آيـات      بيان مي » لَهم عذاب أَِليم ِبما كانُوا يكِْذبون     
منافقين در ظاهر دم از     . کند وضع و حال منافقين را ترسيم مي      

شـوند و بـه    زنند و از برخي فوايد دين برخوردار مي      ايمان مي 
، از مـومنين ارث    انـد  جهت اينکه خود را مومن قلمـداد کـرده        

منـدي از آثـار     برند، اما با فرا رسيدن مرگشان که زمان بهره         مي
هـا را   گيـرد و آن  ها مي  ايمان است، خداوند نور ايمان را از آن       

کننـد و در    دهد که هيچ چيـز را درک نمـي         در ظلمت قرار مي   
گيرند، يکي ظلمت اصـلي و ديگـري         ميان دو ظلمت قرار مي    

  .ي اعمالشان است هظلمتي که ثمره و نتيج
کنـد تـا     حال منافق مثَل کسي است که آتـشي را روشـن مـي            

 باد، باران و يا هر    ي  هاطرافش را مشاهده کند اما آتش به وسيل       
شـود و دوبـاره فـرد در تـاريکي       ديگري خاموش مي  ي  هوسيل

کننـد کـه بيمـاردالن       ايشان در ادامه بيان مي    ). ۹(گيرد   قرار مي 
، زيرا منافقين کساني هستند که به زبـان،   غير از منافقين هستند   

ايمان آورده و در دل ايمان ندارند و دلهايـشان کـافر خـالص              
بنـابراين  . است و از نظر حيات ايماني مرده اسـت، نـه بيمـار            

مرض قلب در نگاه قرآني عبارت است از شک و ترديدي که            
بر درک آدمي نسبت به آنچه به خداوند متعال و آياتش مربوط  

گذارد قلب با آن معارف کـه همـان    مستولي است و نمياست  
عقايد ديني است جوش بخورد و انسان مبتالي به آن شـک و      

پس بيمار  .ترديد عقد قلبي نسبت به خدا و آياتش داشته باشد  
هـاي ايـن     دالن کساني هستند که ايمانشان ضعيف اسـت، دل        

هـا   افراد همچون پر کاهي است که هر لحظه دستخوش نـسيم       
کند، اما منافقين در زبان اظهـار        ته، به هر طرفي حرکت مي     گش

امـا  . کنند ولي اصالً ايمان ندارند و در بـاطن کافرنـد   ايمان مي 
سازد بلکه به خاطر  کافِر بي شهامتي که کفر خود را علني نمي        

کنند تا با دم زدن از اسالم و     مصالح مادي خود آن را پنهان مي      
هار کفرشان در نزد کفار از هـر دو  ايمان در نزد مومنان و با اظ    

توان گفت که  با توجه به آيات قرآني مي  . طرف بهره مند گردد   
ميان منافقين و بيماردالن شباهتي هم وجـود دارد و آن اينکـه             
بيماردالن نيز ماننـد منـافقين از داشـتن لطيفـه ايمـان محـروم         

 عذاباً أَِليمـاً الَّـِذين      بشِِّر الْمناِفِقين ِبأَن لَهم   « مانند آيات   . هستند
يتَِّخذُون، الَِّذين يتَِّخذُون الْكاِفِرين أَوِليـاَء ِمـن دوِن الْمـؤِمِنين أَ        

که کلمه منـافقين را  » يبتَغُون ِعنْدهم الِْعزَّةَ فَِإن الِْعزَّةَ ِللَِّه جِميعاً       
ـ   .نمايد دالن اطالق مي بر بيمار  ر از اطـالق  البته اين اطـالق غي

بيمار بر منافقين واقعي است که در دل اصالً ايمان ندارند کـه             
  ).۹( از سوره بقره آمده است ۱۰ ي در آيه

  
   يروش بررس

ـ پژوهش حاضر به ب         ـ ان د ي   يمـار يدگاه قـرآن در مـورد ب      ي
ـ  ينيزان و نظـرات خـاص حـس       ير الم يدل از نظر تفس     ي طهران
ـ  م يـي ا سهيان مقا يپرداخته و به ب    ـ  د ان دو ي دگاه قـرآن و نگـاه   ي

   مقايـسه  در .پـردازد  يروانشناسان و نظرات علم روز انجـام مـ     
م ي تقسيم بنديها و عالي هنظر قرآن و ديدگاه روانشناسان دربار    

سالمت و بيماري روح خواهيم يافت کـه ايـن دو نظـر داراي       
ــان. باشــند مــشترکاتي مــي ــشناسي، همچن ــه در حــوزه روان   ک

هـاي وجـود دارد و    م و نـشانه   يـ هاي جسمي عال   براي بيماري 
شناخت اين عالئم در تعيين نوع بيمـاري و معالجـه آن مـوثر             

در يـک   .  رواني نيز چنـين هـستند      -هاي روحي  است، بيماري 
تقسم بندي کلي اختالالت ناشي از بيماريهاي رواني بـه چنـد      

اختالل ) ۲اختالالت ادراک حسي    ) ۱: دسته قابل تقسيم است   
  اخـتالالت عاطفـه  ) ۴اخـتالالت حافظـه   ) ۳در تفکر و کـالم    

ـ  ) ۵ اخـتالالت خودآگـاهي يـا      ) ۶» خـود  «ي  هاختالالت تجرب
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از طرف ديگـر از نظـر حـوزه          .اختالالت حرکتي ) ۷هشياري  
گردد که از اختالالت  فلسفه و دين، کسي انسان سالم تلقي مي     

فوق مبري باشد و قواي درونيش با هم و بدون هيچ تزاحمـي       
ي سقراط چنين انـساني، چـون داراي عقـل        هبه گفت . رشد کند 

انديشمند و رشد يافته است حکيم، و چـون عنـصر غـضبش             
کامل شده شجاع، و چون قوا و غرائزش در پرتـو عقـل نافـذ         

شود عفيف، و چون هر يک از عناصر درونـيش در      هدايت مي 
  ).۱۷(نمايد عادل است  ميدان خاص و در مرز اعتدال بروز مي

روانشناسي بحث اختالالت ادراکات حـسي     همان گونه که در     
هاي روحـي لحـاظ    و اختالل در تفکر و کالم از جمله بيماري  

گردد اين مطلب نيز در آمـوزه هـاي دينـي اسـالم مطـرح                مي
  . شود مي
  

  ها يافته
هاي  هاي انجام شده حاکي از آن است که بيماري         پژوهش     

يمـاري  گـذارد و موجـب رنجـوري و ب         رواني بر بدن تأثير مي    
زيـرا دردهـاي درونـي بـر روي اعـصاب و        . شـود  جسمي مي 

شـود کـه     هاي حياتي بدن تأثير گذاشـته و باعـث مـي           دستگاه
اعضاي بدن وظايف خود را به خوبي انجام ندهد و همين امر            

البته تجربه نيز اين مطلب را    . دليلي براي هر نوع بيماري است     
ارترين اعضاي  ترين و تأثيرگذ   دل يکي از مهم   . کند تصديق مي 

تمـامي  . توان آنرا سلطان بدن ناميـد      طوري که مي   بدن است به  
هـاي دل    گفتار و کردارهاي اختياري انسان وابسته به خواسـته        

واضح است که اگـر دل بيمـار باشـد گفتـار و            . گيرد انجام مي 
باشد و اين چيزي است که  کردار آدمي نيز نابهنجار و ناروا مي  

گفت که انجام هر  بنابراين مي. کند  نميفطرت انساني آنرا تأييد
گناهي در اثر بيماري دل بوده و بر هـر فـردي عقـالً و شـرعاً        
واجب است که براي معالجه بيماري دلـش اقـدام کـرده و در            

در  ).۱۶(نگهداري آن از هرگونه فسق و فجـور کوشـا باشـد             
بيان صريح قرآني نيز کسي کـه از سـالمت روانـي برخـوردار       

مي است که در زير به چند نمونـه اشـاره   يراي عال است نيز دا  

ها  داراي روح و رواني آرام بوده و در برابر سختي ) ۱: گردد مي
هـا را    هـاي زنـدگي مقـاوم بـوده و وجـود سـختي             و ناگواري 

الَِّذين آمنُوا و تَطْمـِئن     « .داند ايي براي رسيدن به کمال مي      زمينه
مهالْقُلُـوب    ِبِذكِْر اللَِّه أَال   قُلُوب ـِئنكـسانى  آنهـا  » ِبِذكِْر اللَّـِه تَطْم 
 گيرد، مى آرامش خدا ياد به دلهايشان و آورده ايمان كه هستند

  كنـد  مـى  پيـدا  آرامـش  دلهـا  خـدا  يـاد  بـا  تنهـا  كه باشيد آگاه
   ).٢٨: عد(
   توانـد روانـي شـاداب داشـته باشـد          با اميد بر خداوند مـي     ) ۲
 باشيد  آگاه.»ِه ال خَوف علَيِهم و ال هم يحزَنُونأَال ِإن أَوِلياَء اللَّ «

  )٦٢:يونس (ندارند اندوه و ترس چيزى هيچ از خدا اولياى كه
ها را  هاي نفساني خود را کنترل کرده و آن       اميال و خواهش  ) ۳

هـا   کند کـه آن  براي رسيدن به هدفش به کار گرفته و سعي مي   
 أَما من خاف مقـام ربـِه و      و«. را در جهت درستي هدايت کند     

 كه كسى اما و  فَِإن الْجنَّةَ ِهي الْمأْوى« - »نَهى النَّفْس عِن الْهوى
 هـوا  از را خـويش  نفـس  و کـرده  خوف پروردگارش مقام از

  .)۴۱ -۴۰: نازعات (است او جايگاه بهشت. بازداشته
احـساس  مسوليت پذير و فداکار بـوده و از زنـدگي خـود        ) ۴

رضايت و خشنودي داشته و يأس و نااميـدي را بـه دلـش راه       
يا أَيها الَِّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نَارا وقُودهـا    « .دهد نمي

النَّاس والِْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشداد لَـا يعـصُون اللَّـه مـا           
 خود ايد، آورده ايمان که کساني اي »ون ما يؤمرونأَمرهم ويفْعلُ

 هستند ها سنگ و مردم آن هيزم که آتشي از را خود خانواده و
 آتـش  آن بـر  سـختگير  و گفتـار  درشـت  فرشتگاني داريد نگه

 کننـد  مي همان و کنند نمي نافرماني بگويد خدا چه هر موکلند
 يــِعباِدى الَّـِذين     قُـلْ «  ،)۶: تحـريم  (انـد  شده مامور آن به که

                يغِْفـر اللَّـه ـِة اللَّـِه ِإنمحالَ تَقْنَطُواْ ِمـن ر لَى أَنفُِسِهمفُواْ عرأَس
ِحيمالر الْغَفُور وو ها ِإنَّهِميعج الذُّنُوب.  

ــواع بيمــاري ــي از منظــر اســالم ان    انديــشمندان:هــاي روان
ر مـورد خـصايص   اسالمي با الهام از قرآن کـريم بـه بحـث د         

انساني پرداخته و در مورد برخي از آنهـا بـا نـام بيمـاري يـاد         
  : کنند که عبارتند از مي
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کفر به معني باور نداشتن و نپـذيرفتن چيـزي       : بيماري کفر ) ۱
ـ     انـساني و عقـل صـريح آنـرا حـق و      ي هاست که فطرت اولي

ايمـان بـه يکتـايي    . داند درست دانسته و پذيرفتنش را الزم مي 
ها در   و وجود راهنماياني براي هدايت انسان     ) توحيد(ند  خداو

کمالشان و همينطور ايمان به وجود زندگي اخـروي در       جهت  
وراي زندگي مادي از اعتقادات فطري انسان است که عقل هم  

کسي کـه ايـن سـه موضـوع را نپـذيرد، دچـار              . پذيرد آنرا مي 
شدن شود که در صورت درمان ن   بدترين نوع بيماري رواني مي    

  ).۱۶(رسد  به هالکت مي
نفاق به معناي پـذيرفتن چيـزي در ظـاهر و           : بيماري نفاق ) ۲

نفاق بدترين انواع کفر بـوده و از        . نپذيرفتن آن در باطن است    
. هاي رواني است بزرگترين گناهان قلبي و سخت ترين بيماري

به طور کلي صاحب چنين بيماري از عالم انسانيت ساقط شده  
  قـرار گرفتـه و جـايش پـست تـرين درکـات          و جزء شياطين    

ان المنافقين  «: فرمايد همچنانکه قرآن مي  . باشد مي) قعر جهنم (
  ).۱۶(» في الدرک االسفل من النار

 بقره به وجود نفاق به عنوان يک بيمـاري      ي  ه از سور  ۱۰ي   آيه
. اينکه نفاق در حقيقت بيماري و انحراف اسـت     . کند اشاره مي 

يشتر ندارد، روح و جسم چنين فـردي   انسان سالم يک چهره ب    
اگر فردي مومن باشد تمام وجود وي . باشد هماهنگ با هم مي 
دهد، و اگـر فـرد منحـرف باشـد ظـاهر و             فرياد ايمان سر مي   

باطنش بيانگر انحراف است، اما زمـاني کـه ظـاهِر فـرد دم از               
ايمان بزند و درونش بوي کفر بدهد، ايـن يـک نـوع بيمـاري         

ال به ايـن نـوع از بيمـاري، بـر اثـر لجاجـت و       افراد مبت . است
هايشان مـستحق لطـف و هـدايت خـدايي           پافشاري در برنامه  

تا بر  کند نيستند و خداوند هم آنان را به حال خودشان رها مي    
توان گفت که خطرناکترين     به يقين مي  . بيماريشان افزوده شود  

ـ     شان افراد در يک جامعه منافقين هستند زيرا ميان ظاهر و باطن
هـا روشـن     هماهنگي نيست از اينرو تکليف انسان در برابر آن        

ها ظـاهر     آن ي  هها نهايتاً باطن آلود    نيست، اما با کنار رفتن پرده     
  ).۱۸(گردد  مي

از جمله بيمـاري دِل آدمـي کـه او را از راه             : بيماري شرک ) ۳
 اين بيمـاري بـراي روان       .سازد شرک است   راست منحرف مي  

کسي که مـشرک شـود از       . ع بدبختي است  ء هر نو  اانسان منش 
 ي همقام شامخ انسانيت و آسماِن بـا عظمـت توحيـد کـه قلعـ           

محکم الهي است سقوط کرده و در آغوش شيطان قرار گرفته           
هـا و    مانـد و در هـوا و هـوس         و از رحمت الهي بـه دور مـي        
  ).۱۶(شود  آرزوهاي نافرجامش هالک مي

ال هـست و    شک بـه معنـاي تـساوي احتمـ        : بيماري شک ) ۴
در . نيست چيزي يا احتمال درستي و نادرستي مطلبـي اسـت          

توجه به احتمال هست و نيست چيزي يا درسـتي و نادرسـتي    
حالتي که هر دو احتمـال   ) الف: مطلبي سه حالت مطرح است    

حالتي کـه يـک     ) ب. شود برابر باشد، شک و ترديد ناميده مي      
. ح نـام دارد  مرجو-احتمال بر ديگري غلبه داشته باشد، راجح      

حالتي که يک احتمال کامالً متعين باشد به طوري که اصالً ) ج
  .شود احتمالي در مقابلش نيست، يقين ناميده مي

. بنابراين شک، حالت حيرت، ترديد، دودلي و سرگرداني است
و  سالمتي دل در اينست که به ثبات حق و درستي آن          ي  هنشان

باشد و نشانه بيماري     مطمئن   نيستي باطل و نادرستي آن کامال     
دل آنست که ترديد و حيرت در حقانيت حق و بطـالن باطـل    

مثل چنين بيماري به مانند کوري است که هـر          . به آن راه يابد   
بينـد و در آن شـک و         آنچه که در نزدش موجود است را نمي       

  ).۱۷(ترديد دارد 
 شريفه تطهير چنين بيان   ي  هعالمه حسيني طهراني در تفسير آي     

ــي ــد م ــات و   کن ــدي و کثاف ــان پلي ــس، هم ــراد از رج ــه م  ک
گاهي از اوقات اين پليـدي بـه حـسب ظـاهر            . هاست آلودگي

است مانند پليدي خوک و گاهي از اوقات نيز به حسب باطن            
مي باشد مانند کفر، شرک و شک به خداوند متعـال و کـردار              

پس کـساني کـه در دلهايـشان        . ناشايست و اخالق ناپسنديده   
ول سوره هاي قرآني موجب زيادي کثافـت و         مرضي دارند نز  

پليدي روانشان شده و پليدي تـازه ايـي بـر پليـدي قبليـشان               
و أَما الَِّذين ِفـي قُلُـوِبِهم مـرضٌ فَـزادتْهم        «آيه  . شود افزوده مي 
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       ونكاِفر مه ماتُوا و و ِسِهمساً ِإلَى ِرجدر كـه  كسانى اما  و »ِرج 
 در بمردنـد  و افـزود،  پليديـشان  بر يدىپل بود مرض دلهايشان

 اين مطلب را به خوبي نشان       )١٢٥: توبه (بودند كافر كه حالى
ي  شايان ذکر است که عالمه طباطبايي نيـز آيـه          ).۱۹(دهد   مي

 بيانگر تفاوت احوال مومنين و منافقين در زمان نـزول           فوق را 
ايـشان دربـاب توضـيح ايـن تفـاوت        . داند هاي قرآن مي   سوره

ايمان آورندگان بـه خداونـد دلهايـشان از هرگونـه           : فرمايد مي
نفاق و مرضي تهي بوده و با شنيدن آيات قرآني بر ايمانـشان              

» و اما الـذين فـي قلـوبهم مـرض        «ولي جمله   . شود افزوده مي 
اشاره دارد به کساني که اهل شک و نفاق هستند و بـا شـنيدن       

  )۹(شود  آيات قرآني ضاللتي بر ضاللت قبليشان اضافه مي
هاي رواني و گناهان قلبي، رياء اسـت کـه           از ديگر بيماري  ) ۵

توبه از آن و پاک کردن آلودگي دل از آن واجـب اسـت و تـا            
 از اين بيماري سالم نشود راهي به سـوي بهـشت       قلب انساني 

  ).۹(ندارد 
حقيقت عجب آنست که شخص خود را بي عيـب          : عجب) ۶

نعمت است خود را بزرگ و نقص بداند و از اينکه در کمال و 
بداند و آن کمال را از خودش ببيند نه از خدا، و به آن کمال و 

عجـب در عبـادت     . نعمت تکيه کرده و به آن دل خوش باشد        
بيند  نيز چنين است؛ فرد عبادتي را که انجام داده از خودش مي  

امـا  . گردد نه از توفيق الهي، و به سبب عبادتش نيز خشنود مي         
ود دارد که فرد عالوه بر بزرگ ديـدن خـود بـه            حالتي نيز وج  

سبب عملش، خود را صاحب حق، و مقـرب درگـاه خداونـد      
  ). ۹(البته اين حالت همان ادالل يا ناز کردن است . داند مي
کبر خلقي نفساني و حالتي نهاني است که در انسان به : کبر) ۷

آيـد و    بزرگتر و بهتر ديدن خود از ديگران پديد مـي         ي  هواسط
انسان بر اعتقـاد نادرسـت تکيـه کـرده و خـود را عزيزتـر از                 

هـاي   بنابراين کبر نيز يکي ديگر از بيمـاري       . پندارد ديگران مي 
رواني است که آلودگي بـه آن مـانعي بـراي ورود بـه بهـشت          

شايد در نگاه نخست کبر همان عجب به نظر آيـد، امـا           . است
فرد بدون عجب حالتي است که  . اين دو با هم متفاوت هستند     

بيند   ديگران و اعمالشان، خود و عملش را بزرگ ميي همالحظ
ولي کبر حالتي است کـه فـرد        . و اين همان خودپسندي است    

سـنجد و    ديگران مـي ي ه خود را با مقام و مرتب   ي  همقام و مرتب  
 ديگـري را پـست و پـايين    ي همقام خود را بهتر و مقام و مرتب 

کند و بر اين باورش تکيـه کـرده و خـود را عزيـز               قلمداد مي 
  ).۹(شمارد  مي

از نگاه عالمه حسيني طهراني، عمل به هواهاي نفساني، باعث          
شود که در ايـن صـورت امـراض     از بين رفتن احکام ديني مي 

نفوس زياد شده و مردم به کبر، عجب، حسد، کينه و به إعمال 
. گردند اني مبتال ميغرائز باطل و منويات شيطاني و افکار حيو       

ايي  هاي نفساني هستند که اگر جامعه   تمامي اينها عيب و نقص    
ايـي مـريض    به اين عيوب نفساني و روحي مبتال شود جامعـه      

  ).۱۹( گردد قلمداد مي
  

  بحث
 يکي از موارد بسيار مهمي که به :هاي روان درمان بيماري     

چه بيماري ها، چه بيماري جسماني و  درمان و بهبودي بيماري   
کند شناخت بيمـاري و درک و همـدردي بـا      روحي کمک مي  
ي اعمال غير عادي از      اصوال افراد با مشاهده   . افراد بيمار است  

هـا نـشان    هـايي را در برابـر آن    برخي از افـراد عکـس العمـل       
گونـه افـراد را ديوانـه و     ها، اين دهند و به جاي کمک به آن  مي

کنند و اين امور باعـث       داد مي آور قلم  رفتارشان را قبيح و شرم    
اما بايستي توجه کرد    . گردد طرد شدن افراد بيمار از جامعه مي      

  .هاي روحي و رواني نيز قابل درمان هستند که بيماري
کنند  هاي درمان در گذر زمان تغيير مي  روش:از ديدگاه هافمن

ها را در چارچوب فرهنگـي   توان آن يابند و تنها مي و بهبود مي 
هـا   امروزه در تيمارستان. ودشان مورد قضاوت قرار داد   زمان خ 

هاي شـديد و غيـر       شوند که به اختالل    فقط افرادي بستري مي   
هاي رواني  قابل درمان مبتال هستند و اکثر افراد مبتال به اختالل    

از طريق دارو، روان درمـاني و يـا ترکيبـي از ايـن دو درمـان                
هايي   به درمان  ا صرفا رتوان روان درماني     در واقع مي  . شوند مي
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 محـور، گـروه درمـاني و        -از جمله تغيير رفتار، درمان مراجع     
البته براي درمان بيماران رواني، غير . شود روان کاوي اشاره مي  

 پزشـکي کـه     -هاي زيـست   هاي روان شناسان، درمان    از روش 
گيرد، اسـتفاده    صرفاً توسط پزشکان و روان پزشکان انجام مي       

سان اغلب در پي يافن بهتـرين روش بـراي         روان شنا . شود مي
از منظر   ).۲۰(کنند   درمان بيماران خود با پزشکان مشورت مي      

علماي اسالم، روان انسان در ابتداي تکون و تعلقش بـه بـدن             
هايي و يا براي استفاده و  داراي صفاتي است که بنا بر حکمت     

باشـد بـه او      ها در موراد خاصي که به نفع انسان مي         صرف آن 
بـه  . از قبيل جهل، ظلم، حرص، بخل و غيـره      . داده شده است  

هايي که از ابتدا به همراه انسانند      وجود هر کدام از اين بيماري     
و من  «،  »انه کان ظلوماً جهوال   «در قرآن کريم اشاره شده است       

بايـد دانـست کـه هـر        . »يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون     
و شرع تعيين کرده    کدام از اين صفات در هر موردي که عقل          

ايي که رواست بايد صـرف گـردد و در غيـر          و به همان اندازه   
بـه طـور   . اينصورت بايستي مجاهده نموده و خـودداري کـرد        

 اموال در راه حـرام  مثال با وجود صفت بخل انسان از مصرف     
بنابراين وجود صفت بخل در نهـاد       . باشد و بي مورد بخيل مي    

 اينکـه از صـرف عمـر و       آدمي بي جا و بـي مـورد نبـوده تـا           
دارائيش در غيـر خـشنودي پروردگـار بخيـل باشـد و در راه               

  .خشنودي او سخاوتمند باشد
دوم اينکه اصل روان از عالم غيـب و مـاوراء طبيعـت و مـاده        

باشد تـا بـشر بتوانـد بـراي          هايش نيز مادي نمي    بيماري. است
ان از سوي ديگر انس. اش از داروهاي مادي استفاده کند      معالجه

بر امـور نفـساني احاطـه نـدارد و آن کـسي کـه بـر سـازمان                  
 کامـل  ي ه اسرار نفساني و داروهـاي روحـاني احاطـ    ي  هپيچيد

خداي متعال اين اسرار را بـه افـراد   . دارد، خداوند متعال است 
اين افراد همـان انبيـاء علـيهم الـسالم          . برگزيده آموخته است  

ان مردم بـوده کـه      هستند که به عنوان طبيبان روحاني، راهنماي      
از آيات قرآني نيز بر  . است) ص(ساالر ايشان حضرت محمد     

هـا بـه نـور     آيد که غرض از بعثت انبياء، روشـن شـدن دل    مي

هـا و داراشـدن ملکـات     دانش و پاک شـدن از انـواع آلـودگي    
  ).۱۶(باشد   انسانيت ميي هفاضل

 از آنجايي کـه اسـالم راه        :جايگاه معنويت در درمان بيماري    
 معنويـت  ي ههاي روحي را ورود به حوز   ون رفت از بيماري   بر

داندکه نيل به اين امر مهم تنها از طريق اراده قوي صـورت         مي
لذا در ابتدا به بررسـي اجمـالي جايگـاه معنويـت و             . گيرد مي

اهميت آن پرداختـه و سـپس بـه بررسـي نقـش و تـاثير اراده         
در » معنويـت «و  » معنوي بودن «ي   بايد گفت، واژه  . پردازيم مي

هـاي گونـاگوني    درمان و ادبيات مربوط بـه درمـان بـه شـکل           
ي معنويت به  برخي از پژوهشگران، از واژه. تعريف شده است

عنوان هر نوع رشدي که انسان را فراتر از درمان غيـر مـذهبي     
  .کنند برد، استفاده مي غربي مي

 ي  ميالدي، گروهي از پژوهشگران واژه١٩٨٠ ي در اواسط دهه  
عنويت را از ديدگاه انسان گرايي و پديدار شـناختي بررسـي          م

 التـين   ي  کردند؛ به بـاور ايـن پژوهـشگران، معنويـت از واژه           
اسپيرتوس به معناي نقش زنـدگي يـا روشـي بـراي بـودن و                
تجربه کردن است که با آگاهي يافتن از يک بعد غير مادي بـه       

هــاي قابــل تــشخيص، آن را معــين  آيــد و ارزش وجــود مــي
ها به ديگـران، خـود، طبيعـت، و زنـدگي            اين ارزش . سازد يم

کند،  مربوطند و به هر چيزي که فرد به عنوان غايت قلمداد مي  
  . شود اطالق مي

موسس و نخستين مدير واحد پژوهش تجربـه        آليستر هاردي،   
 مفهــوم معنويــت را چنــين ۱۹۷۹مـذهبي آکــسفورد در ســال  

معنوي و مـذهبي    هاي   مشخصات عمده تجربه  : کند تعريف مي 
انسان، در اشتياق او نسبت به يـک واقعيـت فرامـادي نمايـان              

ود و اين اشتياق غالباً در اوايـل دوران کـودکي، خـود را             ش مي
سـواي  «) حـضوري (اين احـساس کـه چيـزي        . دهد نشان مي 

قابـل دريافـت و ادراک اسـت؛ و تمايـل بـه شخـصي        » خودم
ي  ي رابطـه  سازي اين حضور، در قالب نوعي الوهيت، و نـوع         

دقـت   .شود با آن، از طريق نماز و نيايش بر قرار مي      »  تو -من«
در اين دو تعريف حاکي از آن است که هر دو تعريف به بعد               
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کنند، هر چند که تعريف   غير مادي و بر چيزي غايي تأکيد مي       
  ).۲۱(گويد  دوم از يک موجود مقدس نيز سخن مي

پديده معنويت را    پرفسور الکينز و همکارانش،      ۱۹۸۸در سال   
) ۹(داراي يک ساختار چند بعدي قلمداد کردند که شامل نـه             

معنا و هدف ) ۲بعد روحاني يا فرامادي ) ۱: بخش عمده است 
  تقـدس زنـدگي    ) ۴داشتن رسـالت در زنـدگي       ) ۳در زندگي   

ايـده  ) ۷نوع دوسـتي  ) ۶هاي مادي    اهميت ندادن به ارزش   ) ۵
ثمرات معنويت ) ۹تراژدي  آگاهي از   ) ۸آليسم يا آرمان گرايي     

)۲۲.(  
 معنويـت مربـوط اسـت بـه     ي در اصطالحات مـسيحيان، واژه    

اينکه مردم در باطن خـود چگونـه صـاحب اعتقـادات سـنتي           
هــا   متقابــل آني ه خداونــد، انــسان، خلقــت و رابطــي هدربــار

هـاي   شوند و آن گـاه ايـن اعتقـادات را در عبـادت، ارزش        مي
  ).٢٢(دهند  ن مي زندگي نشاي هاساسي و در نحو

آنچه . در مکتب اسالم برقراري عدالت همراه با معنويت است        
کند سـلب مالکيـت نيـست        که درد معنويت بشر را درمان مي      

ايـي   اگر در يک جامعـه    . بلکه برقراري عدالت اجتماعي است    
ي معنويـت در آن جامعـه        عدالت اجتماعي برقرار نباشد پايـه     

ايي است کـه معنويـت را     نهمنطق اسالم به گو   . شود متزلزل مي 
ايي که عدالت نباشـد   زيرا در جامعه. در کنار عدالت قبول دارد 

هـاي   محروميـت . آينـد  هزاران هزار بيمار رواني به وجود مـي       
کنـد و بـالتبع     هاي رواني را ايجاد مـي      موجود در جامعه، عقده   

به عبارتي بهتر اگـر بـه   . کنند هاي رواني، توليد انفجار مي   عقده
ي  ايي را به دو گروه گرسـنه  هر جامعه ) ع( حضرت علي    تعبير

وضع جامعه بـه همـين شـکل    . گرسنه و سيِر سير تقسيم کنيم   
گروهي . شود ماند، بلکه صدها تالي فاسد حاصل مي       باقي نمي 

شوند و گروهـي    هايي نظير خود بزرگ بيني مي      گرفتار بيماري 
ت،  آن محروميـت اسـ     اهايي کـه منـش     ديگر نيز دچار ناراحتي   

ايـي بايـستي حالـت اعتـدال در پـيش            در هر جامعه  . شوند مي
گرفته شود و از افراط و تفريط جلوگيري گردد، يعني عـدالت   
و معنويت، هر دو بايد در درون يـک جامعـه بـه يـک انـدازه          

از نظر قرآن مجيد، معنويت پايه و اسـاس         . کاربرد داشته باشد  
کند  آن تأکيد مي  انجام اعمال عبادي که اسالم بر       . تکامل است 

 ). ٢٣(ي معنوي روح انسان است  براي تقويت جنبه

 باور بـه    :هاي روحي  نقش و جايگاه اراده در درمان بيماري      
هاي فردي يکي از محورهـاي اصـلي در بحـث          وجود توانايي 

ي فردي انـسان قـادر اسـت در          با داشتن اراده  . باشد درمان مي 
وانشناسان سعي دارند   امروزه ر . برابر ناماليمات ايستادگي کند   

هـاي روانـي تقويـت     نيروي اراده و همت را در درمان بيماري      
خودسازي و جهاد با نفس که در اسالم جهاد اکبر ناميده     . کنند
الزم بـه ذکـر   . آيـد  شود در پرتو نيروي اراده به دسـت مـي     مي

توانـد از مـسير      است که انسان با داشتن نيروي اراده هـم مـي          
ه گنـاه و قهقـرا کـشيده شـود و هـم          درست منحرف شده و ب    

. تواند در جهت تکامل و سـعادت خـويش قـدمي بـردارد             مي
آنچه  :کند سنت آگوستين به عنوان متفکر قرون وسطي بيان مي 

  .دهد اراده اوست شخصيت انسان را تشکيل مي
اگر به دستورات اسالم در مورد تقويت اراده بنگريم، خـواهيم       

جهت تحکيم اين قوه در انـسان       ديد که اکثر تعاليم شرعي در       
هاي تقويـت اراده آثـار دعـا و نيـايش            از راه . اند بنا نهاده شده  

) ي و معنو  يماد (ياساساً انسان به هريك از مراتب ترق      . است
بخواهد برسـد احتيـاج بـه قـوه اراده دارد كـه آخـرين مرتبـه          

ناگفتـه پيداسـت كـه اگـر اراده كـسى           .  اسـت  يملكات روح 
مند به رايگان از      ارزش يها شد ديگر فرصت  ضعيف يا نابود با   

 ).۲۴(پيمايد   يروز قوس نزول را م    كف او بيرون رفته و روزبه     
الزم به ذکر است که ايمان محکم تنها با داشتن اراده اي قوي              

بنا بـه بـاور برخـي از روانـشناسان          . آيد و محکم به دست مي    
ابل اخذ  ايمان مستحکم ديني تنها از طريق تعليمات پيامبران ق        

امروز جديدترين علم، يعني روان پزشکي همان چيزيي    . است
 چـرا؟ بـه علـت       .دادنـد  دهد که پيامبران تعليم مي     را تعليم مي  

اند که دعا و نماز و داشـتن يـک        اينکه پزشکان روحي دريافته   
ايمان محکم به دين، نگراني، تشويش، هيجان و تـرس را کـه         

. سـازد  بر طـرف مـي    هاي ما است     موجب بسياري از ناخوشي   
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 انجام اعمال عبادي باعث تقويت حس خويـشتن داري          .)٢۵(
با وجود اينکه ارضاي نيازهاي مادي در حد    . شود در انسان مي  

معمول و متعارف خود در بهداشت روانـي افـراد تـاثير گـذار            
است اما اگر ارضاي آن نيازها از حد بگـذرد سـالمت روانـي             

ترين کارکردهاي عبادت    ز مهم يکي ا . اندازد فرد را به خطر مي    
عباداتي همچـون نمـاز و روزه و      . تقويت اراده در انسان است    

   ).۲۶(کنند  همينطور اعمال حج چنين هدفي را تامين مي
 :نقش اراده در درمان بيماري رواني از منظرتفسير الميزان) الف
 با ايي پديده هر الميزان، محترم مولف طباطبايي عالمه نظر بنابر

 وجودي ساختمان است شده خلق آن براي که هدفي به توجه
 مهـم  ي  هقـو . است شده تجهيز ادواتي و قوا با که دارد خاصي

 در نيرو اين با انسان که است اراده انسان وجودي ساختمان در
 در اراده وجـود ). ۲۷و  ۲۸ (کنـد  مـي  فعاليـت  اهـدافش  جهت
ـ  ولي. است الهي قرب مقام به رسيدن براي راهي انسان  ينچن
 جهـت  در اراده نيـروي  داشـتن  بـا  هـا  انسان تمامي که نيست

   وجـود  هـم  افـرادي  بلکـه  بردارنـد  قدمي واال مقام به رسيدن
 سـقوط  نـازلي  مراتـب  بـه  و پيمـوده  را نزولـي  سير که دارند

   ).۲۹ (کنند مي
ـ  از پزشكان در رابطه بـا ارتبـاط روزه و تقو           يبرخ ت اراده و ي

ثيرات نيكـويى   اتواند ت   يروزه م : نويسند  يقواي روحي انسان م   
بر روح انسان داشته باشد كـه بـه صـورت رقـت احـساس و             

 بـا  ي از جدل و درگيرى و دشـمن  ي، دور يعواطف، خيرخواه 
 ي متعـال يكند روح  يدار احساس م روزه. شود  يديگران ظاهر م  

  ).۲۸( بلند دارد يو فكر
عالمه طباطبـايي در ادامـه بـه آسـيب شناسـي بـروز مـوانعي               

تواننـد عـاملي در جهـت تعـالي انـساني و             پردازد کـه مـي     يم
از نظـر وي    . عملکرد روح انساني در سير تکـاملي وي باشـد         

مانع رسيدن به تعـالي انـساني   ... حرص، سوء ظن، سفاهت و  
راهکار ايشان در خـروج از زوال و تبـاهي انـساني           . گردند مي

 باشد که همان توکل بـه خداسـت کـه          نيرويي فوق طبيعي مي   
  . سازد ي قوي مهيا مي زمينه را براي ايجاد اراده

کنـد كـه بـه       حقيقت مساله توكل، بيـان مـي      عالمه در توضيح    
كرسى نشستن اراده انسان و دست يافتن به هدف و مقصد در           

 و  ي طبيعـ  ياحتيـاج بـه اسـباب     ) كه عالم ماده اسـت    (اين عالم   
ثير  تمام تاي دارد، و چنان نيست كه اسباب طبيع  ي روح ياسباب

پس اگر انسان بخواهد وارد در امرى شود كـه          . را داشته باشد  
بسيار مورد اهتمام او است، و همه اسباب طبيعى آن را كـه آن    
امر نيازمند به آن اسباب است فراهم كند، و بـا ايـن حـال بـه          

 تمام نبـوده، و  ي و معنويهدف خود نرسد، قطعا اسباب روح     
 بـه هـدف   يست كـه و همين تمام نبودن آن اسباب نگذاشته ا  

ترسيده يا اندوه و     ياش سست بوده، يا م     خود برسد، مثال اراده   
غم مانعش شده يا شدت عمل و يا حرص و يـا سـفاهت بـه           
خرج داده يا سوء ظن داشته و يا چيز ديگرى از اين قبيل مانع  
به هدف رسيدنش شده است، و اين گونه امور بـسيار مهـم و              

در هنگام ورود در آن امر بـه    عمومى است و اگر همين انسان       
ــه    ــه ســببى متــصل شــده ك ــد در حقيقــت ب ــل كن خــدا توك

 است فوق هـر سـبب ديگـر، و در    يناپذير است، سبب   شكست
شود، ديگـر    مىياش نيز قو ، ارادهينتيجه تمسك به چنين سبب  

آيـد   يهيچ يك از اسباب ناسازگار روحى، بر اراده او غالب نم   
ـ  و همين امر هم موفقيت و سـعادت   کنـد   مين مـي ا انـسان را ت

نتيجه آنکه سوء ظـن، حـرص، غـم و انـدوه و غيـره از         ) ١٤(
باشد که از  هاي روحي مي  ها يا به عبارتي بيماري     جمله ناتواني 

ي قوي است، درمانپـذير   طريق توکل به خدا که نتيجه آن اراده  
  .باشد مي
 :نقش اعمال ديني در درمان بيماري رواني عالمه از نظر) ب

کند کـه قـرآن کـريم پيـشنهادهايي را         طباطبايي بيان مي   عالمه
ايمـان بـه   . براي درمان بيماري روح و روان آدمـي داده اسـت   

شود که خداونـد   خداوند متعال و انجام اعمال صالح باعث مي   
در . ي ايمانش بـه خداونـد نزديـک گردانـد       انسان را به وسيله   

مانـشان  واقع اين تقرب به خداوند نتيجـه و پـاداش همـان اي            
پس تنها ايمان مومن عامل تقرب بوده و اعمـال صـالح         . است

بلکـه نقـش اعمـال صـالح يـاري      . در اين امر جايگاهي ندارد   
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رساندن ايمان و به نتيجه رساندن ايمـان در بعـد عمـل اسـت       
بنابراين اگر انساني در پـي کـسب عـزت نفـس باشـد              ). ١٤(

ز بايستي به خداونـد تقـرب بجويـد و گـرفتن عـزت نفـس ا              
در . شود خداوند با داشتن ايمان و انجام عمل صالح حاصل مي

گـردد کـه    صورت کسب عزت نفس کمالي نصيب نفـس مـي       
بنـابراين اعتقـاد   . آورد رستگاري و سعادت را برايش به بار مي    

ها به عنوان اساس اعمال،  به عقايد حقه و زير بنا قرار دادن آن       
  ).١٤(آورد  سعادت نفس را به ارمغان مي

ــزان   عو ــسير المي ــر تف ــي از منظ ــالمت روح ــل س ــه (ام عالم
  ):طباطبايي

بايد گفت سه محور خداشناسي، جهان شناسي و خودشناسي         
از اينرو بررسي   . باشد از جايگاه وااليي در اسالم برخوردار مي      

عوامل موثر سالمت روان در اين سه حوزه از اهميت وااليـي             
ه آن در نـزد  در ابتداي هـر محـور بـه جايگـا    . برخوردار است 

ــه بررســي نظريــات عالمــه   انديــشمندان اســالمي و ســپس ب
  .پردازيم مي

متقـدمين و  (بنـا بـر اعتقـاد علمـاي اسـالم       : خداشناسي) الف
ي توحيد و پـاکي آفريـده    فطرت هر انساني بر پايه  ) معاصرين
ايي که اگر انسان به همين حالت پيش برود  به گونه. شده است

تواند راه صـحيح را    ف نسازد، مي  و عوامل خارجي او را منحر     
ايمـان بـه    ). ٣٠(بپيمايد و مقام انسان کامل را به دسـت آورد           

خداوند متعال و عمل به دستورات او به طور فطرتي در نهـاد              
اين گرايش درونـي عـالوه بـر اينکـه          . انسان نهفته شده است   

شـود کـه    رسـاند، باعـث مـي    انسان را به سعادت و کمال مـي     
ايمان به خداوند  . واني نيز برخوردار باشد   شخص از سالمت ر   

. براي روان انسان به سـان غـذاي مناسـب بـراي بـدن اسـت               
همانطوري که اگر غذاي مناسبي بـه بـدن نرسـد قـواي بـدن               

ي اين  دهند و در نتيجه ضعيف شده و کارايشان را از دست مي 
روان آدمـي نيـز چنـين    . رود امر بدن تحليل رفته و از بين مـي     

هـاي روانـي     ايماني روان دچـار بيمـاري      ورت بي است، در ص  
شود که در صورت درمان نشدن از عـالم انـسانيت سـقوط        مي

با مرگ بدن . شود کرده و به هالکت و مرگ جاوداني مبتال مي        
امـا مـرگ روح و      . پـذيرد  هاي جسماني هم پايان مي     گرفتاري

هــا و گرفتــاري بــه  روان آدمـي، آغــاز رنــج بــردن از بيمــاري 
ها بـوده    زشتي است که روان آدمي در پي کسب آن         هاي خوي
أَ و من كان ميتاً فَأَحييناه و جعلْنا لَه نُوراً يمِشي ِبِه «ي  آيه. است

          نزُي ِبخاِرٍج ِمنْها كَذِلك سِفي الظُّلُماِت لَي ثَلُهم نِفي النَّاِس كَم
    لُـونمعما كانُوا ي خـوبي ايـن مطلـب را نـشان         بـه   » ِللْكاِفِرين

هـاي روانـي تنهـا در ايـن جهـان            گرفتاري به بيماري  . دهد مي
گير آدمي نيست بلکه در جهان اخـروي نيـز نتـايج آن              گريبان

شـود و    در روز قيامت درون بر بيرون چيره مي       . شود ظاهر مي 
افـرادي  . شود هر کسي به صورت ملکوتي خودش محشور مي  

ني هـستند و از عـالم انـسانيت     که در دنيا داراي صفات حيـوا      
باشـند در قيامـت نيـز بـه          اند و فاقد روح ايمان مي      تنزل کرده 

   ).١٦(شود  ها برانگيخته مي ترين صورت صورت زشت
از نظر عالمه طباطبـايي اعتقـاد بـه خـدا و اعتقـاد بـه حيـات         

گردد که انسان از اخالق ناپسنديده و گناهان     اخروي باعث مي  
 که خداوند با قدرت و علم بي پايانش بر        اين باور . دوري کند 

انسان احاطه دارد و به هر سـر و راز درونـي وي آگـاه اسـت          
شود که انسان در کار خود هرگز دچار اشتباه نشود و    سبب مي 

 اعتقاد به جهان پس از ي هبه فکر پاداش و عقاب الهي که الزم      
 توان گفت که بنا بـر نظـر        بنابراين مي ). ٣١(مرگ است، باشد    

عالمه اعتقاد به قضا و قدر و تصادفي ندانستن امـور جهـان و             
اعتقاد به معاد و نگاه مثبت و خوشـبينانه داشـتن بـه مـرگ و                

شـود کـه انـسان از سـالمتي و        جهان بعد از مرگ باعـث مـي       
 بهداشت رواني برخوردار باشد 

هر انساني از آغاز تولدش در مورد وجـود         : جهان شناسي ) ب
خـودش روبـه رو اسـت و در مـورد           جهان هـستي و وجـود       

و بـه ايـن نتيجـه     . پـردازد  ها به فکر و انديشه مي      چگونگي آن 
ها را  رسد که در وراي اينها واقعيتي ثابت وجود دارد که آن         مي

شـوند و    آن داراي هستي ميي کند که به واسطه    دار مي  واقعيت
تا زماني که با آن در ارتباط هستند با هستي آن وجود دارند و              
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انـسان بـا فکـر و انديـشه         . شوند ا قطع ارتباط با آن نابود مي      ب
بـرد   به اين نکته پي مي    ) خداوند(عالوه بر وجود اين واقعيت      

اش داراي هدف و غايتي است و اين غايـت نهـايي    که زندگي 
پس بر او الزم اسـت      . باشد وي همان به کمال رسيدن وي مي      

چنـين  .  باشـد  براي رسيدن به کمال با خداوند ارتبـاط داشـته         
شـود   دهد و باعث مي  افکاري همواره به زندگي انسان معنا مي      

. که فرد از نظر روح و روان نيز در امنيت و آسايش به سر ببرد
طبق نظر عالمه بر هر انساني واجب است که مبدأ ايـن عـالم              
يعني خداي متعال را بپرسـتد و در اعمـالش سـعادت دنيـا و               

  ).٩(شد آخرت خود را در نظر داشته با
آيد که انسان با شـناخت خداونـد بـه           از آيات قرآني نيز برمي    

عنوان يگانه آفريدگار جهان هـستي و ايمـان بـه ذات هـستي              
بخش او و همينطور باور به قضا و قـدر الهـي، وجـود جهـان       

هاي موجود در آن را عبث و پوچ ندانسته و در      هستي و پديده  
ه و بـر او او توکـل        تمامي امور زندگي به خداوند اميـد داشـت        

چنـين شخـصي همـواره از انجـام اعمـال نادرسـت             . کنـد  مي
کند و به دور از هر گونه تـرس و اضـطراب در      گيري مي  کناره

کند کـه چنـين محيطـي بـدون شـک            محيطي آرام زندگي مي   
  .آورد سالمت رواني را براي او به ارمغان مي

برگ درختان سبز، در نظر هوشيار هر ورقـش دفتـري اسـت،            
معرفت کردگار به نظر عالمه حسيني طهرانـي متـرجم تفـسير        
الميزان، نور ايمان و معرفت به حق تعالي نوري است کـه بـر             

ييد شده و از نور حـق تعـالي اقتبـاس شـده           اهاي مومنان ت   دل
). ٣٢( گيـرد  اين نور قائم به اوست و از آن کمـک مـي            . است

د، زيرا از آيات تواند خدا را مالقات نماي انسان با نور ايمان مي
آيد که لقـا و زيـارت خداونـد متعـال تنهـا بـراي               قرآني برمي 

پذير است که به خداوند ايمان آورده باشند و بـه    کساني امکان 
ل نشوند و ييک و همتايي و انبازي براي وي قا       هيچ عنوان شر  

در مقابل ايمان بـه خداونـد،    ). ٣٢( تنها خداوند را موثر بدانند    
به بيان عالمه حسيني طهرانـي      . شود ح مي کفر به خداوند مطر   

کننـد بـا غـضب و       شان را به سوي کفر باز مي       کساني که سينه  

و اين بـه ايـن    . شوند عذابي بزرگ از سوي خداوند مواجه مي      
خاطر است که آنان زندگي دنيوي را بر حيات اخروي ترجيح         

ها و بر گـوش   اند و چنين کساني هستند که خداوند بر دل  داده
  ).٣٢( زند هايشان مهر مي و چشم

ــت  : خودشناســي) ج ــي از اهمي ــالم خودشناس ــب اس در مکت
عالمه طباطبايي در بيان خود شناسي،     . بسزايي برخوردار است  

را از کتاب الدرر و الغرر بيان کرده و        ) ع(فرمايشات امام علي    
اينگونه اظهار مي دارد که عارف کسي است که نفس خـود را           

انسان با ايـن  . بندگي شهوات آزاد کنداز اسيري هواي نفس و    
عمل شناخت بيشتري نسبت به خداونـد حاصـل مـي کنـد و            
حقيقت معرفت و کمال و نهايت درجـه آن همـين اسـت کـه       
آدمي با شناخت خود، از تعلقات دنيوي دور شده و عملش را         

  :کما اينکه خداونـد مـي فرمايـد   . تنها براي خداوند انجام دهد 
 از علمـاء  تنها بندگان، از" »لَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء     ِإنَّما يخْشَى ال  «

تــوان خودشناســي و  مــي ")٢٨: فــاطر (ترســندي مــ خداونــد
زيـرا  . ايـي بـراي خداشناسـي دانـست        شناسي را مقدمه   هستي

شناخت انسان از خودش و از جهـان هـستي او را بـه وجـود         
يـد بـه    بنابراين انسان همواره با   . کند خداوند متعال هدايت مي   

 آفريدگان، بايستي پديد ي  همشاهدياد خداوند متعال باشد و با       
پايـان   ها به ياد آورده شود و توانايي و حکمت بي       آن ي  هآورند

هاي بي پايان را  و ديگر صفات کمالي او شناخته شود و نعمت
. از خداوند دانسته و دوستي خداوند را در دل خود جاي دهد           

هـا بـه    انسان با ديدن همه پديدهبا شناخت و دوستي خداوند،     
هـا را از     هـا، آن   افتد و با برخورداري از نعمـت       ياد خداوند مي  

الزم به ذکـر  ). ١٦(شود  خدا دانسته و شکرگذار نعمتهايش مي    
ايي که افراد آن جامعـه بـه ايـن سـه موضـوع            است که جامعه  

 ي  هگردنـد و ادار    توجه کنند از سالمت روانـي برخـوردار مـي         
بـا وجـود اينکـه       .برنـد  در مسيري درست پيش مـي     جامعه را   

ثير ادهد و ت معنويت بخش مهمي از زندگي مردم را تشکيل مي 
و همينطـور بخـش     . سزايي بر سالمت و بهزيستي آنان دارد       هب

ولي قرن . رود مهمي از مشاوره و روان درماني نيز به شمار مي        
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و پزشکي نوزدهم، دوران انتقال بيماران رواني از کليسا به قلمر 
در قرن نوزدهم مراقبت از افرادي که دچـار    . شود محسوب مي 

 روان درمـانگران و  ي هاختالالت رواني شـده بودنـد بـر عهـد         
مشاوران بوده است و نقش کليسا و خانواده و جامعه در ايـن             

اگـر چـه در ايـن ميـان کليـساها در            . امر کم رنگ شـده بـود      
 ولـي گـرايش     کردنـد  گيري مراکز درمانگري فعاليت مي     شکل

. غيرمذهبي در روان درماني و مشاوره رو به رشد بـوده اسـت          
هاي معنـوي مـشترک، روان درمـاني و          رغم وجود پيشينه   علي

بـسياري از  .  معنويـت ندارنـد  ي همشاوره ارتباط خوبي با پديد   
درمان گران به شدت غير مذهبي، يا به طور کامل معنويـت را          

وان نوعي مکانيـسم دفـاعي و   گيرند و يا آن را به عن       ناديده مي 
طور طبيعي کنار خواهـد گذاشـت    يا چيزي که مراجع آن را به  

البته اين ديدگاه مربوط به درمانگراني اسـت        . گيرند در نظر مي  
  ).٢١(کنند  که از فرويد تبعيت مي

  
   گيري نتيجه

هاي انجام شده بر روي انسان نمايانگر آنست که               پژوهش
سماني و رواني است و براي هر کـدام         انسان داراي دو بعد ج    

. شـود  از اين ابعـاد دو حالـت سـالمتي و بيمـاري لحـاظ مـي        
سالمتي و بيماري انسان نيز در گرو سالمتي و بيماري اين دو            

که انسان در صورت بيماري جسماني براي        همچنان. بعد است 
کند، بيماري رواني نيز چنـين اسـت کـه           اش تالش مي   معالجه

شود کـه در صـورت درمـان نـشدن منجـر بـه              بايستي درمان   
علم روز و همينطـور متـون دينـي مخـصوصا       .شود هالکت مي 

ـ هاي ارا قرآن مجيد راهکارهايي را براي عالج چنين بيماري    ه ي
از نظر علم روان شناسي افـرادي کـه داراي عالئمـي         . داده اند 

مانند اختالالت فکـري و عـاطفي نباشـند از سـالمت روانـي              
هـايي کـه از    در قرآن کريم نيز بـراي انـسان    . دبرخوردار هستن 

ــي برخوردارنــد خــصوصياتي از قبيــل آرامــش   ســالمت روان
اميد به خداوند، کنترل اميال و بـه کـارگيري صـحيح              روحي،

قـرآن،  . پـذيري و فـداکاري ذکـر شـده اسـت           ها، مسئوليت  آن

هايي از انسان ماننـد کفـر، نفـاق، کبـر،           خصوصياتي و ويژگي  
هـا   کند و نام بيمـاري را بـر آن         ه را بيان مي   شرک، شک و غير   

ها بـا ايمـان بـه      هاي مبتال به چنين بيماري     گذارد، که انسان   مي
توانند خود را از قيـد و        خداوند متعال و انجام اعمال ديني مي      

و در صورت درمان نـشدن بـر    . ها نجات دهند   بند اين بيماري  
 .شود شدت بيماريشان افزوده مي

در تفـسير الميـزان ضـمن توضـيح صـفات           عالمه طباطبـايي    
بيماران رواني معتقد است، چنين افرادي به بيماري دل دچـار           

در ايـن  . انـد  شده و از مسير اوليه و فطري خـويش دور شـده         
کند متناسـب بـا فطـرت        ها بروز مي   صورت حاالتي که در آن    
بنا به باور وي، بيمـاردالن کـساني        . پاک و اوليه انساني نيست    

هايشان از شک و ترديد نسبت به خدا و آيـاتش        دلهستند که   
پر شده است و همين امـر ايمـان آنـان را کـدر و ناصـاف و                   

هـاي   عالمه بـراي درمـان بيمـاري   . آميخته با شرک کرده است   
رواني به نيروي اراده در انسان و ايمان به خداوند و عمـل بـه       

 وجـود  به نظر عالمـه . دستورات الهي نقش بسزايي قائل است   
 راده در انسان راهي براي رسيدن به مقام قرب الهـي اسـت و           ا

عاملي در جهت تعالي انساني و عملکرد روح انساني در سـير        
عالمه، اعتقـاد بـه عقايـد حقـه و انجـام        . باشد تکاملي وي مي  

اعمال با توجه به همين عقايد حقه سبب ايجـاد عـزت نفـس           
رد کـه   شده و سعادت و کمالي را براي انسان بـه بـار مـي آو              

عالمـه حـسيني    . باشـد  رستگاري نفس هم در همين امـر مـي        
طهراني نيز همچون استاد خويش بـه وجـود بيمـاري روحـي         
اشاره کرده و راهکار درماني آن را همان ايمان بـه خداونـد و             

  . باورها و رفتارهاي ديني دانسته است
 يمـار يل بـه ب   يها قا   دل يد گفت همان طور که خداوند برا      يبا

ـ  عـالج آن ن    ياست، برا  در . ز راهکـار در نظـر گرفتـه اسـت     ي
 قلـب و نفـس را   يمـار ي از ب  ييل به رهـا   ي که فرد تما   يصورت

 ي قران و خداونـد رفتـه و از کارهـا        يد به سو  يد، با ياراده نما 
  .ديمان شده و توبه نمايخود پش
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Background and Objective: One of the challenging issues over the ages has been spiritual and mental 

dilemmas leading to numerous miseries and mortifications in human societies. From the perspective of 

Islam, one of the maladies of human  in addition to physical maladies is spiritual one affecting human beings 

with a kind of  suspect and anxiety which is manifested in terms of suspicion and fragile faith  in God and 

leads to display of manners well-matched with ungodly and wicked habits which, in turn, induces  acts of 

unbelievers. In contrast, Quran considers a healthy person as one who does not go astray and who has 

spiritually achieved piety of soul and spirit. The Holy Quran entitles a person of healthy soul (Salim o-nnafs) 

if he is not a slave of inordinate desires. To meet this goal, the present research embarked on evaluation of 

Shia Muslims interpretations of malady of soul focusing on Tafsir- al Mizan (Allameh Tabatabaii) with 

specific reliance on the commentaries and perspectives of deceased  Allameh Hosseini Tehrani. 

Materials and Methods: To fulfill the objectives of this study this descriptive/ analytical and library based 

research was applied. 

Results: A striking issue from the perspective of Tafsir-al Mizan is the similarity of soul disease with 

physical diseases which tend to aggravate by time and if not treated, it will diverge into a chronic disease and 

will subsequently end in death. It is worth mentioning that aggravation of heart disease stems from 

negligence of a patient concerning the detrimental activities worsening severity of disease of the heart 

(exactly similar to physical diseases). 

Conclusion: In Quranic perspective, if an individual suffers from heart disease and if he desires to be treated 

for his illness, this needs to repent of his sins towards Glorified God. Quran mentions that one of the distinct 

futures of repentance is faith in God, proper and virtuous behavior and thoughts.  Furthermore, in the same 

perspective, those who suffer from soul disease are not scared of acquiring worldly assets at the price of 

being deprived of religion and also such people assign a high priority to mortal worldly positions over 

piousness. 
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