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Psychological Effects of Prayer and Praying with God and its 
Impact on Mental Health

[1] The educational effects of prayer and prayer in the Holy Quran [2] Ethics in the Quran 
[3] Psychoanalysis in the undercover [4] The role of prayer in social life [5] The adequate 
principles (Usul al-kafi) [6] Comprehensive interpretation [7] The ideal commentary (Tafsir 
Nemooneh) [8] Dictionary [9] The stages of content development and the motivations for 
prayer in children and adolescents [10] Freud and Jung on religion [11] Al-Shafa [12] The 
Power of Prayer [13] Poetry collection (Divan-e ghazaliat) [14] Masnavi Manavi [15] The 
keys of unseen world (Mafatih al-ghayb) The role of religion and religious confrontation in 
mental health [16] Investigation of multiple relationships of religious orientation with 
mental health in Razi University students [17] Relaxation: approaches and solutions (with 
emphasis on Islamic teachings) [18] A look at the philosophy of education [19] Ways to 
reach mental relief from the Qur’an’s viewpoint

Introduction All humans need a sense of security and peace throughout their lives, especially 
during their high-risk youth, but most of them do not know how to achieve that psychological 
security. One of the most important and effective ways to feel physiological security and safety 
for youth is to have a direct and immediate connection with their god. The aim of the present 
study was to investigate the psychological effects of prayer and praying with God and its 
effect on mental health. This research was conducted using the descriptive-analytical method, 
through searching in the religious and psychology references. 
Conclusion Prayer has greatness so that God describes praying as great action. Prayer is the 
verbal or non-verbal expression that comes from within the believer. Increasing the capacity 
of acceptance arising from the knowledge of God, the existence of the homogeneity principle 
between God and human, and the strengthening of inner faith are the motivating factors of 
prayer.
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  مقدمه
از  نوعی به یکیه بهکشناختی دعا، از آن جهت تحلیل و تبیین روان

از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار شود، آثار دینداری پرداخته می
های دین، از جمله دعا، دفاع از بیان فواید و آثار عمل به آموزه است.

 بخشد در حالیدین و دینداری را جذابیت و مقبولیت بیشتری می
 الً ه معموک است ته مهمیکو این ن است ه از آثار آن غفلت شدهک

تواند دارد و می ی فراوانهافواید دینداری در همین جهان، جذابیت
باوران نقش مکی دینی برای ناباوران یا هادر دفاع از دین و آموزه

 توجه اسالم مبین دین مسایل ترینمهم از ییکاساسی داشته باشد. 
 هیچ یدین یهاهاز دیدگاه آموز .است یروان و یجسمان بهداشت به

به امور  آوردنیرو و آورزیان یکارها انجام با که ندارد حق یانسان
ناشایست، به سالمت جسم و روان خود آسیب وارد کند یا خود را در 

: فرمایدیقرار دهد. قرآن کریم در این زمینه م یمعرض هالکت و نابود
هُلکه یال بایدیکُم "الُتلقوا با دستان خود، خویشتن را به هالکت  ؛التَّ
د و فر یهم برا یو بیمار ینظر به این که مساله سالمت". نیندازید
دنبال جامعه از اهم موضوعات بوده، لذا همیشه بشر به یهم برا

 ودهب آن از یپیشگیر یهاهو را یعوامل پیدایش بیمار کشف علل و
فقط مخصوص  یهمچنین کشف و تبیین علل بیمار .است
 به را هاانسان سایر هم یاله یاولیا بلکه نبوده، یعاد یهانانسا
منظور و روان سفارش نموده و به جسم بهداشت حفظ و رعایت
 و یمجس یهابیماری انواع به ابتال از یپیشگیر یهاهو را یشناسای
   .[1]اندداده پیشنهاد یراهکارهای یروان

 یک در خداوند با انسان ارتباط و خداوند وجود جانبههمه شناخت
 ادیان در الهیاتی مهم مباحث از [2]حقیقی" و تکوینی "رابطه

 .است قرار گرفته متفکران توجه مورد دیرباز از که استابراهیمی 
بودن رابطه بنده با خداوند با تکیه بر اصولی چون عدم جواز و ناممکن

بد با ع مدارسنخیتگسست بین عبد نیازمند و غنی مطلق، انگیزه 
معبود، اصل گرایش جزء به کُل و غیره از خاستگاه عقل و اندیشه (در 
قالب استدالل) و خاستگاه قلب (در قالب عواطف و احساسات 

 و گراییحقیقتورزی، دعا، عبادت، متعالی) در مصادیقی چون نیک
، قابلیت واکاوی مستقل هامولفهکه هر یک از این  یابدمیغیره نمود 

   را دارند.
 هایآموزهدینی (با توجه به  ادبیات پردازاننظریه از برخی نظریه در

 ترینبرجستهرابطه برآمده از خاستگاه قلب، از  قرآنی و روایی)،
 ِخردورزانه کُنش با تنها زیرا بین انسان و خداوند است، هایرابطه
 زا فراتر را هستی جهان از شناخت کیفیت توانمی که است قلب

رابطه قلبی انسان با خداوند در  .[3]کرد مشاهده ذهن هایظرفیت
همچون ایمان، شکرگزاری، توکل، دعا و غیره به منصه  هاییمولفه
 قرآن، منظر از دعا مولفه تحلیل قابلیت داشتن که رسدمیظهور 
 ولفهم در خداوند با انسان قلبی رابطه باالی اهمیت از نشان تواندمی
  . دساز نمایان را روپیش  مساله بیشتر واکاوی ضرورت و باشد دعا

از درون داعی است که فزونی  برآمدهغیرکالمی  یادعا، بیان کالمی 
ظرفیت پذیرش برآمده از باالرفتن شناخت نسبت به پروردگار، وجود 
اصل سنخیت بین عبد و معبود، تقویت ایمان درونی و غیره عامل 

همراه با تفکر، نه محرک آن بوده است. بیان (دعا و نیایش) مکرر 
 است. از این نظیربی تعالیحقگونه، در افزونی معرفت تکرار عادت

رو، رابطه بین معرفت و دعا و نیایش یک رابطه مکملی است، زیرا از 
 قامم و انسان شود برقرار انسان استعالیی پیوند که آن طرفی، برای

 در حوریخدام پنداره یادآوری به نیاز بیابد، را خود مقدس رسالت
و از دیگر سو،  است انسانی زمان تمامی و فضا تمامی در اجزا، همه

سوره  ۶۰خاستگاه یادآوری مذکور، همان پیوند استعالیی است و آیه 
  َلکُْم" نیز موید همین نکته است.  َأْسَتِجْب  غافر "اْدُعونِی

شناختی دعا و نیایش با خدا هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار روان
 روش زا استفاده با تحقیق آن بر سالمت روح و روان بود. اینو تاثیر 
صورت  یشناسروان و یدین وجو در متونبا جست ،یتحلیل -توصیفی

  گرفت.
  

  سالمت روانی اثربخشی دعا از جهت مضامین
 رات فرد اهمیتکدین اسالم در تربیت انسان برای نظام باورها و تف

گوید برای رمز می پیلوینست ـه ک همچنان ؛ای قائل اسـتویژه
ی بایـد ـسکـری افـراد تغییـر یابـد و هـر کسالمت روان باید ساختار ف

نی رار و تلقیکری خود را تغییر دهد. دعا تعلیم، تکوشد اساس فکب
توانـد تصویر روشنی از خود و هستی واسطه آن میه فرد بهکاست 

هتـر ا دیگـران بخالق بیابد و بتواند در مسایل زندگی و در برخـورد بـ
آن است  (ع)سجادهای خاص ادعیه امامگیری نماید. از ویژگیتصمیم

هـای مختلـف ماننـد ارتباط با خالق، ارتباط با هستی، ـه در زمینـهک
 غیره ارتباط با دوستان، با دشمنان، با پدر و مـادر، بـا فرزنـد و

 نماید. بنابراین دعا از جهت مضامین والگوهـای جامعی ارایه می
  مفاهیم اثربخش است.

  

	ایگاه دعا از دیدگاه قرآن و مشی تربیتی آنج
در قرآن، آیات فراوانی عظمت دعا را بیان نموده است و دعا را یکی 

داند و کوتاهی و از مصادیق بارز و روشن عبادت خداوند می
 دعا را جزء تارکیش و دعا را از مصادیق استکبار و گردانی از نیاروی

؛ برای نمونه به برخی از آن آیات [4]مستکبرین معرفی کرده است
َقاَل َربُّکُُم اْدُعونِی َأْسَتِجْب َلکُْم؛ بخوانید مرا تا  وَ "شود: اشاره می



 ۴۹ آن بر سالمت روح و روان ریبا خدا و تاث شیایدعا و ن یشناختآثار روانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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درستی آنانی که از عبادت خدا سرپیچی اجابت کنم شما را، به
اند و وارد دوزخ خواهند شد؛ ورزند، خوار و ذلیلنمایند و کبر میمی

استجابت داده و سرپیچان از دعا  وعدهشریفه فرمان دعا و  هیآاین 
شده  نقل زرارهرا مستکبران دانسته است؛ ذیل آیه شریفه حدیثی از 

ِذینَ  ِانَّ : َیُقول َتَعاَلی هللاَ  "ِانَّ  فرمودند:ع) (باقرکه امام … َیسَتکِبُرونَ  الَّ
َعاءُ  الِعَباَدة َافَضلُ  وَ  ُهَو ُدَعاءُ : َقالَ  ؛ َحِلیم الواهٌ  ِابراِهیمَ  ِانَّ  قلُت : الدُّ

َعاءُ  َقاَل َاالَواُه: ُهوَ   و ارزشمندترین دعاست؛ عبادت، از ". منظورالدُّ
 "حلیم الواه ابراهیم "انَّ  در اواه از مراد نیز و است دعا عبادت، بهترین
؛ پروردگار شما فرموده مرا از روی خلوص بخوانید تا [5]دعاست" نیز

	دعای شما را اجابت کنم.
 فرمود: هرگاه یکی ازکه روایت کرده  (ص)از پیغمبر اکرم انس بن مالک

کی علین یشما حاجتی دارد، باید از خدا بخواهد تا جایی که اگر بند ن
گسسته شود، باید در اصالح آن به خدا استعانت بجوید و فرمود: دعا 
عبادت است و آنهایی که از نیایش در پیشگاه خدا اعراض و سرکشی 

یا در  ؛[6]زودی با ذلت و خواری وارد دوزخ خواهند شدکنند، بهمی
َربِّی َلْوَال ُقْل َما َیْعَبُأ بِکُْم " سوره فرقان ۷۷مانند آیه  آیاتی دیگر

ُدَعاُؤکُْم؛ ای رسول ما به امت بگو که اگر دعای شما نبود، خدا به شما 
، ارزش انسان از دیدگاه خداوند در دعای او "توجه و اعتنایی نداشت

کید به دعا نموده و خطاب به رسول خود تااین آیه  .نهفته است
نت استعاشما و  ینماید که به اینها تذکر بده و بگو که اگر دعامی

ا چیزی که بنده ر .نمودشما نبود، پروردگار من به شما اعتنایی نمی
ذکر و دعا است که سبب و گرداند، همان عبادت به خدا نزدیک می

 داردیم شود و به همین واسطه او را گرامیمزیت انسان نزد خدا می
 وَ " سوره بقره ١٨٦ یا در آیه ؛گیردو مورد نظر لطف پروردگارش قرار می

که بندگان من از تو  یهنگامِإَذا َسَأَلَک ِعَباِدی َعنِّی َفِإنِّی َقِریٌب؛ و 
این آیه روی سخن خود را  "،ال کنند، بگو من نزدیکمئودرباره من س

ال وئبندگانم از تو درباره من س که گوید: هنگامیبه پیامبر کرده، می
ر از شما به تدیکتر از آنچه تصور کنید، نزکنند، بگو نزدیکم، نزدیکمی

خواند اجابت مرا می که خودتان و من دعای دعاکننده را هنگامی
کنم؛ بنابراین باید بندگان من دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان می

  .[7]آورند، باشد که راه خود را پیدا کنند و به مقصد برسند
  

  سالمتی جسم و روان اثربخشی الفاظ دعا بر
 دتوانه خواندن دعا میکشود این است آنچه در این مجال بررسی می
 الفاظ دعا برای دیگران ،بـه عبارت دیگر .برای انسان اثربخش باشد

ثر است و برای تـسهیل معالجه وبدون درنظرگرفتن الگوی دینی آن م
ی هاتوان فعالیتهمچنین با دعا می .توان از دعا بهره بردبیماران می

تواند به مددجو فـرد را تغییر داد و درمانگر می کدرونی یـ دارجهت
   .نمایـد کمـک

 یکیا پزشـ کوسوماتیکتنی یا سایی اخیر، طب روانهادر سال
ـه جـای خـود را بـه کاملی است کبـدن در حـال تحـولی ت -ذهـن

متخصـصان در است.  تنـی داده -یـا خـدایی کطـب تئوسـوماتی
ه ذهن یا وضعیت روحی و ک ند به آناقائل کوسوماتیکطـب سای

البته  .تواند به روند بـروز بیمـاری و مرگ شتاب ببخشدروانی فرد می
زیـرا  ،نـدنکرا نفی نمـی غیرهتری، ویروس، سلول سرطانی و کتاثیر با

شناختی فرد در مساله دخیل عالوه وضعیت روانهمـه ایـن عوامل به
  .هستند

  

   دعا
 اخد به توجه به معنی بوده) ُدعاوّ  آن ادعیه (اصل مفردِ  "دعا" در لغت،

خواستن، حاجت او، از سئوال با همراه ابتهال او، از خیر طلب و
 .[8]خداوند است درگاه از درخواست برکت و استدعای خدا، به استغاثه

 از نوعیبه که خداوند با خاضعانه و آگاهانه ارتباطی اصطالح، در
 به چه و سر زبان به چه است همراه درخواست یا سپاس با تمجید
 این که از است عبارت دعا: نویسدمی یطباطبای عالمه .[9]دل زبان

 جلب از پـس و کند متوجه خود یسو به را مدعوّ  نظر دعاکننده،
 اقعو بنابراین دعا درنماید.  درخواست یو از را ینعمت و فایده توجه،
ند خداو با رابطه قلبی انسان ازبرآمده  کالمی نوین نظام یک ایجاد
، شدهبیاننظام نوین کالمی  .سازدمی دگرگون را داعی حالت که است

یا دارای مضمون حمد است یا درخواست. با توجه به تعاریف لغوی 
و اصطالحی از دعا، دعا به لحاظ محتوایی، یا رویکرد تحمید و نیایش 

سنخیت است یا  دارد که برآمده از شناخت قلبی و بر مبنای اصل
رویکرد سئوالی دارد که برخاسته از عجز بشری و بر مبنای اصل 

  نیازمندی فطری یک نیازمند بالذات از غنی بالذات است.
  

	دین و باورهای مذهبی در بهداشت روانیتاثیر 
امروزه بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکر و اندیشه در باب 

عاطفی  ویژه مسایلانسانی به امور تاثیرگذاری تقیدات دینی بر تمامی
نظران بر زه بسیاری از اندیشمندان و صاحبوو روحی هستیم. امر

این باورند که مذهب تاثیر انکارناپذیری بر سالمت روح و جسم و 
دها گوید: من صمی کارل گوستاو یونگ. دیگر ابعاد زندگی بشر دارد

ان بیمارانی که در نیمه ام. از میتن از بیماران را معالجه و درمان کرده
ند حتی یک بیمار را نیز دبرسالگی به بعد) به سر می٣٥عمر خود (

ندیدم که اساسًا مشکلش نیاز به یک گرایش دینی در زندگی نباشد. 
تک آنها به این دلیل قربانی بیماری توانم بگویم که تکت میاجربه

زمانی به  روانی شده بودند که آن چیزی را که ادیان موجود در هر
آنها، تنها وقتی که به دین و  فردفرددهند، نداشتند و پیروان خود می

	طور کامل درمان شدند. های دینی بازگشته بودند بهدیدگاه
 در فرویدشناسی نظر دیگری دارند. پردازان رواناما برخی از نظریه

 نویسد: من از اعماق وجود خود تنهامی ١٩١٠در سال  یونگای به نامه
 عمیقًا بر این باورم که تمامی ؛توانم اطمینان کنمبه یک چیز می

نیاز انسان به دین، بر درماندگی خردساالنه او قرار دارد. نوع  شالوده
رای تواند تحمل کند و ببشر پس از تولد دنیای بدون پدر و مادر را نمی

این دو بدترین  گیرد.در نظر می خود، خدای عادل و طبیعت دلپذیر
	.[10]نهدتوانست تصور کند، بنا میدروغ انسانی را که می

های او در برابر دین، در شدت معتقد بود که نیروی مخالفتبه فروید
نهفته است و مجادالت او در برابر دین، بدان جهت  آنها ویژگی علمی

 دآزردگی را از خوم بیماری روانینیرومندند که دین دقیقًا همان عال
تحلیلگری از طریق فرآیند پژوهش تجربی دهد که علم رواننشان می

	[10]به دست آورده است
شده  هنشان داددر پژوهشی ارتباط بین نگرش مذهبی با مکان کنترل 

است. مکان کنترل، بیانگر آن است که فرد حوادث زندگی خود را به 
ر، تا چه حد به عوامل بیرونی (مانند شانس، تصادف افراد دیگ

سرنوشت، قضا و قدر و دیگر نیروهای بیرونی) یا عوامل درونی (مانند 
. در دهدهای شخصی، توانمندی یا کوشش درونی) نسبت میگرایش

حالت اول به مکان کنترل بیرونی و در مورد دوم درونی اطالق 
  شود.می
	

تحلیل و مکانیزم رابطه قلبی در شاخص دعا با رویکرد 
  قرآنی
 دعا شاخص در واال خدای با انسان رابطهقرآنی،  هایآموزهبنا بر 
 زا درخواست و تالش با انسان یعنی وقتی است؛ تدبیری نوعیبه

باشد،  کرده ایجاد خود وجود در را پذیرش ظرفیت ادعیه، مجرای
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. شودمی نازل ُبخلی هیچ بدون رحمان خدای طرف از فیض افاضه
 برسد مطلوب حد به اعتدال جهت در کمال عناصر مزاج گاه "هر

 کرد خواهد دریافت الصورواهب از را ترکامل نفس پذیرش استعداد
 نیست افاضه از بخلی و منع الصور،واهب در چون دیگر، طرف از و
  .[11]"شودمی افاضه مجرد نفس استعداد، شدنتمام مجرد به
 این به و است قرآن متن اسالم، دین در دعا غنی بسیار منابع از

 از برآمده ارتباط نوعی نماز، قرائت کنار در قرآن تالوت خاطر،
-بیطل جمالت سیاق و اگرچه سبک است؛ شده بیان قلب خاستگاه
 صدر اصوالً . است متفاوت غیرقرآنی ادعیه تمام با تقریباً  قرآن دعایی
 حال است، شده آغاز "رّب" صیغه با کریم قرآن در دعایی آیات همه
 و سجادیه صحیفه دعای همچون غیرقرآنی دعاهای در عموماً  که آن

" با ادعیه صدر الجنان،مفاتیح و البالغهنهج ادعیه در عمدتاً   که "الّلهمَّ
 سبحان خدای ذات اسم به ناظر اساساً  و الّله" "یا معادل واقع در

	 .است تامل محل و دارمعنی لفظی تفاوت این. شودمی شروع است،
بودن هدوسوی یعنی بودنرابطه کریم، از ویژگیبنابراین در متن قرآن 

 نسانا با انسان بودندوسویه یا بودنسویهتک یعنی ارتباط دعا (نه
دیگر) دفاع شده است و صفت قلبی انسان با یک صفت ربوبی 

بنا بر مبنای  رسانپیامپروردگار در مداری مشخص قرار گرفته که 
 در ارد. جالب آن کهشده گرایش به وصل با گیرنده پیام دبیان
 یکی: تپدمی قلب دو حقیقی، دعای هر برای جدید عهد هایآموزه
 درباره بشری و تاریک کوچک، است افکاری شامل کهآدمی  قلب

 بزرگ قلب دوم دهد؛ انجام تواندمی خدا که کاری و او احتیاجات
 بشر به دادنبرکت برای الهی و نامحدود هدفی دارای که خداست
این دو قلب با هم رابطه دارند. از توجیهات منطقی  .	[12]است
شده برای تعیین و تخصیص مسیر صفت قلبی و صفت ربوبی، بیان

  تناسب حکم با موضوع است.
اصل وجود این مدار و ادای پیام در دو طرف مدار حتی بدون هدف 

دن نشغایی و نفی اجابت، مردود شمرده نشده است و فلسفه اجابت
 ۱۱ ، عدم مصلحت غایی بیان شده است و پیام آیهبرخی از دعاها

رِّ  اإلِْْنَسانُ  "َو یْدعُ  سوره اسرا وًال" َعجُ  اإلِْْنَسانُ  انَ کوَ  بِاْلَخیرِ  ُدَعاَءهُ  بِالشَّ
یعنی؛ رابطه باشد حتی بدون اجابت، این همان گرایش بر مبنای 
سنخیت است که تفاوت آن با گرایش بر مبنای عشق و محبت در 

  کته است.همین ن
 شنیدن که مباش آن بندِ  در     بس و است دعاگفتن تو وظیفه حافظ
  [13]شنید یا
 چه اویت ردِ  یا اجــــابت با      مدار دعـــــاکردن از دست َاخی، ای
  	[14]کــار

  
	های دینی و سالمت روانیمقابله
وسط ه تکهستند  یو رفتار یشناخت یهایمقابله، توانای یهاشیوه

 ینو بیرو یخاص درون ینترل نیازهاکمنظور فرد در معرض استرس به
ار گرفته ک، به هستند یه فشارآور بوده و فراتر از منابع فردک
	.[10]شوندیم

انند م یه از منابع دینک یعنوان روشبه یدر همین راستا مقابله دین
 فادهتاس مقابله یبرا و غیره ل و توسل به خداوندکدعا، نیایش، تو 

 هک آنجا از اندداده نشان اخیر یهایافته. است شده تعریف ند،کیم
 یاوسیله هم و یعاطف حمایت منبع عنوانبه همها مقابله نوع این
 ییرارگکتوانند بهیم و هستند یزندگ حوادث مثبت تفسیر یبرا

 یآنها برا یارگیرکرا تسهیل نمایند، از این رو به یبعد یهامقابله
ارتباط انسان با خالق با طور اعم دین به. بیشتر افراد مفید است

تواند در ایجاد بهداشت روانی م او، مییهستی و اعتقاد به حضور دا
نی داشتن مع. های روانی تاثیر بسزایی داشته باشدو درمان بیماری

داشتن در زندگی به منبعی واال و و هدف در زندگی، احساس تعلق
زا، برخورداری از مک و یاری خداوند در شرایط مشکلامیدواری به ک

همگی از جمله منابعی هستند که افراد غیره های اجتماعی و حمایت
توانند در مواجهه با حوادث فشارزای متدین با برخورداری از آنها می

سی و کپناهی، احساس بیزندگی آسیب کمتری را متحمل شوند. بی
ه خورد، در اعتقاد بروانی به چشم می هایپوچی که در بیشتر اختالل

ها و کارهای خیر دهنده که مصدر نیکیمقتدر و پناه حامیوجود یک 
	.[15]بازد و در باالبردن بهداشت روانی او موثر استگ میناست ر

در مورد نقش مذهب در  پندلتونو  پالومادر تحقیقی که توسط 
مذهبی و  د که اعتقاداتش، مشاهده گرفتسالمت روان انجام 

احساس رضایت کامل از  با نمازخواندن ارتباط قوی و مستقیمی
	.[16]زندگی دارند

  
	دین و بیماری روانی

های متعددی در تاثیر استرس در اختالالت روانی موضوع پژوهش
شناسان بر این باورند که زندگی در قرن ه است و روانتنیم قرن گذش

که  هایی استهمراه با استرس و تنیدگی روانی و بحران ویکمبیست
شود. بیماران های جسمانی و حتی مرگ میباعث بیماری

بار در هفته به  کدقیقه ی ٤٥به مدت  یهفتگ یحمایت یدرمانروان
ه شامل قرائت قرآن، نقل حدیث، ک یدرمانجلسه و روان ٢٠مدت 

عنوان نماز و دعا بهو ترغیب به  یروایات و آموزش باز مسایل دین
ید بر کابا ت یدرمانشناخت کنیکنوع مراقبه را دریافت داشتند. ت کی

ه از ک یانتیجه بود. یدین یهاو با استفاده از آموزش یمضمون دین
ه سرعت بهبود در بین کدهد یاین پژوهش به دست آمده نشان م

ت. زیاد اس یطور چشمگیرنند بهکیه از این روش استفاده مک یافراد
نحوه ارایه این نوع  یرو یه مطالعات بیشترکردند کآنها توصیه 

 یدرمانبرنامه روان یاویژه از نظر اجزا و ریزمحتوو به یدرمانروان
 ه در زمینه تاثیر دین بر سالمتک یضمن تحقیق ین وک صورت گیرد.

ه کاشخاص سالمند انجام داد دریافت  یرو ١٩٨٥-٦روان در سال 
 یتر بوده ولزا در بین اشخاص سالمند شایعاسترس یطبشرایط 

ردن در مورد خداوند کرکشامل نمازخواندن، ف یاعتقادات و اعمال دین
 ردن استرسکمک یمهم برا یهاانیزمکعنوان مفرد به یو عقاید درون

ویژه سازش با اینها در بین بیماران سالمند به یردن توانایکو بهتر
روند. همچنین افسردگی بسیار پایین در بین یمار کپوستان به سیاه

  است. سالمندان عامل به مذهب نشان داده شده
  

  دعا و نیایش مولفهتحقق ارتباط با خدا در  هاینشانه
 -فردی کارکردهای دارای دعا مولفه در خداوند با قلبی ارتباط

. آیندمی حساب به هم ارتباط این مقّوم نوعیبه که است اجتماعی
  از: تندعبار دعا مولفه در خدا با قلبی ارتباط کارکردهای ترینبرجسته

 لحظات آفریدن و نیایش به آوردنروی با فرد گاهیآرامش درونی: 
 ،روانی آرامش یک خالصانه به ارتباط و خویش برای عابدانه خلوت
 که ابدیمی دست اعتماد قابل نقطه یک به امیدواری، گاهتکیه یک به
 پزشکیروان علم و تجربی علوم شناختیروان داروهای برترین در

 نزد که است ارتباط قلبی کارکرد همان این و نیست یافتنیدست
  تحقق یافته است. دنیای معاصر در ویژهبه هاانسان غالب
 نبدی نیایش و دعا از برآمده آرامش بودنِ  شناختیروان مسلم اصل
 شآرام به خویش مخاطب با وگوگفت سایه در فرد هر که است گونه
 بانز که است خداوند با مکالمه یک نیز نیایش و دعا. رسدمی روانی
 ولیها زبان که آن از بیش مکالمه این در آفریننقش و موثر گفتاری
 مینان،اط همچون تعابیری کریم با است. قرآن ثانویه زبان یک باشد،
و  هدنه طیب، انس، رجا، سالمت، راحت، امن، وقار، قرار، سکینه،
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 مودهن اشاره زیستن برای بشر نیاز مورد مولفه (آرامش) این به غیره
 امر یک که این بر عالوه نیایش، و دعا از برآمده آرامش .[17]است
 رویدادهای و زمان گذشت طی نیز گاهی است، شناختیروان مسلم
 بدون ردف و شودمی تبدیل درونی و شخصی به تجربه فرد برای روزگار
 گاهناخودآ صورتبه باشد داشته مذهبی و آیین هیچ به باور که این
 روی موجود پناهگاه این به زندگی، حساس لحظات در فطری، و
 از متفاوت و خودش فردمنحصربه رسوم و آداب با اگرچه ؛آوردمی

	مذهب. و دین یک ظاهری رسومات
 یا امیدوارکردن معنی به نیایش، ناامیدی نفی کارکرد ناامیدی: نفی

 لهمباد یک نیایش زیرا نیست، نیایش طریق از کاذب امیدوارشدن
 و خواهش طبیعت اساس با آن طبیعت نیست و اساس کاال به کاال

 عقالنی سیر نیایش (خواه طبیعت اساساً  دارد. فرق نیز التماس
 رقف مجرد خواهش طبیعت با جویانه)پناه سیر خواه و باشد داشته
 خالف و عقل خالف هایخواهش عرض در را نیایش که رسد چه دارد؛
 زا نیایش ولی است نیاز روی از التماس بگذاریم، زیرا الهی سنت
 هبرآمد قلبی ارتباط در. شودمی مطرح اختیار زمان در و شناخت روی
 سازکار جایگزین را عوامل و اسباب که داشت توجه باید دعا مولفه از

 دمع و کفر به منجر قلبی ارتباط این نهایت در که ننموده حقیقی
 یافتنارتباط برای دعا مولفه از وریبهره مرتبه باالترین شود. ارتباط
 هجانبهمه تسلیم و حال همه در مندیرضایت عبدبودن، واال خدای با

  .است همیشگی معبود به نسبت
تحقق رابطه قلبی در شاخص دعا، میل به  هاینشانهاز  تکرار: به میل

خاطر وجود لذت برآمده از تکرار دعا و نیایش است. انسان متصل به
ناپذیر، راضی به تکرار نیایش پروردگار منبع فیض الهی، خستگی

 و مقدس چند هر اخالقی فعل است؛ البته نه تکرار عادتی، زیرا هر
 .[18]ندارد معنوی ارزش هیچ شود تکرار عادت روی از اگر خیرخواهانه

آدمی  روان و اندیشه از شکنیعادت معنی یک به عبادت جوهره
 یشکنعادت بارز مصداق نیز عبادت در نیت فلسفه از این رو .است
 لباط نباشد همراه نیت با که چنان مقدس چند هر عبادتی هر است.
 روی از نه قصد، روی از عمل یک بناکردن یعنی نیت زیرا است،
 عمل آدمی مبادا که است شکنیعادت بر ناظر نیت واقع در. عادت
 انجام یکنواخت خوگیری و عادت تکرار، روی از را مقدس چند هر
 که است آن هم عالم در شیطان وجود حکمت نگاهی از شاید. دهد
 خروج پویا ورزیدین اساس رو این از. بپرهیزیم عادت چنبره از ما
 بعد را دین حقیقت که بود جاهلی عادت این و است جاهلی عادت از
 که دبو علوی شکنعادت تفکر این، مقابل در و پوشاند (ص)پیامبر از

اما  .[3]کرد عطا انسان به را قدس عالم فضای در دوباره تنفس امکان
 شکل تمرکز، بر تکیه تکراری که از روی عادت نباشد در واقع، با

 برای خود در را حضور انرژی و همه است گرفته خود به چرخشی
 عودص به راهی واژه هر گویی و کرده متمرکز فراخود با اتصال و پیوند
 از دوباره چرخشی در حیات واژه، هر با و است بازگشت به سپس و
  .شودمی گرفته سر

  

	دعا و سالمت روانی
ست از توجه به خداوند، راز و نیاز کردن و ا دعا در اصطالح عبارت

اعراض از غیر و استمداد از او، به سخن دیگر دعا ارتباط  ،ارتباط با او
آوردن به آفریدگار عالم و ماورای ظواهر، اظهار روحی و معنوی، روی

	.[15]نیاز استعجز و عبودیت و درخواست نیاز از پیشگاه بی
های خسته و مایه روشنی و صفای جان بخش دلدعا و نیایش تسلی

ت. های زندگی اسالت و فراز و نشیبکو نیروبخش انسان در برابر مش
ه ک، وقتی در برابر آفریدگارش کوچکنهایت انسان موجودی است بی

ر ای دمتر از قطرهکگیرد و خود را حتی نهایت بزرگ است قرار میبی

یابد، احساس ها میشانکهکای در مقایسه با برابر اقیانوس و ذره
 دارد و همهنیایش وا می رنش وکی در برابر آن عظمت، او را به کوچک

را به  "هیچ"ه این کآنچه  عظمت در همین احساس نیازمندی است.
رانی، ه دلهره، نگکسانی کم نیستند کزند دعاست. پیوند می "همه"آن 

ها و سختی ترس، اضطراب و تشویش خاطر را در مقاطع خطر و
قرآن هم به اثر  نند.کدرمان می "دعا" ها، با دارویبحران
 مهِ موالِن اَ ذ مِ ُخ " فرماید:ه میکند. آنجا کبخشی دعا اشاره میآرامش

 هللاُ  وَ  مهُ لَ  نَ کسَ  کلوتَ َص  نَّ م اِ یهِ لَ ّل عَ َص  ها وم بِ یهِ کزَ م و تُ هُ رَ هِّ طَ تُ  ةً قدَ َص 
ها وسیله آن آنات) بگیر تا بهکای (ز؛ از اموال آنها صدقهلیمٌ عَ  میعٌ سَ 
 نکات) دعا کسازی و پرورش دهی و به آنها (هنگام گرفتن ز کرا پا
	.[19]"ه دعای تو مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناستک

ه دعای خیر در کرد کتوان این برداشت را از این آیه برای همین می
ننده و دعاشونده کین و آرامش روحی دعاکدیگر موجب تسکحق ی
ر این باورند که در بسیاری از موارد دعا برخی از پزشکان ب. [19]شودمی

در بهبودی حال بیمار موثر بوده است. بنابراین باید دعا را در معالجه 
عا د ،در مورد بسیاری از مردم های موثر دانست.بیماران یکی از شیوه
های روانی بسیار موثر بوده و در نتیجه صحت برای درمان بیماری
پذیرند اهد داشت. افراد مذهبی میرا در پی خو آنها بدنی و جسمی

دهد انعکاسی از مشیت که هر واقعه و امری در زندگی آنها رخ می
الهی است و این مشیت الهی که از نظر آنها پنهان است در نمازها و 

آمدها الزم باشد د. اگر نیرویی برای تحمل پیششودعاها مشهود می
	آید. در اثر دعا و نماز به دست می

	
  گیرینتیجه

سالمتی، یکی از موضوعاتی است که همواره در طول تاریخ بشر مطرح 
نظران نوعی با تاریخ آفرینش انسان گره خورده است. صاحببوده و به
ا صورت دع(به شناسان به این امر معتقدند که ارتباط معنویو روان

 و های جسمیو نیایش) با خدا، بسیاری از مشکالت و گرفتاری
ز عنوان یکی اکند. اسالم نیز سالمتی را بهها را رفع میانسانروحی 
ی اساسی برای بقای نسل، حفظ حیات طیبه و رسیدن به هانیاز

ها مطرح کرده است و آن را به اشکال سعادت دنیوی و اخروی انسان
تواند موجب یدین م. مختلف در آیات و روایات ذکر نموده است

ین به زیستن و مردن انسان معنی شود. بنابراین د یایجاد معن
س پس از مرگ با تر یتر یا معتقدبودن به زندگیبخشد. ایمان قویم
ر د یه نمره باالترک یدارد. همچنین افراد یمتر از مرگ هم بستگک

را از مرگ گزارش  یمترکداشتند، ترس  یشاخص دینداربودن درون
ها نیاز به ارتباط و اتصال به ی از نیازهای بنیادین انسانکی. ردندک

به منشأ الیتناهی وصل که ها تا زمانی خدای متعال است. انسان
تًا انسان ذا .نباشند آرامش و اطمینان قلبی در آنها حاصل نخواهد شد

های او را بشنود و ه حرفکسی دارد کدر درون خود نیاز به پناهگاه و 
شود انسان دعا و مناجات با خدا باعث می .ل نمایدرا ح ویالت کمش

هدف نهایت هستی، تنها، سرگردان و پوچ و بیخود را در دایره بی
 طهراب رو، این ازنبیند و با اطمینان و هدفمندی به زندگی ادامه دهد. 

 ی"ُاْدُعونِ  که آیه است مکملی رابطه یک نیایش و دعا و معرفت بین
دعا را  .است نکته همین موید نیز) ٦٠وره غافر، آیه س( َلکُْم" َأْسَتِجْب 
 یا حمد مضمون دارای کالمی، نوین نظام یک ایجاد توانمی

 حالت دانست که خداوند با انسان قلبی رابطه از برآمده درخواست،
حمد  تکیفی نیایشی رویکرد با دعا البته در .سازدمی دگرگون را داعی

 مبنای هک جایی تا بوده باال بسیار معرفت و قلبی شناخت با و سپاس
 رویکرد با دعا در ولی ،یابدمیوحدت  سنخیت اصل مبنای با آن

 یادیز فاصله درخواست پذیرنده مقام با درخواست کیفیت سئوالی،
  .است قلبی) شناخت (نه قلبی احساس یک از برآمده غالباً  و دارد
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