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Introduction From Albert Ellis’s point of view, wrong beliefs and more expectations toward 
yourself, people, social situation, and natural events are the most important mental factors of 
harmful psychological stress. These unreal expectations, in the event of a threat, failure, or loss, 
can create fear, sadness, and severe anger toward yourself, human beings, social situation, and 
natural events. These harmful psychological stress cause an increase in the number of mental 
and physical illnesses. One way to treat these psychological stress is to faith in divine mercy. 
The divine mercy means GOD is the only provider for worldly blessings in human’s life, and all 
people with positive or healthy and negative or harmful emotions can have all these worldly 
blessings. The aim of this study was to investigate the effect of faith to the divine mercy on the 
treatment of thought factors of psychological stress from Ellis’s point of view. The method of this 
research was analytical-documentary with the use of reliable and psychological interpretive 
resources. 
Conclusion The level of enjoyment of worldly blessings has no relationship with emotions and 
positive feeling such as relaxation and happiness as well as reducing psychological stress. GOD 
is the only provider for worldly blessings in human’s life and Individual, people, social situation, 
and nature do not have an independent impact on the benefits of these blessings.
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  چکيده
از خود،  بسیارتوقعات  باورهای نادرست و ،سیآلبرت الگاه دکتر د یداز  مقدمه:

 یفشارها یامل فکروع نیتر مهم ،یعیو حوادث طب یاجتماع طیمردم، شرا
نشدن یا  ی، در صورت تهدید، برآوردهمنطقریتوقعات غ نی. اهستندمضر  یروان

، ها انسان، نسبت به خود دیترس، اندوه و خشم شد جادیموجب ا رفتن، ازدست
 شیافزا ،مضر یروان ی. فشارهاشوند می یعیو حوادث طب شرایط اجتماعی

 نیدرمان ا یها از راه یکی. را به دنبال دارند یو جسمان یروان یها یماریب
 یعنی یاله تیاست. رحمان یاله تیبه رحمان مانیمضر، ا یروان یفشارها

همه  و ها است انسان یدر زندگ یویدن یها دهنده نعمت یخداوند، تنها روز
 یویدن یها نعمت نی، از اها با هیجانات مثبت یا سالم و منفی یا مضر انسان
تاثیر ایمان به رحمانیت الهی بر هدف مطالعه حاضر بررسی . شوند یمند م بهره

 مطالعه نیروش ابود.  الیسدرمان عوامل فکری فشارهای روانی از دیدگاه 
ی انجام شناس و روان یریاده از منابع معتبر تفسکه با استف بود یلیتحل - یاسناد
 شد.
هیجانات و  با یا رابطه چیه ،یویدن یها از نعمت یمند بهره زانیم گیری: نتیجه

خداوند، . ندارد یروان یو کاهش فشارها یآرامش، شاداحساسات مثبت مانند 
 ریثات تعیو طب، شرایط اجتماعی ها است و شخص، مردم دهنده نعمت یتنها روز

، و اعتقاد به این موضوعباور  .ها ندارند نعمت نیاز ا یمند بهره زانیبر ممستقلی 
  شود. یم یروان یفشارها کاهش و درمان عوامل فکریموجب 
  یفشار روان ،یشناس و روان نیاسالم، د مان،یا ها: کلیدواژه

  
  ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:
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  همقدم
 بار زیانله فشارهای روانی ا، مسبشریتترین مشکالت  یکی از بزرگ

آرامش، شادی و  بر باری زیان آثار این فشارهای روانی، .[2 ,1]است
های روانی و جسمانی  ها دارند و موجب اختالل سالمتی انسان

توان به اختالل اضطراب،  های روانی می شوند. از جمله بیماری می
زدگی، اختالل  عملی، هراس، حمالت وحشت - وسواس فکری

، افسردگییافته، خشم،  استرس پس از ضربه، اضطراب تعمیم
به پیری زودرس،  جسمی های ماریبیاز جمله  واختالل دوقطبی 
های دستگاه  های قلبی و مغزی، سرطان و بیماری فشارخون، سکته

های عصبی  و انواع بیماریگوارش، ضعف عضالنی، ضعف بینایی 
  .[2,3]اس اشاره کرد مانند ام
 - گری عقالنی شناس مشهور، درمان ، روانالیس آلبرتدکتر 
از . [5 ,4]بیستم توسعه دادرفتاری را در دهه پنجاه قرن  - هیجانی

نظر ایشان باورهای نادرست نسبت به عوامل آرامش، شادی، رفاه و 
توقعات زیاد دنیوی نادرست و غیرواقعی از خود، مردم، شرایط 

بار  ترین عوامل فشارهای روانی زیان اجتماعی و طبیعت از مهم
  .[9-6]هستند

به رحمانیت الهی های درمان این فشارهای روانی، ایمان  یکی از راه
دهنده همه  است. رحمانیت الهی یعنی خداوند تنها روزی

موجودات،  همهها، شامل  های دنیوی است و این نعمت نعمت
در رابطه با رحمانیت  .[10]شود های مومن و کافر می حیوانات، انسان
، تحقیقات و تالیفات ارزشمندی نگاشته شده الیسالهی و نظرات 

ای در مورد نقش ایمان به رحمانیت  ب یا مقالهاست اما تاکنون کتا
الهی بر درمان عوامل فکری فشارهای روانی از دیدگاه ایشان 

  نگاشته نشده است.
تاثیر ایمان به رحمانیت الهی بر درمان هدف مطالعه حاضر بررسی 

  بود. الیسعوامل فکری فشارهای روانی از دیدگاه 
و براساس منابع معتبر تحلیلی  - در مطالعه حاضر با روش اسنادی

درمان  درایمان به رحمانیت الهی  شناسی، نقش تفسیری و روان
، بیانرا  الیسبار از دیدگاه دکتر  زیانفشارهای روانی عوامل فکری 

  .تحلیل و اثبات شد
  

  فشار روانی
مانند ترس، اندوه  یمنف یها جانیاحساسات و ه شامل یفشار روان
و  دیمف ی سالم وروان یفشارهاو دو نوع  [14-11]است و خشم
  .[15 ,14 ,6 ,4 ,1]شود را شامل می بار زیان یروان یفشارها

  

 فشارهای روانی مفید
 فیضع یروانمنفی  جاناتیه شامل دیمف ی سالم وروان یفشارها
 شود یم یعضالن یو توانمند یفکر یاریکه موجب هوش یو موقت

 نیا. [15]کند یم اریهوش ،ندیو انسان را در مقابل حوادث ناخوشا
 یو برا است یو ضرور دیمف یزندگان یبرا یمقدار فشار روان

  .[15 ,14 ,8 ,1]بار نیست زیان انسان یسالمت
  

  بار فشار روانی زیان
 یرواناحساسات منفی و  جاناتیه شامل بار زیان یروان یفشارها
 یروان یکه موجب فشارها ییها ها و اندوه ها، ترس خشم مانند
 بار انیزبرای سالمت روانی و جسمانی و  استمزمن  ای دیشد
  .[19-16 ,13 ,4 ,3-1]است

  

 عوامل فشارهای روانی
جسمانی، محیطی و عوامل عوامل فشارهای روانی شامل  ترین ممه

 اند: فکری هستند و توضیحات آنها در زیر بیان شده
مانند اختالالت ژنتیک روانی و مغزی، عوامل جسمانی ) ۱
، فشار روانی، فکری تغذیه نامناسب های مزمن و طوالنی، خوابی کم

ها و  مغزی، آسیب های شدید خستگیو عصبی بیش از حد توان و 
های مزمن،  جراحات مغزی، کمبود اکسیژن، آلودگی هوا، گرسنگی

 بار به مغز سرما، گرمای شدید و استنشاق گازهای سمی زیان
 و طبیعی، تهدیدهای انسانیها و  ) عوامل محیطی مانند زیان۲

، بیکاری، سالی خشک ،زلزلهحیوانات و موجودات موذی، مانند 
ورشکستگی، بازنشستگی، طالق، اختالفات خانوادگی، ضرر مالی، 

دادن موقعیت شغلی و  ها، بیماری و مرگ عزیزان، ازدست بیماری
 ظلم ظالمان

ه ) عوامل فکری مانند باورهای نادرست و غیرواقعی نسبت ب۳
ها و توقعات  عوامل آرامش، شادی، سالمتی، آسایش و دلبستگی

 زیاد و نادرست دنیوی از خود، مردم، شرایط اجتماعی و طبیعت
مهمترین عامل فشارها و اختالالت روانی، عوامل فکری و شناختی 

  .[10 ,9]است
  

  رحمانیت الهی
های  دهنده همه نعمت رحمانیت الهی یعنی خداوند تنها روزی

ها شامل همه موجودات، حیوانات،  است و این نعمت دنیوی
های برتر  . بنابراین موقعیت[23-20]های مومن و کافر هستند انسان

ها، تقدم و تاخرهای دنیوی افراد مانند میزان  اجتماعی، دارایی
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های  ثروت، شهرت، محبوبیت، ریاست و قدرت، همه از جلوه
ندی بیشتر از آرامش، م رحمانیت خداوند هستند و تاثیری در بهره

)، زیرا ۵۵مندی و شادی ندارند (سوره توبه آیه  نشاط، رضایت
های فراگیر دنیوی  های رحمانیت خداوند، شامل نعمت نعمت

ها، حیوانات، مومنان،  خداوند برای همه موجودات اعم از انسان
معاندان و مخالفان با خداوند، ملعونین، مغضوبین درگاه الهی و 

  .[26-24 ,21 ,11 ,10 ,6]ضالین است
های پایدار  دهنده نعمت اما رحیمیت الهی، یعنی خداوند تنها روزی

 یستمحدود به این دنیا نهای رحیمی الهی،  و دایمی است. نعمت
فرماید  می اصفهانی راغبخواهد داشت. س از مرگ هم ادامه و پ

و به میزان ایمان،  [27]استمختص مومنان در آخرت این صفت 
، سوره ۳و  ۲سعی و عمل صالح آنها بستگی دارد (سوره عصر آیات 

مندی  شامل بهره در این دنیا های رحیمی الهی ). نعمت۳۲نحل آیه 
های  و نعمت لذات معنویمندی،  ، نشاط، رضایتآرامشبیشتر از 

رفاهی مفید برای تهذیب نفس، تقویت ایمان، اطاعت از خداوند و 
از تمامی هم بعد از مرگ مومن  وجاودان هستند بهشت 
خواهد شد مند  بهره یبهشت ی رفاهی، عاطفی و روانیها نعمت

، سوره واقعه ۳۸الی  ۱۰، سوره واقعه آیه ۲۸و  ۲۷(سوره فجر آیه 
  .[13]) ۹۱الی  ۸۸آیه 

مندی از  هر چقدر ایمان و اطاعت خداوند بیشتر باشد، بهره
نیا و آخرت بیشتر خواهد بود (سوره های رحیمی الهی در د نعمت

، ۷۲، سوره زخرف آیه ۱۵۶، سوره اعراف آیه ۳۸الی  ۱۰واقعه آیه 
الی  ۱۰، سوره واقعه آیات ۴۳، سوره مرسالت آیه ۱۹سوره طور آیه 

مندی بیشتر از آرامش  و بهره )۹۱الی  ۸۸، سوره واقعه آیات ۳۸
ند متعال است های رحیمی خداو روانی در این دنیا، از جمله نعمت

، سوره توبه ۲۶، سوره فتح آیه ۱۸، سوره فتح آیه ۴(سوره فتح آیه 
  ).۴۰، سوره توبه آیه ۲۶آیه 

  

  عوامل فکری فشارهای روانی
شامل  یروان یفشارها یعوامل فکر نیتر مهم ،سیال دگاهیاز د

  موارد زیر هستند:
باید در همه اموری که برایم مهم است،  : من) عامل فکری اول۱

 هستند، مورد مهم و تاثیرگذار افرادی که برایم طرف از و موفق شوم
باشم، به منافع دنیوی  نداشته خوبی عملکرد اگر تایید واقع شوم.

بسیار  خود نرسم و نتوانم ضررهای دنیوی را از خود دور کنم،
خورده،  شکست آدم شود، به یک وحشتناک خواهد شد و موجب می

شکست  طور مرتب به شوم، که تبدیل اهمیت بی و ارزش بی
 و متعصبانه تقاضاهای الزامی و های خواسته خورد. این می
 از نگرانی، اضطراب، افسردگی، احساس موجب اغلب فکرانه، کوته

  است. و اقدامات خطرناک افکار روابط، از اجتناب خودبیزاری،
مرا  باید هستند، من با ارتباط در که افرادی ) عامل فکری دوم:۲

 داشته منصفانه و آمیز محبت دوستانه، کامالً  کنند و رفتاری یاری
 تنبیه باید و نیستند های خوبی صورت آنها، آدم این غیر در باشند،

های الزامی و انتظارات زیاد، نادرست و غیرواقعی  توقع شوند. این
 نزاع، جویی، انتقام اضطراب، خشم، احساس از مردم، موجب

  شود. می جنگ حتی و دشمنی
 کامالً  شرایط اجتماعی و طبیعت، باید ) عامل فکری سوم:۳

 هیچ سرعت، بدون به باید هماهنگ با اهداف و منافع من باشد،
اهداف و منافعی که برایم  به رسیدن در مرا زیادی، سختی و زحمت

ناراضایتی من  و موجب ناراحتی نباید کمک کنند و مهم است،
 وحشتناک بسیار بخورم،نباشد و شکست  چنین شرایط اگر شوند.

 ارزش کنم. این زندگی، تحمل توانم نمی و خواهد شد
 و نامعقول اعتقادات ندارد. این را زیاد تالش یا کشیدن سختی

 که کسانی شود و برای یاس می احساس موجب اغلب غیرمنطقی،
 آشفتگی ناراحتی، ، ناکامی و شکست دارند تحمل در کمی توان

باورها، موجب  این را به همراه دارد. افسردگی روانی، عصبانیت و
 و کارها، انکار انداختن به تعویق و رفتن طفره تنبلی، تعلل، ایجاد
  .[31-28]است اعتیاد و کردن توجیه خطا، پذیرش عدم

  

حمانیت الهی بر درمان عوامل فکری ر تاثیر ایمان بهچگونگی 
  فشارهای روانی

باورها و توقعات نادرست اولین عامل فکری فشارهای روانی، 
مندی  نسبت به عوامل آرامش و شادی است. مانند این باور که بهره

های رفاهی دنیوی، موجب سالمتی، آرامش،  هرچه بیشتر از نعمت
شود. این باور  شادی روانی بیشتر و کاهش فشارهای روانی می

علت عدم شناخت صحیح عوامل واقعی  نادرست و غیرواقعی، به
دی و فشارهای روانی است. این باورها و توقعات آرامش، شا

های دنیوی و توقعات نادرست  نادرست، موجب تشدید دلبستگی
طلبی در امور دنیوی مثل ثروت، ریاست،  خواهی و برتری مانند زیاده

های دنیوی  ویژه در نعمت قدرت، دوستان، محبوبیت و شهرت، به
این توقعات بسیار  شوند. مازاد بر نیاز برای تامین سالمتی، می

دادن، موجب  نشدن یا تهدید یا ازدست دنیوی، در صورت برآورده
  شوند. افزایش عوامل فشارهای روانی نوع اول، دوم و سوم می

  های دنیوی است و همه رحمانیت الهی، شامل همه نعمت
بار یا  های دارای آرامش، شادی روانی یا فشارهای روانی زیان انسان
های  برند. برخی از افرادی که از نعمت آن بهره می بار از غیرزیان

مند هستند، فشارهای روانی بیشتری دارند.  دنیوی بیشتری بهره
های دنیوی  ). بعضی از افرادی که از نعمت۵۵(سوره توبه آیه 

مند هستند، آرامش، نشاط بیشتر و فشارهای روانی  کمتری بهره
ت اصحاب صفه کمتری دارند مانند احساسات و هیجانات مثب

و آیات نزول آرامش بر مومنان با امکانات  ۲۷(سوره کهف آیه 
نظامی کم و نزول رعب و ترس بر کافران با امکانات نظامی بسیار در 

، ۴۴الی  ۴۱آیات  انفال، سوره ۱۳الی  ۹آیات  انفالجنگ بدر؛ سوره 
). این امر بیانگر اهمیت و تاثیر ۱۲۵الی  ۱۲۳آیات  عمران آلسوره 
مندی از آرامش، هیجانات مثبت و  های دنیوی، در بهره نعمت کم

های دنیوی را از جهت  کاهش فشارهای روانی است و تاثیر نعمت
  نماید. تاثیر بر آرامش و کاهش فشارهای روانی، کم و ناچیز می

های دنیا اعتقاد دارد، هرگز به  کسی که به تاثیر و ارزش کم نعمت
ویژه در مورد  های دنیوی به خواهی  زیادهحرص و دلبستگی شدید، 

های دنیوی بیش از نیاز ضروری، مبتال نخواهد شد و از  نعمت
ویژه در مقایسه با  های دنیوی، به داشتن نعمت نداشتن یا کم

دیگران، فشارهای روانی شدید یا مزمن به خود وارد نخواهد کرد و 
متعارف دنیوی یا  دلیل توقع بسیار دنیوی مازاد بر نیاز ضروری و به

های زودگذر دنیوی، در گذشته، حال و آینده  مبتالشدن به سختی
بار مانند ترس، اندوه و خشم شدید یا مزمن،  فشارهای روانی زیان

ها به  ها و اندوه ها، ترس به خود وارد نخواهد کرد زیرا این خشم
سالمت روانی و جسمانی او آسیب وارد خواهد نمود. این فشارهای 

ها یا کمبودهای دنیوی به زندگی  زا، بیشتر از سختی نی بیماریروا
دنیوی او آسیب خواهند زد زیرا نعمت سالمتی، آرامش و شادی 

  های دنیوی هستند. ترین نعمت مهم
دومین و سومین عامل فکری فشارهای روانی، باورها و توقعات 
نادرست نسبت به مردم، شرایط اجتماعی و حوادث طبیعی است. 

نشدن و  باورهای غلط و توقعات بسیار، در صورت برآورده این
ها، ضررهای  ها، کاستی برخورد با نامالیمات دنیوی مانند سختی

ها در اهداف دنیوی، موجب اندوه، خشم و ترس  دنیوی و شکست
های دیگر، شرایط اجتماعی و حوادث  شدید نسبت به خود، انسان
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  شود. طبیعی می
  

آموزد که همین متاع کم دنیا در  ان میرحمانیت الهی، به انس
های دیگر یا  اختیار خداوند است و در اختیار و قدرت خود، انسان

طور که خداوند حکیم در  شرایط اجتماعی و طبیعی نیست. همان
ْزَق لَِمْن َيَشاُء َو َيْقِدُر؛ قرآن می ُه َيْبُسُط الرِّ خدا روزی را  فرماید "ان اللَّ

، ۲۶گرداند" سوره رعد آیه  شاده یا تنگ میبرای هر که بخواهد گ
اِس؛ اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّ و ما اين روزها(ى شکست و  "َوتْلک األيَّ
. ۱۴۰عمران آیه  سوره آل "گردانيم پيروزى) را ميان مردم به نوبت مى

شود، انسانی که به رحمانیت الهی باور  این باور و اعتقاد موجب می
دلیل  باشد و به دارد، از غیرخداوند، توقع نفع یا ضرر نداشته 

ها و ضررهای دنیوی نسبت به  ها، کاستی ها، سختی شکست
ها، شرایط اجتماعی و طبیعت) ترس،  غیرخداوند (مانند انسان

باشد. عدم اندوه، خشم   کینه و خشم شدید یا مزمن نداشته اندوه،
ترین عوامل آرامش و کاهش فشارهای روانی  و ترس شدید، از مهم

  هستند.
  

دومین و سومین عامل فکری فشارهای روانی، باورها و توقعات 
نادرست نسبت به مردم، شرایط اجتماعی و طبیعت است و این 

دم شناخت صحیح از صفت عامل فکری فشارهای روانی، در ع
آموزد  رحمانیت الهی ریشه دارد. صفت رحمانیت الهی به انسان می

های طبیعی و انسانی دنیوی در اختیار خداوند است  که نعمت
و آیات بسیاری که توحید در رازقیت الهی را  ۵۸(سوره ذاریات آیه 

کنند) و البته انسان باید تالش خود را براساس اطاعت  بیان می
ی، خدمت به خود و مردم، دوراندیشی، درنظرگرفتن شرایط خود اله

و جامعه و توجه به سود و زیان و احتماالت حداکثری و معقول 
) اما هیچ رابطه ۱۵، سوره ملک آیه ۱۰انجام دهد (سوره جمعه آیه 

مندی از  قطعی و یقینی بین میزان تالش انسان و میزان بهره
، سوره شوری آیات ۳۸ه نور آیه های دنیوی وجود ندارد (سور نعمت
، سوره بقره ۱۴۰عمران آیه  ، سوره آل۲۷عمران آیه  ، سوره آل۲۰و  ۱۹

  ).۲۱۲آیه 
های  تواند با ظلم به دیگران بر میزان نعمت بنابراین انسان نمی

دنیوی خود بیفزاید، یا با ترک یاد و اطاعت خداوند، تهذیب نفس، 
های خود را زیاد کند، یا با  راییایمان و عمل صالح، میزان ثروت و دا

های شدید و طوالنی،  کار و تالش زیاد و بیش از حد توان، خستگی
رساندن به سالمتی، روابط  های الهی، آسیب عدم رعایت توصیه

های دنیوی خود بیفزاید سوره  خانوادگی و رفاقتی، بر میزان نعمت
، سوره شوری ۳۸، سوره نور آیه ۳۷عمران آیه  ، سوره آل۲۱۲بقره آیه 

  ).۲۰و  ۱۹آیات 
  
  

ترین عوامل تکوینی و جبری  معصیت خدا و ظلم به دیگران، از مهم
طور که خداوند  فشارهای روانی، از دیدگاه قرآن هستند. همان

فرماید "َو َمْن َأْعَرَض َعْن ِذکِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشه َضْنکا  حکیم می
و هر کس از ياد من دل بگرداند در  َمى؛و ََنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمه َأعْ 

حقيقت زندگى تنگ (و سختى) خواهد داشت و روز رستاخيز او را 
) و در آیات دیگری ۱۲۴کنيم" (سوره طه آیه  نابينا محشور مى

ه؛  می ْعَب بَِما َأْشرَکوا بِاللَّ ِذيَن کَفُروا الرُّ فرماید "َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب الَّ
کند" اف خواهيم بيم اند انى که کفر ورزيدههاى کس زودى در دل به

الِِمينَ ) "۱۵۱عمران آیه  (سوره آل ِه َعَلى الظَّ هان! لعنت ؛ َأَال َلْعَنُة اللَّ
، رجوع کنید به سوره انفال ۱۸" (سوره هود آیه خدا بر ستمگران باد

  ).۲۶، سوره احزاب آیه ۲، سوره حشر آیه ۱۲آیه 
  

عناد و معصیت خداوند از  شود که میاز آیات فوق استنباط بنابراین 
ترین عوامل ایجاد فشارهای روانی منفی در روح و روان انسان  مهم
فرماید "َفَأيُّ اْلَفِريَقْيِن َأَحقُّ  طور که خداوند حکیم می ؛ هماناست

ِذيَن آَمُنوا َو َلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم بُِظْلٍم، ُأوَلِئک َلُهُم األمْ  ُن َو بِاألْمِن، الَّ
کدام يک از (ما) دو دسته به ايمنى  دانيد ُهْم ُمْهَتُدوَن؛ پس اگر مى

سزاوارتر است. کسانى که ايمان آورده و ايمان خود را به شرک 
" (سوره انعام يافتگانند  راه ايشان و ايمنى است آنان اند نيالوده
  ).۸۲و  ۸۱آیات 

نعمت آرامش  مندی مومنان، از اعتقاد به رحیمیت الهی یعنی بهره
های رفاهی، رفاقتی، روانی و  حداکثری در این دنیا و تمامی نعمت

لذت لقای الهی در آخرت است. این باور صحیح، موجب کاهش 
شود. این کاهش  های دنیوی می خواهی ها و زیاده دلبستگی

توقعات دنیوی، موجب کاهش توقعات از خود، مردم، شرایط 
امر موجب درمان نوع اول، دوم شود و این  اجتماعی و طبیعت می

  و سوم عوامل فشارهای روانی است.
کند با  تالش می با توجه به تفسیر رحمانیت و رحیمیت الهی انسان

 ، اطاعت خداوند، دعا و مناجات با خالق عالم هستی،تقویت ایمان
، ایمان و اطاعت الهی را در در راه خداو محبت خدمت ، ایثار ،انفاق

رحیمی  یها خود را بیشتر مشمول نعمتزندگی خود بیشتر کند تا 
، آرامش موجب افزایش امر این .بگرداند در دنیا و آخرت خداوند

 اضطرابمانند افسردگی و لذات معنوی و کاهش فشارهای روانی 
طور که خداوند  شود، همان دنیوی میهای  اندوه و ، خشمترس
هِ  َأْولَِياءَ  ِإنَّ  َأالماید "فر می  آگاه؛ َيْحَزُنونَ  ُهمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوٌف  ال اللَّ

 اندوهگين آنان نه و است بيمى نه خدا دوستان بر که باشيد
. این امر موجب درمان هر سه نوع )۶۲آیه  یونس" (سوره شوند مى

  است. الیسعوامل فشارهای روانی از دیدگاه 
، قلیل دلیل متاع رحمانیت و رحیمیت الهی، بهبا توجه به تفسیر 

کند هرگز به کسی ظلم  تالش می ، انساندنیا ارزش مدت و کم کوتاه
افترا،  ،و با بدگویی، تهمت )۸۲و  ۸۱(سوره انعام آیات  نکند
اذیت دیگران به دنبال  و اخذ مال حرام ،برداری ، کالهپراکنی شایعه

در بت به دیگران طلبی نس برتری وهای دنیوی  کسب نعمت
موجب کاهش  باور و روش زندگیاین . دنیوی نرودهای  نعمت

 ِتْلک" شود بار در انسان می زیانو هیجانات منفی فشارهای روانی 
ارُ  ِذينَ  َنْجَعُلَها اآلِخَرةُ  الدَّ ا ُيِريُدونَ  ال لِلَّ  َفَساًدا َوال األْرِض  ِفي ُعُلوًّ

ِقينَ  َواْلَعاِقَبةُ   که دهيم مى قرار کسانى براى را آخرت سراى آن؛ لِْلُمتَّ
 آن از) خوش( فرجام و نيستند فساد و برترى خواستار زمين در

 َأَحقُّ  اْلَفِريَقْينِ  َفَأيُّ " .)۸۳" (سوره قصص آیه است پرهيزگاران
ِذينَ  َتْعَلُمونَ  کْنُتمْ  ِإنْ  بِاألْمنِ   بُِظْلمٍ  ِإيَماَنُهمْ  َيْلِبُسوا َوَلمْ  آَمُنوا الَّ
 )ما( از يک کدام دانيد مى اگر پس؛ ُمْهَتُدونَ  َوُهمْ  األْمنُ  َلُهمُ  ُأوَلِئک
 ايمان و آورده ايمان که کسانى است سزاوارتر ايمنى به دسته دو
" يافتگانند راه ايشان و ايمنى راست آنان اند نيالوده شرک به را خود

)، این باور و عملکرد، موجب درمان هر ۸۲و  ۸۱(سوره انعام آیات 
  شود. می الیسسه نوع فشارهای روانی از دیدگاه 

پژوهشی،   -  های حجم مقاله در مجالت علمی با توجه به محدودیت
فقط به نقش ایمان به رحمانیت الهی در درمان  در پژوهش حاضر

و امکان طرح معارف  شد عوامل فکری فشارهای روانی پرداخته
  .اعتقادی، اخالقی و رفتاری در این مجال فراهم نبود

توجه به آثار زیانبار عوامل فکری و شناختی فشارهای روانی در با 
 درهای دیگر به نقش ایمان  در پژوهش شود پیشنهاد میجهان، 

توحید افعالی، توحید ربوبی، توحید رازقی، رحمت الهی، 
بودن نعمات  رزشا کوینی ظالمین، کماندیشی، مجازات ت مثبت

شناسی، توکل، زهد، رضایت از زندگی،  دنیوی، انسان کامل، انسان
ایمان، تقوا و اطاعت الهی در پیشگیری، کاهش و درمان عوامل 

  فکری و شناختی فشارهای روانی پرداخته شود.



له تیبه رحمان مانیا ریتاثــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۴۳ سیال دگاهیاز د یروان یفشارها یبر درمان عوامل فکر یا
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  گیری نتیجه
از  بسیار دنیویتوقعات باورهای نادرست و  ،سیالگاه دکتر د یاز د

عامل  نیتر مهم ،یعیو حوادث طب یاجتماع طیخود، مردم، شرا
ی، در منطقریتوقعات غ نی. اهستندمضر  یروان یفشارها یفکر

ترس،  جادیموجب ا دادن، نشدن یا از دست صورت تهدید، برآورده
و  ، شرایط اجتماعیها نسبت به خود، انسان دیاندوه و خشم شد

های درمان این فشارهای روانی،  یکی از راهشود.  می یعیحوادث طب
ایمان به رحمانیت الهی است. رحمانیت الهی، یعنی خداوند تنها 

ها، شامل همه  های دنیوی است و این نعمت دهنده نعمت روزی
هایی با هیجانات مثبت مانند آرامش، شادی و فشارهای  انسان

رهای روانی بار و هیجانات منفی مانند فشا روانی مفید و غیرزیان
ای بین میزان آرامش و فشارهای روانی  بار است. هیچ رابطه زیان

های دنیوی رحمانیت  مندی از نعمت بار با میزان بهره سالم و زیان
دهنده  الهی وجود ندارد. رحیمیت الهی، یعنی خداوند تنها روزی

محدود های رحیمی الهی،  های پایدار و دایمی است. نعمت نعمت
تنها راه  .خواهد داشت س از مرگ هم ادامهو پ یستن به این دنیا

مندی از آرامش حداکثری و فشارهای روانی حداقلی در این  بهره
های رفاهی، رفاقتی و لذات روحی و  مندی از نعمت دنیا و بهره

معنوی در حیات پس از مرگ، ایمان به خداوند، اطاعت او و 
های مومن به  انسان مندی از نعمات رحیمی الهی است. بهره

ترین شرایط رفاهی مانند جهاد در راه خدا،  خداوند، حتی در سخت
مندی و  های رحیمیت الهی مانند آرامش، رضایت توانند از نعمت می

های ظالم و  انسان مند شوند. فشارهای روانی مفید یا سالم بهره
مند هستند ولی  بهرههای بسیار دنیوی،  کار، از نعمت معصیت

الهی در دنیا و آخرت بوده و خداوند آنها را در این مشمول عذاب 
دنیا به فشارهای روانی منفی مانند ترس، خشم و اندوه مبتال 

  کند. می
  

از تمامی عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش  تشکر و قدردانی
  شود. ، قدردانی مییاری نمودند
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