
©2019 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2251-6166: Journal of Quran and medicine, 2020:5(2): 1- 10 

The Components of Mental Health in the Emotional Field with the 

Emphasis on the Behavior of the Infallible (AS) 
 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Despite the advancement of human knowledge, providing mental and 

emotional health and attaining peace and security, are still considered and 

pursued as a complex subject in psychological meetings. Mental pressures 

of today's lifestyle have attracted the attention of various researchers to the 

field of mental health. They have sought to provide formulas and 

techniques to relieve the stress and anxiety, caused by mental pressures and 

thus provide the mental health of the individual and the society. One of the 

most important aspects of this issue is the effective role of the emotional 

field, which has an operational technique and offers a real assurance in the 

field of mental health. This article with the descriptive-analytical method 

examines the most important components of the emotional field of mental 

health and identifies its spoken and practical examples in the lives of the 

infallible. In conclusion, the most important components of emotional field 

are kindness and altruism, individual happiness and vitality, cooperation 

and social collabortion, non-dependency on mundane affairs, managing 

emotions such as anger and reinforcing the love of the servant and God. 
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 اللهی و همکاران  یسنگتراشان یخداداد نیعابد دیس 2

 9911تابستان ، 2، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

بر  دیتأکی سالمت روانی در حیطه عاطفی با ها مؤلفه
 ع() نیمعصومسیره 

 
 یسنگتراشان یخداداد نیعابد دیس

 رانیا ی،سار ،یدانشگاه آزاد سار ث،یعلوم قران و حد یتخصص یدکتردانشجوی 

 انیریاحمد م دیس 

دانشگاه  ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم قرآن و حدیث، گروه اریاستاد
 رانیا ی،سار ،یسار اسالمی واحد آزاد

 یمحمدقاسم دیحم 

 دانشگاه آزاد ادبیات و علوم انسانی، دانشکده گروه علوم قرآن و حدیث، دانشیار
 رانیا ی،سار ،یسارواحد  اسالمی

 
 چکیده

سالمت روانی و روحی و کسب آرامشش و   نیتأمبا وجود پیشرفت دانش بشری، 
ی پیچیشده در محافشل روانشناسشی مطشر  و     ا مقولشه  عنشوان  بشه اطمینان، همچنان 

 توجشه  عصشر حارشر،   زنشدگی  سشک   از حاصشل  روانشی  . فشارگردد یمپیگیری 
 درصشدد  نمشوده ایششان   جلشب  روان سشالمت  حشوزه  مختلف را بشه  پژوهشگران

 فشارهای از ناشی ارطراب و یی در جهت رفع استرسها فنو  ها فرمول تااند  بوده
نماینشد. یکشی از    نیتأمروانی فرد و اجتماع را  و بدین شکل سالمت روانی ارائه

عملیشاتی   فشن حیطه عاطفی است کشه دارای   مؤثر  نقش، مسئلهابعاد این  نیتر مهم
 روش بشا  مقالشه،  . ایشن دهد یمبوده و تضمینی واقعی در حوزه سالمت روان ارائه 

 روان حیطشه عشاطفی سشالمت    یهشا  مؤلفشه  نیتر مهم بررسی به تحلیلی_توصیفی
 ع( شناسششایی) نیمعصششومه و مصششادیگ گفتششاری و عملششی آن را در سششیره پرداختشش

در  مشؤثر ی هشا  مؤلفشه  نیتر مهمکه از  دیآ یمدر پایان این نتیجه حاصل  .دینما یم
و  یهمکشار ی، و نشاط فرد یشادی، دوست و نوع یمهربانبه  توان یمحیطه عاطفی 

نشاتی چشون خششم،    ، مدیریت هیجایویبه امور دن یعدم وابستگاجتماعی،  تعاون
 اشاره نمود. حب بنده و پروردگار تیوتق
و  حشب ، ع() نیمعصشوم ، سالمت روانی، حیطه عاطفی، سیره مؤلفه :ها دواژهیکل

 دوستی.
 8/4/9911 تاریخ دریافت:
 22/4/9911تاریخ پذیرش: 

 نویسنده مسئول:*
 

 مقدمه
( و یرمششادی)غ یرا متشششکل از دو بعششد روانشش یاسششالم وجششود آدمشش

را درگشرو    یش و سشالمت هشر    کنشد  یمش  ی( معرفیماد) یجسمان
 ی. سشالمت روان بشه معنشا   دانشد  یو متأثر از آن مش  یگریسالمت د

انسان است  یو نفسان یدر همه ابعاد جسمان ریتعادل و انسجام فراگ
، انصششا ، عششدالت، یدار هششد  ،یآگششاه دن،یشششیکششه تعقششل و اند

مسشتمر و   در برابشر آن، رششد   میو تسشل  ییجشو  قتیحق ،یدار امانت
خشار    یروانش  یمشار یآرامش ازجمله عالئم آن است و در مقابل، ب

 ،یظلم و تعد ،یاطلکیدن ان،یعص ،یشدن از حد اعتدال است که نادان
 نشه یحسشد و ک  ،یارطراب، ترس، خودپسشند  ،یرعف اراده و سست

 .آن هست یها نشانه از …و یدوز
 و مششراد علششم تیششسششالمت روان، غا بششه دنیرسشش گششرید ییسششو از

 نیش کشه ا  ییهشا  روش یی، شناسشا رو نیاست. ازا یامروز یشناس روان
 یهشا  عالئم و نشانه صیو تشخ کند یو محافظت م تیعوامل را تقو

که موجب انحشرا  و   یو عوامل یانحرا  از تعادل و سالمت روان
از  یریگ شیپ یها و روش ندرما یها و شناخت راه شوند یم یماریب
انششد. عل ششت عمششده  ود قششرار دادهرا سششرلوحه مطالعششات خشش یمششاریب

سشالمت رو  و   نیغرب در حل مقوله تشأم  یروانشناس یها یناکام
روان به جهت شناخت نادرست و یا ناقص از ابعاد وجودی انسشان  

 زیش و ن نیتشر  و موثشگ  نیتشر  لیعنوان اصش  و نیازهای اوست... قرآن به
 یالگشو  نیبهتشر  توانشد  یمنکع به جسشم و روان انسشان، مش    نیتر آگاه
 یویدهنده سعادت دن انسان بوده و پوشش متدر حوزه سال یشناخت
 یگشاه یمقولشه از چنشان جا   نیاسالم ا نیمک نیاست. در د یو اخرو

 آور انیش برخوردار بوده و هیچ انسانی حگ ندارد با انجام کارهشای ز 
سالمت جسم و روان خود آسیب وارد کنشد.   و ترك امور مفید به

 :دیفرما یقرآن کریم در این زمینه م
بشا دسشتان خشود،     (9) (915بقشره/ الَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَش  التههْلُکَش ِ )  »

عنشوان   سشالمت روان بشه   نیبنابرا« خویشتن را به هالکت نیندازید.
 ینش یدر ساختار د یشناخت اهدا  مطالعات روان نیتر یا هیاز پا یکی
)ع(  نیبرخشوردار اسشت. معصشوم    یا ژهیش و تیو اهم گاهیاز جا زین
سشالمت روان   یهشا  مؤلفشه  ینیو ع یعنوان قرآن ناطگ، نمونه عمل به

انسان را  تواند یدر قول و رفتار و عمل م شانیا رهیس یریگیبوده و پ
. بامطالعششه کتششب دیششنما  یششنزد یروانششسششالمت  یهششا بششه مؤلفششه
 یکشه دسشتاوردها   افشت ی دسشت  قشت یحق نیبه ا توان یم یروانشناس
 9411در عصر حارر، حشدود   یمت رواندر حوزه سال یروانشناس
و توجششه  نیششی)ع( مششورد تک نیمعصششوم رهیتوسششس سشش ش،یسششال پشش

کشه ارتکشاط    یتش یدر موروعات مختلف ترب شانیقرارگرفته است. ا
 یها داشته است، به ارائشه دسشتورات   سالمت انسان نیبا تأم یمیمستق

انشد. رشمن    الزم را به مخاطشب انتقشال داده   یپرداخته و رهنمودها
 یهشا  یژگش یو نیتر ی)ع(، منطکگ با اصول نیمعصوم یعمل رهیس نکهیا

 ییالگشو  توانشد  یانسان سالم در ابعاد رو  و جسم بوده است کشه مش  
ی مختلشف مطشر  در   ها طهیحاز میان قرار دهد.  اریرا در اخت یعال

این پژوهش بوده است. برای  موردنظرسالمت روانی، حیطه عاطفی 
ی عشاطفی مطشر  در   هشا  مؤلفشه به بررسی  تدوین این مقاله در ابتدا

ی از آن را در داتیش مؤسالمت روان از نگاه روانشناسی پرداختشه و  
 ایم.ی قرار دادهموردبررسسیره عملی و کالمی معصومین 

اهدا  حکومت اسالمی، تشأمین بهداششت روانشی، ایجشاد      ازجمله 
ی از ریش گ شیپش آرامش و امنیت در تمام زوایای زندگی است تا بشا  

اختالالت عاطفی و رفتاری در جامعشه و آگشاهی از    هرگونهقوع و
ی از ریش گ شیپش ی آن و هشا  شاخصمیزان سالمت روانی، معیارها و 

اخششتالالت روانششی بتششوان عششوارد و پیامششدهای حاصششل از کششاهش 
 سالمت یها مؤلفه بهداشت و سالمت روان جلوگیری کرد. بررسی

سالم از این  نسانا ی  یها یژگیو در حیطه عاطفی شناخت روانی
 رشروری اسشت. ایشن    و مهشم  ع( امشری ) نیمعصشوم از نگاه  حیطه،
 سشیره  زوایشای  دقیشگ  ششناخت  وبامطالعشه   تا دارد نظر در پژوهش
 روان سشالمت  یهشا  مؤلفه تکیین و احصاء به السالم همیعل معصومین

حرکت  موازات بهرمن اینکه حیطه عاطفی  .در این حیطه بپردازد
داشته است و با رششد   گرد عقببین انسان حرکتی ی در فن اورسریع 

صنعتی با حرکتی در جهت مخالف، سالمت روان انسشان را مشورد   
 گشردد مشی  مطشر  سؤاالت  این این مقدمه، با تهدید قرار داده است.

سیره عملشی و   ی سالمت روان در حیطه عاطفی، درها مؤلفهکه آیا 
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-یافتشه  تاوردها بااین دس ایآ ؟شده است مطر  ع() نیمعصومکالمی 

در نگششاه  خیششر؟ یششا دارد تطکیششگ زمینششه، ایششن در روانشناسششی هششای
سالمت روان انسشان در حیطشه    نیتأمع( چه موانعی بر ) نیمعصوم

نماید؟ آثشار  عاطفه و احساس وجود داشته و آن را دچار آسیب می
؟ ایشن  هسشت و پیامدهای سالمت روان در بر فشرد و جامعشه چشه    

 تحلیشل  از منظشور  پاسشخ خواهشد داد.   هشا  پرسشش پژوهش بشه ایشن   
 و روابششس بازشناسششی و مختلششف مفششاهیم میششان ارتکششاط جسششتجوی

 پشژوهش  ایشن  اساسشی  یها پرسش ماهیت. است مفهومی یها شککه
 بشه  مراجعشه  مسشتلزم  پاسشخ  به شدن تر  ینزد که است یا گونه به

 نسکت در( ع) نیمعصوم سیره. ازآنجاکه است مرتکس اسناد و متون
 متعششددی و موجشود  مششرتکس اسشناد  طریششگ از پشژوهش  رششوعمو بشا 

 وهششا  داده یآور جمششع بششرای «اسششنادی روش» اسششت، یابیدسششت قابششل
در مرحله اول ابتدا روایات ششامل کشالم و   . شد برگزیده اطالعات
در حیطشه   ژهیش و بشه ع( در حوزه سالمت روان و ) نیمعصومگفتار 

ره و روش ایششان  عاطفی استخرا  و با بررسی کتکی که به بیان سشی 
ی سشالمت  هشا  مؤلفشه پردازد، مواردی را که منطکگ با در زندگی می

 مرحلشه بعشد   در ی گردید.آور جمعشناسی است، روان در علم روان
 جزییشات  عکشارتی  به. شد خواهند یبند آمده طکقه دست به اطالعات

 جایگشاه  سشپ   و ششده  برششمرده  کلشی  حالشت  بشه  یابی دست برای
در بررسی  .شد خواهد بررسی( ع) نیمعصوم هسیر در روان سالمت

ی سالمت روان حیطه عاطفی در ها مؤلفهی مقایسه معرف، به ها داده
-ی در ایشن حشوزه مشی   شناس روانهای ع( با یافته) نیمعصومدیدگاه 

 پردازیم.
 پژوهششی  کشار  چهشارچوب  در خشا   پیششین   عنوان به که منابعی

که به بررسی روانشناسی ، شامل کتب و مقاالتی است اند قرارگرفته
 ع( پرداخته است و شامل موارد زیر است:) نیمعصومدر سیره 

ی دینی و سیره ها آموزهکتاب بهداشت و سالمت روان با نگرش بر 
مقاله اصول بهداششت   (؛ش 9918) یقاسمع( اثر سلیمان ) نیمعصوم

جعفشری و   شاه ریماز سید ابراهیم « روانی از منظر صحیفه سجادیه
(؛ کتشاب حشدیث و روانشناسشی اثشر     9981نسب )ی اقو جمهن دهیس

بررسی عوامل دستیابی »مقاله  (؛ش 9912) ینجاتدکتر محمد عثمان 
اثشر خرقشانی و همکشارانش    « روان از منظر قرآن کشریم  سالمت به
بررسی تطکیقشی مفهشوم سشالمت روان در قشرآن و     »(؛ مقاله 9915)

بررسشی رابطشه   » الهمق (؛9914اثر بخشایش و محکی )« یشناس روان
بشا سشالمت روان و ررشایت از     الکالغشه  نهج بر اساسبین شادکامی 

اثشر ابشوغکیش و   « زندگی در طالب حوزه علمیه شهرسشتان آبشادان  
ی مقولشه سشالمت روان   طورکل بهی فوق ها پژوهش (.9919مکتکی )

ی هشا  یبنشد  طشه یحی قرار داده و به ششکل مشوردی در   موردبررسرا 
ع( ) نیمعصششومرا در دیششدگاه  مسششئلهایششن مختلششف نپرداختششه و  

ی در ا رششته  انیم. اگرچه منابع عام و نیز اند ندادهی قرار موردبررس
ع( در حشوزه  ) نیمعصومتکیین مفاهیم روانشناسی و نیز کتب سیره 

راهنمشا و کارگششا باششد، امشا هشیچ       تواند یمشناخت سیره ایشان، 
معرفشی   باهد و  به بازخوانی سیره معصومین مستقالًپژوهشی که 

در حیطششه عششاطفی و مکتنششی بششر سششیره  سششالمت روانی هششا مؤلفششه
 بپردازد، یافت نگردید. السالم همیعل نیمعصوم

 
 

 مفهوم شناسی
 سنگ گویند؛ زیرا سنگ سالمت در لغت عرب به سالمت: -الف
 بین  از  زمین  در دیگر چیز هر از دیشرتر مصون بوده و پوسیدگی از
سالمتی عکارت اسشت از عشدم   » :دیگو یمنظور ( ابن م9- 2.)رود می

هشای  های ظاهری و باطنی. برخی دیگر از فرهنشگ ابتال به بیماری
لغت، همچنشین سشالمت را تندرسشتی، رهشایی از درد و بیمشاری و      

 (4.«)انددوری جستن از هر عیب و کاستی معنا کرده
( آمشده اسشت.   5رو  )در لغت بشه معنشای جشان و     روان روان:-ب

 گونشه  همشان در اصطال  به معنای بعد غیرمادی انسان اسشت؛  روان 
که برای جسم و بدن انسان، سالمتی و بیمشاری اسشت بشرای رو  و    

ی ریگ شیپکه برای  گونه همانروان او نیز سالمتی و بیماری است. 
ی جسمی و دستورهایی است که جسشم بیمشار نششود و    ها یماریباز 

 مسشئله نیشز   درروانآن است، پ  از بیماری داروهایی برای درمان 
 (6.)به همین منوال است

 روانی روانی در اصطال  علمی سالمتسالمت  سالمت روانی: - 
 خشوب  توانشد  یمش  که شود یم گفته شخص ثابت نسکتاً حالت آن به

 یشا  یخود تحققش  مسیر در و دارد زندگی شوق و رغکت کند، سازش
 قابلیشت  نیشز بشه   ( و298 ،9915 نژاد، شعاری.)دارد قرار خودسازی
 فردی محیس اصال  و تغییر دیگران، با هماهنگ و موزون ارتکاط

 و عادالنشه طشور   بشه  شخصشی  تمشایالت  و تضادها حل و اجتماعی و
 خودآگاهانه( از دیدگاه اسالمی انسانی که 1) .شودگفته می مناسب

با تمامی هستی ارتکاطی زنده و پویا و متکامشل دارد، انسشانی اسشت    
 اهلل سشالم نی سشالم. از دیشدگاه تششیع، توات معصشومین     روا ازلحاظ

و سالمت روانشی تشام برخوردارنشد.     تیشخصعلیهم اجمعین نیز از 
آنان نیز هر ی  به استقالل، مالکی برای سالمت روانی و الگشویی  

 .ندیآ یمبرای انسان سالم به شمار 
 شده اشارهدر قرآن کریم در رمن دو آیه به روان سالم )قلب سلیم( 

است: یکی در سوره ششعراءِ رشمن دعشای ابشراهیم خلیشل )ع( کشه       
)روز  شششوند یمششخداونششدام مششرا در روزی کششه مششردم برانگیختششه  

رستاخیز( شرمنده و رسوا مکشن، روزی کشه مشال و فرزنشد سشودی      
گشاه   شیپش  به، مگر کسی که با قلب سلیم و روانی پاك بخشند ینم

( آیشه دوم  81ششعراء /  «)لْشب  سَشلِیم   إِلها مَشنْ ََتَش  اللهشهَ بِقَ   »خدا آید: 
إِتْ جَششاء رَبُششهق بِقَلْششب     * وَإِنه مِششن شِششیعَتِهِ لَششاِبْرَاهِیمَ  »ی  فهیشششر
و از بیششرون او )حضششرت نششو  )ع((  ( 84و  89صششافات / )«سَششلِیم 

بشا قلشب سشلیم بشه پیششگاه       که یهنگامابراهیم بود )به خاطر آور( 
 پروردگارش آمده است.

در این حیطه به بررسی اهمیت بعد عاطفی انسان  حیطه عاطفی: -د
 .ششود  یمش آن پرداختشه   سشاز  نهیزمسالمت روان و عوامل  نیتأمدر 

همگشی بشر احساسشات،     ،زنشدگی  تجربیشات ی محیطی و ها آموخته
عمیشگ یشا    توانشد  یمش  راتیتشأث گذارده و این  ریعالیگ و امیال او تأث

، همان ردیگ یمآنچه در حوزه عاطفی موردبحث قرار  سطحی باشد.
میزان عالیگ، عواطف و احساسات فرد است که در اثر آمشوختن و  

فشرد بشه    کشه  یدر حوزه عاطفی، هنگشام  .شده است یادگیری حاصل
پیشدا کشرد    یبسشتگ  پدیده خاصشی اظهشار عالقشه نمشود و بشه آن دل     

. او طکگ نظام ارزشی که دهد یمنسکت به آن واکنش نشان  جیتدر به
او ایجاد گردیده اسشت، بشه حفش  و دوام آن    در حیطه شناختی در 

 .نظام ارزشی پرداخته و با وابستگی در پی حف  آن است
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 اللهی و همکاران  یسنگتراشان یخداداد نیعابد دیس 4

 9911تابستان ، 2، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

 ی عاطفی سالمت روانها مؤلفه
ی  رفتار بشروز   صورت بههای انسان که و واکنش برخی از کنش
و احسشاس او نسشکت    باعاطفشه یابد، اعمشالی اسشت کشه    و ظهور می

حساسات، آثار مثکتی در سشالمت  گردد. برخی از ادیگران ابراز می
گششردد کششه یی تلقششی مششیهششا مؤلفششهروان دارد و برخششی دیگششر، از 

هشای  و واکشنش  رسشاند. برخشی از کشنش   روان آسیب می سالمت به
یابد، اعمالی اسشت  ی  رفتار بروز و ظهور می صورت بهانسان که 

گشردد. برخشی از   و احساس او نسکت دیگران ابراز مشی  باعاطفهکه 
ت، آثار مثکتشی در سشالمت روان دارد و برخشی دیگشر، از     احساسا
در رسشاند.  روان آسیب مشی  سالمت بهگردد که یی تلقی میها مؤلفه

مؤثر بشر سشالمت روان از    یو مداق ه مقوالت عاطف یادامه به بررس
 .شودی)ع( پرداخته م نیائمه معصوم رهیمنظر س

 
 بنده و پروردگار حبتقویت 

و اولیشای دیشن    باخشدا وعی ارتکشاط دوسشتی   در حیطه عاطفی، فرد ن
ی کششه ایششن روابششس او را در مواجهششه بششا ا گونششه بششهبرقششرار نمششوده 

لذا تقویت رابطه محکشت بشا    .رساند ها یاری می مشکالت و حل آن
یکی از اموری است که بشه انسشان آرامشش و سشالمت      پروردگار،

نشی بشا   ارتکاط و گفتگشوی درو  جهیدرنت .دینما یمروان او را تضمین 
خداونشد   .گشردد  یمش سشالمت   و نشاط از سرشار انسان رو  معکود،

 دارد:عنوان می گونه نیانیاز عاطفی  نیتأمنقش خود را در 
 الظهلِمِشینَ  یَزِیشدق  لَا وَ لَِّلْمقؤْمِنِینَ رَحْمَ ٌ وَ شِفَاءٌ هقوَ مَا الْقُرْءَانِ مِنَ نُنزََِّلُ وَ»
 و درمشان  مایشه  مؤمنشان  بشرا   را چشه آن مشا ( و 82اسراء/خَسَارًا ) إِلها

 زیشان  جشز  را سشتمگران [  لش  و ] کنیم م  نازل قرآن از است رحمت
 ( در خشدا ) مسائلی که در سیره عملشی رسشول    ازجمله« .افزاید نم 

 توان در آیه تیل جستجو نمود:است، می مشاهده قابلاین موروع 
 ََنقَش َ  وِزْرَكَ* الهشذِ   عَنش َ  وَرَعْنَا صَدْرَكَ*وَ لَ َ نَشْرَ ْ لَمْ ََ»

 الْعقسْرِ مَعَ یقسْرًا* إِنه الْعقسْرِ مَعَ تِکْرَكَ* فَاِنه لَ َ رَفَعْنَا ظَهْرَك* وَ
 در« (1-9انشرا /فَارْغَب ) رَبِّ َ  إِل َ فَانصَبْ* وَ فَرَغْتَ یقسْرًا* فَاِتَا

 ( به حمایت خداوند قابل مششاهده  ) امکریپاین آیات نیاز عاطفی 
 :آمده استتفسیر نمونه  در ست.ا
 تسشل   و پروردگارالعاده  فوق محکت و لطف با آمیخته آیات لحن»
 نیتشر  مهشم  بشه  آیشه  نخسشتین  در .است ) ( اکرم پیغمکر دلدار  و

 گششاده  را تشو  سشینه  مشا  آیشا : فرمایشد  مش  کشرده   اشاره اله  موهکت
 و الهش   نشور  لهیوسش  بشه  آن صدر، گسترش شر  از منظور نساختیم.
 عمشران  بن موس  که یهنگام لذاهست؛ و  خداداد آرامش و سکینه
 عشرد  بالفاصشله  کند: م  پیدا را طغیانگر فرعون دعوت تیمأمور
 و (26 -25/ طشه )«ََمْشرِی  لِشی  یَسِّرْ وَ صَدْرِی لِی اشْرَ ْ رَبِّ»کند:  م 

 فَاصْشکِرْ »اسشت:   آمشده   (اکشرم )  پیغمکر به خطاب دیگر ییدرجا
 هشیچ  اصشوالً  (48 قلشم/ «)الْحقشوتِ  کَصشاحِبِ  تَکُنْ ال وَ  َرَبِّ لِحقکْمِ
 رود مشکالت با مکارزه به صدر شر  بدون تواند نم  بزرگ  رهکر

 از بایشد  او صشدر  شر  است، تر میعظ همه از رسالتش کهک   آن و
 نزنشد  هشم  بشر  را او رو  اقیانوس آرامش هاطوفان باشد بیشتر همه

 مأیوسشش  دششمنان  هشا  کارشکنی رداویزانو درن به را او مشکالت
 ایشن  و ندهشد  قشرار  تنگنا در را او پیچیده مسائل از سؤاالت نسازد
 (8«).بود اللهه رسول به اله  هدیه ترینعظیم
 

 دوستیمهربانی و نوع
تواند درون انسان را از هرگونه و مهربانی می بارحمترفتار همراه 

انسشان در پرتشو ایشن    کند.  نیتأمپلیدی پاك سازد و سالمت آن را 
خششویش را بششرای رشششد و شششکوفایی   همششت طهششارت و سششالمت،
هشای روانشی و اخالقشی    بندد و در برابشر آسشیب  استعدادها بکار می

ایستد. نگاه، رفتشار و گفتشار ائمشه    همچون دژی محکم و استوار می
رحمت نسکت به مردم بود چراکه مناسکات  لکریز ازع( ) نیمعصوم

سانی تنها در فضای قوانین خش  بششری قابشل   اجتماعی و روابس ان
هشا را نشرم و   آمیز، قلشب اصال  نیست، بلکه تکریم و رفتار محکت

 (، رحمشت  خشدا ) سازد. در کالم رسول پذیرش حگ را ممکن می
الَ  مَنْ الَ یَرْحَمق اللَ هق» است: شده فیتعررحمت به مردم  درگروخدا 

م نکنشد مششمول رحمشت الهشی     آنکه به مردم رح (1یَرْحَمق النَ اسَ )
 «شود.نمی
نمود که دوستی خود بشا  ع( نیز به یاران خود توصیه میصادق )امام 

را  هشا  آناین عمل ان  و الفشت بشین    چراکهدیگران را ابراز نمایند 
دوسشتی و محکشت بشه    . هرقشدر میشزان نشوع   (1پایدار خواهد نمود.)

گشردد. ایشن   یدیگران بیشتر باشد سالمت روان فرد بیشتر تضمین مش 
اصلی رشروری   عنوان بهنه در روابس اجتماعی مردمی، بلکه  مسئله

 ( مشدنظر ع) یعلش امشام   ازجملشه ع( ) نیمعصوم در احکام حکومتی
، محکت، لطف و مهربشانی  بارحمتدلت را مهیا کن تا » بوده است:
دینشی، بشرادر و از جهشت     ازنظشر یی چراکشه یشا   بر خودنمابا مردم 

ایشن   ( در59نامشه  ، الکالغه نهج«)تو هستند. همنوعآفرینش و خلقت 
ای از تکعشی  در ابشراز محکشت بشه     کالم نورانی امام متقیان، نشانه

شششود؛ بلکششه بخششش دوم کششالم آن حضششرت  هششا دیششده نمششیانسششان
-بودن بیان می همنوعدلیل این عدم تکعی  را برادری و  صراحت به

ر نظرشان بزرگ فرماید. برخی در رفتار با مردم، تنها افرادی که د
در  آنکشه  حالدهند کند را مورد مهربانی و تکریم قرار میجلوه می

بیششتری ششده    دیش تأکروایات بر رحمت بر آنکه کوچش  اسشت   
  ( فرمودند:) امکریپاست. 

( از ما نیست آنکشه  1وَ یقوَقِ رْ کَکِیرَنَا ) لَمْ یَرْحَمْ صَغِیرَنَا مَنْ لَیْ َ مِنَ ا»
در داستانی  «د و بزرگ ما را گرامی ندارد.به کوچ  ما رحم نکن

وَ یقطْعِمقشونَ  » :( آمده استع) تیب اهلکه در سوره انسان در وصف 
لِوَجْهِ اللَ هِ م إِنمَ ا نُطْعِمقک * ََسِیرًا حقکِ هِ مِسْکِینًا وَ یَتِیمًا وَ  الطَ عَامَ عَل َ

ی دوست نوعنهایت  به .8-1/انسان «جَزَاءً وَ لَا شُکُورًا منکم لَا نُرِیدق
. این نشوع از مهشرورزی کشه رابطشه مسشتقیمی بشا       گشته استاشاره 

بشر روابشس فشردی و     تنهشا  نهتقویت بنیادهای عاطفی انسان گشته و 
خواهد بود، بلکه در انسان تعشادل احساسشی    رگذاریتأثاجتماعی او 

دیگشران یکشی فشرد نمشوده و در      بشاوجود ایجاد نموده و خشود را  
 .دانسته استت دیگران خود را سهیم و مشکال مسائل

 
 عاطفه و همدلی اقتصادی

گیری با دیگران و محکشت و نیکشی   با تقویت توانایی فرد در ارتکاط
در ششخص بشرای ایجشاد خوششکختی و حشل       به آنان و ایجاد دغدغه

مندی از مشکالت همنوعانش، احساس تعلگ به گروه و نیز ررایت
یگر د عکارت بهیابد. د افزایش میدوستی در فرخود و نیز ح  انسان

های همدلی است که هشوش هیجشانی   بخشش مادی یکی از شاخصه
ای جهشت  دهد. بدیهی است داشتن چنشین روحیشه  فرد را افزایش می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             4 / 10

http://quranmed.com/article-1-332-fa.html


 5    ع() نیمعصومبر سیره  دیتأکی سالمت روانی در حیطه عاطفی با ها مؤلفه                                                  
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ای برخوردار اسشت. همشه احکشام و    حف  سالمت از اهمیت ویژه
تعالیم اسالمی بشر مکنشای سشالمت جسشم و سشالمت روان و رششد       

است. فریضه صشدقه نیشز    شده ارائها در مراحل کمال معنوی و ارتق
دوسشتی در انسشان   احکامی است که با تقویت روحیه نشوع  ازجمله

یلی چشون خودخشواهی، بخشل و    رتابخصو  درباره فقرا، وی را از 
صدقه واجب، تنها  عنوان بهبخشد. زکات نیز و آز نجات می حر 

هی نیز بر وجشوب  جزء احکام اسالمی نیست بلکه در سایر ادیان ال
خُشذْ    ( فرمشود: رسولش )خداوند متعال به  9ید شده است.تأکآن 

( زکشات انسشان   919)توبه/مِنْ ََمْوَالِهِمْ صَدَقَ ً تُطَهِّرُهقمْ وَتُزَکَِّیهِمْ بِهَا 
ی پشاك و  طلکش  افزونخواهی، قساوت و را از پلیدی بخل و خویشتن

شد و برکات اخالقشی  ترتیب نف  انسان را ر ینا بهکند و تزکیه می
کند تا خوشکختی دنیا و آخشرت نصشیب   و عملی را به او ارزانی می

وی گردد. تعالیم اسالم تنها بر مکنای امور فردی استوار نشده اسشت  
بلکه اسالم با ی  دید وسیع برای هدایت جامعشه انسشانی برنامشه    
دارد. زکات موجب تقویت روحیه دفاع از مستضعفین و محرومان 

ََمَرَنِی رَبِّشی  » باره فرمودند: یندرا ( اسالم )د. رسول گرامی گردمی
خداوند مرا بشه محکشت ورزیشدن بشه      (1بِحقبِّ اَلْمَسَاکِینِ اَلْمقسْلِمِینَ )

سیره آن حضشرت در دوسشتی بشا    « فقرا و مساکین امر فرموده است.
بشاره   یشن درابوده اسشت. ایششان    مؤثرنیز  ها آنمحرومان، در جذب 

کشنم غشذا خشوردن    چیزهایی که هرگز رها نمی ازجمله» فرمودند:
ع( نیز با تأسی بر پدر حسن )( امام 99«)ی زمین با برده است.دررو

اش را میان فقرا تقسیم  ییدارابزرگوارشان در بخشش، چند بار تمام 
مِشنَ    ءٌ ََثْقَشلَ عَلَشی الشهشیْطَانِ    لَشیْ َ شَشیْ  » نمود. در روایت آمده است:

تَکَارَكَ وَ تَعَشالَی قَکْشلَ ََنْ   عَلَی الْمقؤْمِنِ وَ هِیَ تَقَعق فِی یَدِ الرهبِّ  الصُدَقَ ِ
 مشؤمن  بر صدقه از تر سنگین چیزی شیطان ( بر92الْعَکْدِ )تَقَعَ فِی یَدِ 

 خشدای به دسشت   برسد بندهکه به دست  آن از قکل صدقه؛ و یستن
 «رسد. می متعال
 در کاربردهای قرآنشی های بخشش، یکی از روش عنوان بهنیز انفاق 

  اسشت: نیازهای دیگران در ابعاد عشاطفی و مشادی    توجه و برآوردن
 نی( همچن91/ )سکأ نَیرُالرهازِقِیمَا ََنْفَقْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَهقوَ یخْلِفُهق وَ هقوَ خَ

، والشدین را جشزء افشرادی    صراحت بهقرآن کریم با لحنی آمرانه و 
 صشورت  بشه از توجه و صدقه معنشوی کشه    نماید که بایدمعرفی می

یابد، کوتاهی ننمایند. آیاتی که بر لشزوم  محکت و مهربانی بروز می
ی قرآنشی ایشن مورشوع    نماید نمونهمی دیتأکاحسان به پدر و مادر 

والدین و فرزندان نیز در باب توجشه و تمتشع از محکشت در     2است.
از نشوع   نظشر  صشر  باشند. خدمت و کم  به همنوع، اولویت می

کنشد. ایشن   مادی یا معنشوی آن، در فشرد ششادی و سشرور ایجشاد مشی      
احساس شادی در هر فردی که نوعی از احسان، انفاق یا صشدقه )در  

بنشابراین  ؛ شکل واجب و مستحب آن( داشته باشد قابل ح  اسشت 
گشردد چراکشه   انواع مختلف بخشش موجب تکامل رو  انسان مشی 

طه با اطاعت از اوامر الهی ایجاد مندی در رابدر او احساس ررایت
و نیکشی بشه    همنشوع نماید. همچنین با اررای حش  کمش  بشه    می

مندی از پاداش اخروی، فشرد بشه آرامشش    دیگران و اطمینان از بهره
کن ششدن فقشر در جامعشه،    رساند. از طر  دیگر با ریشهدرونی می

 شوند.تر میروانی نزدی  سالمت بهفقرا 
_________________________________ 

 .44-45؛ مریم/ 71-73؛ مریم/ 17-11ر.ک. به: انبیاء/ - 1
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 فردی نشاط تقویت
هشا  ر علم روانشناسی احساس نشاط یکی از نیازهای اصشلی انسشان  د
-حتی برخی شادمانی را غایشت زنشدگی مشی    (99.)آمدمی حساب به

رروری برای مقابلشه بشا مششکالت     ابزاردانند و احساس نشاط را 
است. احساس نشاط یکی از ابعاد سالمت روان و عواطشف مثکشت   

افسردگی، اندوه و یشاس  است که در مقابل احساسات منفی از قکیل 
شناسی گرا، از مفهوم نشاط در روانشناسی مثکتو روان قرارگرفته
( و نششاط در زنشدگی، ترکیکشی از ششرایس     94گرفته است.) نشاءت

های مثکت نسکت به جهانی است که در آن زندگی فردی از نگرش
شادکامی با دوست داشتن رابطه داشته و بشه ایشن معناسشت     کند.می

 (95چقدر زندگی خود را دوست دارد.)که فرد 
ی را ششاد کنشیم،   مشؤمن چگونشه   سشؤال ع( در پاسشخ بشه   ) یعلش امام 

نمشود کشه    سؤال مؤمنان ریامعکداهلل انصاری از  جابر بن :دیفرما یم
اینکشه  »توان مؤمنی را شاد نمشود. آن حضشرت فرمشود:    چگونه می

ازش را برطشر   اندوهی را از او بزدایم یا دِین او را بپردازم و یا نی
دیشدگاه روانشناسشی، نیازهشای انسشان در طکقشات       ( طکگ91«)نمایم.

این نیازها ارتکاط مستقیم با سشالمت   نیتأمو  شده دادهمختلف قرار 
نیازهشای   نیتشأم به  قهیدقروحی او داشته است. امام در این روایت 

را  هشا  آنمالی و یا عاطفی و یا هر نیاز دیگری اشاره نمشوده و رفشع   
 شمارد.ب شادی انسان برمیسک

ی مقولشه تفشرید در   جشا گشزار  نشاط فشردی،   نیتأمهای یکی از راه
یش  نیشاز روحشی بشرای      عنشوان  بشه برنامه روزانشه اسشت. تفشرید    

استراحت تهن و روان آدمشی از انجشام کارهشای سشخت و فششرده      
های کار ی بهتر از زمانور بهرهروزانه مطر  و توجه به آن، باعث 

دارد.  ها لذتست. مقوله تفرید ارتکاط مستقیمی با مقوله و فعالیت ا
ی روحی، سکب فر  و ششادی و قشدرت آن بشرای تشداوم در     ها لذت

ع( ) تیش ب اهلمسیر کار و فعالیت است. در نظام دینی و سیره عملی 
شادی حقیقی در لذت بندگی و عکودیت خداوند اصشالت حقیقشی و   

ع( میزان لشذت مشؤمن از   دق )صایابد. امام پایدار، بروز و ظهور می
دانشد کشه همشه لشذات     معرفت و شناخت خداوند را به حشدی مشی  

 دنیوی در برابر آن ناچیز است:
گشاه   دانستند که معرفت خدا چشه ارزششی دارد هشیچ    اگر مردم می»

ع( فرمودند: ) یعلامام ( در نگاه 1.«)داشتند هایی نمی چشم به نعمت
( 96.«)محکت خداونشد اسشت   لذیذترین و زیکاترین چیز در بهشت»

آن در سالمت رو  و  ریتأثشادی و لذت، مشروط به  دیتائبنابراین 
جسم انسان است به شرطی اسشت کشه پیامشد منفشی بشرای ششخص       

ه فاصله دوری بین دو عمشل  چ» ع( فرمودند:) یعلنداشته باشد. امام 
ماند و عملی کشه رنشج   رود و کیفر آن میاست: عملی که لذتش می

 (91.«)گذرد و پاداش آن ماندگار استآن می
در نظام اسشالم   های حرامبنابراین روابس جنسی نامشروع، موسیقی

سششالمت روان در  نیتششأمرششمانتی بششرای  حششرام دانسششته شششده و  
وجود نداشته و پیامدهای  مدت کوتاههای ی آنی و لذتها یخشنود

ررشا  امشام   .منفی اجتماعی، روانی یا جسمانی آن انکارناپذیر اسشت 
: را بشرای زنشدگی روزمشره توصشیه نمشوده اسشت      تفرید سشالم   ،ع()

بکوشید که زمانتان را به چهار بخشش تقسشیم کنیشد: زمشان  بشرا       
مناجات باخدا؛ زمان  برا  تأمین معاش؛ زمان  برا  معاششرت بشا   

شناسشانند و در دل  هایتان را به شما م برادران و معتمدان  که عیب
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 اللهی و همکاران  یسنگتراشان یخداداد نیعابد دیس 6

 9911تابستان ، 2، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

ها  حالل بشا بخشش   عت  برا  کسب لذتشمارا دوست دارند و سا
 چهششارم توانششای  انجششام دادن سششه بخششش دیگششر را بششه دسششت       

( از نمودهای تفشرید، بشازی و ورزش اسشت کشه در     99.«)آوریدم 
. گشردد  یمش پیششنهاد   نیمؤمنکالم معصومین و سیره عملی ایشان به 

مؤمنان را به  تنها نه ( حاکی از آن است ایشان خدا )سیره رسول 
همشراه   هشا  آننمود بلکه خود نیشز بشا   دوانی تشویگ میبقه اسبمسا
 (.99گردید )می
 

 تقویت تعاون اجتماعی
گشردد،  ی عاطفی که در رابطه با همنوع مطر  مشی ها مؤلفهیکی از 

نیاز عاطفی انسشان را   تنها نهتقویت تعاون اجتماعی است. این مقوله 
روحی بسیاری بشرای   نماید، آثار یمین تأمدر تعلگ به جمع یا گروه 

 مشؤثر انسان داشته و در حفش  تعشادل عشاطفی و سشالمت روان او     
 یوَ تَعَشاوَنُواْ عَلشی الْکشرِ  وَ التهقْشوَ    » فرمایشد:  یمش خواهد بود. در قشرآن  

و تقوا به این است کشه   بر  ،نتیجه برگشت معنای تعاون( 2مائده/ )
اجتمشاع   ،جامعه مسلمین بر ایمان و عمل صالد ناشی از تشرس خشدا  

 امشام صشادق   (91. )کنند و این همان صال  و تقوای اجتماعی اسشت 
هر ک  خاشاکی را از صورت برادر » :دیفرما یم باره نیدرا)ع( نیز 

( در نظام فکری 1«)نویسد.مؤمنش بگیرد خدا برای او ده حسنه می
هر ک  صکد کنشد و بشه امشور مسشلمانان همشت        (خدا )رسول 

هر کش  فریشاد کمش  خشواهی کسشی را       نورزد، از آنان نیست و
 (99.«)بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست

 ،مردم عائله خدا هستند» مودند: ( در جای دیگر فراکرم )پیامکر 
برساند و ترین مردم به خدا کس  است که به عائله او سود محکوب
( در ایشن بیشان، همشه مشردم بشه ششکل       99.«)ا  را شاد کندخانواده

در مسشائل و مششکالت    که باید اند شدهخانواده فرد  اعضای ی 
یاریگر یکدیگر باشند. طکگ این دیدگاه تعالیم اسالم، تنها به انجشام  

ششود بلکشه بهتشرین وسشیله     واجکات و ترك محرمات خالصه نمی
تقرب الهی، خدمت به خلشگ و رفشع حاجشات مؤمنشان و پشرورش      

ها را تکاطی قلباست. چنین ار شده یمعرفروحیه همکاری و تعاون 
ای بشا  نمایشد. جامعشه  تر میبه یکدیگر نزدی  و روابس را گسترده

چنین اوصشا  نکایشد آثشاری از افسشردگی، نگرانشی و ارشطراب را       
 تجربه نماید.

 
 دنیا حبتضعیف 

ی پیرامون ها دهیپدهر نوعی از حب از انسان به سایر موجودات و 
مت به عنوانی اششاره  شود. در این قساو در حیطه عاطفی تعریف می

گردد که در آن انسان با کنترل عواطف و هیجانات درونی خود می
و ترك وابستگی به آن سالمت روانی خود را تضمین نماید. انسشان  

چون  ؛ وگردد یمبا هرچه که به آن خو و ان  گرفته وابسته  نوعاً
 که یدرصورتو آبادانی آن مشغول است، لذا  فرازوفرودهادر دنیا به 

خود و روحیات خود را مدیریت ننماید دچشار وابسشتگی خواهشد    
ماتریالیستی انسان را مقید به زندگی از تولد تشا مشرگ    دگاهید شد.

نماینشد.  زندگی را در حیات دنیوی خالصه می بیترت نیا بهنموده و 
بینی، آنچه موجب لشذت یشا باعشث تمدیشد حیشات او      در این جهان

این  برخال ر نامطلوب خواهد بود. گردد مطلوب بوده و سایر امو
عنشوان متشاع غشرور و فریشب      در قرآن کریم حیات دنیا بشه دیدگاه، 

بشه   (985بقره/ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلها مَتَاعق الْغُرُور ): »است شده یمعرف
دنیشا  کنند کشه  ع( توصیه میحسن )ع( به امام ) یعلهمین دلیل امام 

روایتشی از   ( در99.«)ود خود قشرار نشده  هد  و مقص نیتر را بزرگ
که در آن  قرار دهدنیا را همانند منزلی » :آمده استع( صادق )امام 

فرود آمدی سپ  از آن کوچ کردی یا همانند مالی قشرار ده کشه در   
ای و چون بیدار شدی چیزی از آن را در دسشت  خوابت آن را یافته

بوده و چشون  کسی که نسکت به چیزی حریص  بسا چهخود ندیدی 
کسی که چیزی را ترك مرده و  بسا چهآن را یافته بدبخت شده و 

 (91«)چون به آن رسیده خوشکخت شده است.
در همه این تعابیر هشد  آن اسشت کشه دنیشا محشل گشذر اسشت و        

گشردد.  مشی  تحمل قابلی آن در طلب مقصود نهایی ها رنجها و سختی
دن، روان و قلشب  هشا بشیش از بش   از طرفی درد و رنج و تحمل سختی

دهد و از سویی دیگر دنیا برای انسان، آدمی را تحت شعاع قرار می
ناپایششدار و پرزیششان اسششت. پایششداری و جششاودانگی، ایمششن خششواهی، 

 گشاه  چیهش امور فطری است که در این دنیا  ازجملهوابستگی عاطفی 
سشازی  . این بدن مادی تنهشا جهشت آمشاده   ابدی ینمبرای انسان تحقگ 

ی در سشرای جاویشد   خشاطر  آسشوده آدمی بشرای زنشدگی و    وجان دل
کندن از متاع زودگذر دنیا  بادلاست. چنین دیدگاهی که  شده خلگ

 ششود  یم سکب شود،و دل بستن به سرای حقیقی برای فرد حاصل می
و ارششطراب و اسششترس  او در مقابششل نامالیمششات بششا درد و رنششج تششا

نسشکت بشه دنیشا اثشر      بنابراین دیدگاه انسان؛ شودکمتری مواجه می
 های روانی خواهد داشت.مستقیمی بر سالمت یا بیماری

هشای  تابی در برابر مشکالت آن است که فرد بهرهیکی از دالیل بی
کند. دسشت نیشافتن بشه چیشزی کشه      دنیا را مهم و ارزشمند تلقی می

انسان به آن تمایل دارد یا از دسشت دادن آن چیشز، غشم و انشدوه و     
آورد. شدت تنیدگی بسته بشه  می به وجودبرای وی ح  تنیدگی را 

یا به دست نیامشده، نشزد فشرد     رفته ازدستجایگاهی است که شیء 
بنابراین تحمل فقدان متاع دنیوی، ناررایتی و تنیدگی حاصشل  ؛ دارد

هشای آن را  از آن برای کسانی کمتر خواهشد بشود کشه دنیشا و بهشره     
 (91.)شته باشندی کمتری به آن دابستگ دلکوچ  بشمارند و 

ی به دنیشا آن چیشزی اسشت    بستگ دلو  حدوحصر یبی حب و عالقه
است چراکه موجب  قرارگرفتهکه در این آیه شریفه مورد مذمت 

ششود وگرنشه کشه    غفلت و فراموشی ابعاد مهم زنشدگی دنیشوی مشی   
ی نیسشت؛  ابیدست قابلرسیدن به سعادت اخروی جز گذر از این دنیا 

هشای دنیشوی   است که انسان مقهشور جاتبشه  اما آنچه مهم است آن 
-مندی از نعمتوسیله و ابزاری برای بهره عنوان بهنگردد و به دنیا 

ی دنیشا را بشرای   ع( روی دیگشر سشکه  ) یعلهای بهشتی بنگرد. امام 
سرای  است که بالها » :دیفرما یمی توصیف نموده و خوب بهاهل آن 

ی  ششهرت یافتشه. نشه    وفااز هر سو گردش را گرفته و به غدر و بی
خود همواره بر ی  حال باشد و نه ساکنانش در امشان و سشالمت   
به سر برند. در آنجا شادمان  نکوهیده است و امن و آسودگ  نتوان 

هشا   های  هستند که تیرها بر آنیافت. مردم دنیا در دنیا چون هد 
افکند و به مرگ  کشه بشر   . دنیا تیرهایش را بر مردمش م بارند یم
ع( چهشره  ) یعلش  ( امشام 91)«.کنشد فرستد، نابودششان مش   رشان م س

تا متشذکر   دینما یمحقیقی دنیا را برای انسان در این عکارات تشرید 
 ؛ وشود که حاالت دنیشا از ثکشات و یکنشواختی برخشوردار نیسشت     

النف  هرگشز حشاالت و روحیشات خشود را بشر اسشاس       انسان سلیم
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 1    ع() نیمعصومبر سیره  دیتأکی سالمت روانی در حیطه عاطفی با ها مؤلفه                                                  

Journal of Quran and Medicine  Volume 5, Issue 2, Summer 2020   

نماید زیرا عقل به او یادآور نمیی دنیا تنظیم ها یناخوشو  ها یخوش
ی و قشرار  یبش توانشد سشکب   شود که این حالت ناپایدار چقدر مشی می

ادبیشات دینشی بشرای     در گشردد.  نشه یطمأنفقدان تمرکز و آرامش و 
 بسشته  دلاسشت و   ششده  استفاده« زهد»نکودن به دنیا از واژه  بسته دل

است.  شده یمعرفنکودن به دنیا یکی از کلیدهای ررایت از زندگی 
زند و ای از قرآن کریم پیوند میع( تعریف زهد را به آیه) یعلامام 
 فرماید:می
خداونشد سشکحان    .تمام زهد و پارسائ  بین دو کلمه از قرآن است»

تا هرگز بر آنچه از دستتان رفته اندوه مخورید و بر آنچشه   :فرموده
و بشه  که برگذشته افسوس نخشورد   شما داد شاد  نکنید و کسیه ب

به گذشته  یاعتنائ یآینده شاد نگشت پ  زهد را از دو سمت آن )ب
 (91.«)و آینده( دریافته است

در ایشن  « زهد»دل نکستن و در معنای اصطال  دینی آن،  که یراست به
گردد: آنکه به نعمتشی کشه خشدا بشه انسشان داده      دو امر خالصه می

دیعشه الهشی   هشا و خوشحالی نکند بلکه با علم به اینکه همه نعمشت 
است به شکر نعمت بپردازد تا دچار غرور نگشردد و بشا از دسشت    

ی نگردد. الزم بشه تکشر اسشت    شان یپر دلدادن آن دچار ارطراب و 
که بهره نکردن از مواهب الهشی مقصشود آیشات و روایشات مشذکور      

بشرداری را در  نیست بلکه انسان باید از متشاع دنیشوی بهتشرین بهشره    
ماید. در حقیقت آنچشه مشذموم اسشت    جهت کسب توشه آخرت بن

 تنهشا  نشه منشدی از دنیشا   و وابستگی به دنیشا اسشت امشا بهشره     بسته دل
نکوهش نشده بلکه برای رسیدن بشه اهشدا  عالیشه انسشانی الزم و     

 ( با پیونشد زدن زهشد بشه اعتمشاد بشه      خدا )رسول  رروری است.
-هشره نمشودن از ب  انسان را از محشدودیت  تنها نهنیروی برتر جهان، 

دارد بلکشه زهشد را موجشب    مشی  بر حشذر های الهی مندی از نعمت
زهشد، ایشن نیسشت کشه انسشان       نماید:آرامش خیال آدمی معرفی می

حاللِ خدا را بر خود حرام کند، بلکه زهد این است که انسان بشه  
آنچه در دست خداست اعتماد و اطمینان بیشتری داشته باشد تا بشه  

 (99).ه قدرت محدود بشری استآنچه در دست خود و در سیطر
ی ا مؤلفهبنابراین آیات و روایت در عین تحذیر از وابستگی به دنیا، 

که نقشش کلیشدی در سشالمت     دینما یمعاطفی را برای انسان تکیین 
آن است که دنیشا در   دهنده نشانبیت اهل رهیس .دینما یمروان ایفاء 

 ازمنشدی  بهره نظر ایشان جز وسیله و پلی برای رسیدن به آخرت و
 نیتشأم ررایت الهی نیست و تالش و مجاهشدت ایششان در جهشت    

آوری مال و اندوختشه نمشودن ثشروت. اساسشاً     معاش بوده و نه جمع
تواند روی ی  موروع تمرکز نماید بنابراین با ورود انسان تنها می

-یی از دلبارهشا گردد و دل، حب خدا از دل خار  میبه حب دنیا 

گشردد.  منشد مشی  بنده از منکع آرامش و سکون بهشره بستگی به دنیا، 
نکودن به دنیا، چشیدن شیرینی و لذت  بسته دلیکی از آثار مکارك 

مندی از لذت حقیقی در این دنیا به بهره گرید عکارت بهایمان است. 
-از سشویی دیگشر در نگشاه روان   ایمان و زهد پیوند خورده اسشت.  

روز ارطراب و اسشترس در  عوامل ب نیتر بزرگشناسی نیز یکی از 
ی به متاع ناچیز دنیوی است. اشتغال به بستگ دلها، دنیاطلکی و انسان

ها و تفکرات منفی بشه  باعث هجوم نگرانی خود یخود بهامور دنیا 
ایشن نگرانشی   ( 21.)انسان شده و آرامش را از او سلب خواهد کشرد 

کهم است، ای است که برای او مگاه به دلیل ترس و نگرانی از آینده
ها و مشکالتی است که در دنیا با آن مواجه گاه به خاطر شکست

چنان باش در دنیشا کشه گشوئی    »  ( فرمودند:اکرم )شود. پیامکر می
 را از اصشحاب قکشور بششمار   خشود  غریب یا عابر و مسافر هستی و 
 (99«).خود را از اصحاب قکور بشمار

ی بسشتگ  دلمحکت و  ع( ریشه همه فسادها در این عالم را) تیب اهل 
ی به دنیا، زنشدگی را  بستگ دلاگر چنین است که دانستند. به دنیا می

اعتنایی به به آن و بی بسته دلبنابراین ؛ کندتکاه و دل را مضطرب می
 واسشطه  بشه هایی است کشه  ها و نگرانیحل رهایی از استرسآن راه

فشرد   ششود. ی به دنیا و مظشاهر آن بشرای انسشان ایجشاد مشی     بستگ دل
هرچقدر که از متاع دنیوی اعم از ثروت، شهرت و شهوت و مقشام  

خداونشد رو    چراکشه کنشد؛  دست یابد، میل به بیش از آن پیدا می
انسان را برای سیر الی اهلل وسعت بخشیده و حشال او بشه دنکشال آن    

های زودگذر و فانی دنیشا آن را لکریشز نمایشد؛ امشا     است که با لذت
-و  و روان او پ  از یش  ررشایت کوتشاه   کند رهرچه تالش می

گیرد که هر چشه تقشال   گردد و او در گردابی قرار میمدت تهی می
کند خرو  از آن ممکن نیست. تنها راه رهایی از ایشن گشرداب،   می

بازگشت به اصل و توجه بشه حقیقشت وجشودی او و دل کنشدن از     
بنشابراین  ؛ ی آن روی آورده اسشت سشو  بشه سراب دنیشوی اسشت کشه    

 گردد.ی او به دنیا با رنج و اندوه قرین میبستگ دل
معصومین )ع( در مذمت دنیشا و  و سیره عملی نکته مهم آنکه کالم 

ی زیش گر یزنشدگ توصیه به دل نکستن به آن، به معنشای تششویگ بشه    
ی به دنیا در سالمت بستگ دلنیست بلکه پیام ایشان به نقش مخرب 

هشای الهشی تشا    ی از نعمتمندچراکه بهره ،جسم و روان اشاره دارد
 حد رفع نیازهای اولیه الزمه زندگی است.

 
 مدیریت رفتار عاطفی

ی مهم در حیطه عشاطفی سشالمت روان، مشدیریت    ها مؤلفهیکی از 
 .ردیش گ یمش رفتارهایی اسشت کشه از یش  منکشع عشاطفی سرچششمه       

احساسات و عواطفی که سکب بروز رفتارهایی منطقشی یشا    تیریمد
بدون ش  در دایره سشالمت روانشی تعریشف و    گردد، ناهنجار می

 :گردد یم. در ادامه به دو نمونه از این رفتارها اشاره گردد یمتکیین 
 

 مدیریت خشم
خشم ی  حالت هیجان درونی ناخوشایند با میزان و شدت متغیشر  
است که اغلب با افکار و ادراکات نادرست، برانگیختگی جسمی و 

و یشا حرکتشی کشه در مغشایرت      تمایل به انجشام رفتارهشای کالمشی   
خششم واکشنش رایجشی     (21.)دهداست، خود را نشان می بافرهنگ

توانشد بشه پرخاششگری نیشز منجشر      است به موقعیت تنش کشه مشی  
هشای  دهشی از ششیوه  ( افراد خشمگین و پرخاشگر در پاسخ22.)شود

را  مسشئله دهنده آن است که مهارت حل کنند که نشاناستفاده می
 اسشناد دارای  معمشوالً و سازگارانه ندارند. این افراد مطلوب  طور به

شوند فیزیولوژی برانگیخته می ازنظر که یهنگامتوزانه بوده و کینه
 ( 22کنند. )تکانشی عمل می صورت به

خشم  اساساًی آن، باید دانست که ها مؤلفهاز منظر سالمت روان و 
و  ششود و ماننشد سشایر احساسشات    ی  واکنش طکیعی محسوب می

هیجانات انسانی نشانه سالمت روان است. آنچه نقش تخریکی برای 
رو  و روان انسان دارد رعف یا عشدم مشدیریت یشا کنتشرل خششم      

هشای  . رشعف در مشدیریت خششم آثشاری فراتشر از نشاراحتی      هست
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( به همین دلیل کنتشرل  24.)شخصی و تخریب روابس بین فردی دارد
انگیختگششی خشششم بششه هششد  کششاهش احساسششات هیجششانی و بر   

ی ناشی از خشم، افزایش آگاهی افراد نسکت به خششم و  کیولوژیزیف
( 25کنترل آن است.)  منظور به مؤثرها و راهکردهای آموزش شیوه

عدم توانایی در مهار و کنترل خشم در زنشدگی فشردی و اجتمشاعی    
بشر   ریتأثفرد، اثر مستقیم خواهد داشت. آثار منفی خشم عالوه بر 

بششر روابششس میششان فششردی، ایجششاد  ریتششأثد، بششا سششالمت عمششومی فششر
نمایششد. در تعششالیم اسششالمی، خشششم بششه رسششمیت   ناسششازگاری مششی

انکار یا سشرکوب آن نیسشت. در    درصدداست و اسالم  شده شناخته
 برده ناماز این غریزه انسانی « غی »کالم وحی نیز، خداوند با واژه 

واپیشه معرفشی  های الهی و تقهای انسانرا از ویژگی« کظم غی »و 
 نموده است:

 باخشم( آنچه اسالم در رابطه 994آل عمران/ «)وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْ َ»
تربیشت و اعتشدال در ایشن هیجشان      مسشئله دهد قرار می دیتأکمورد 

 ( آمشده اسشت کشه آن    خدا )انسانی است. در سیره رسول گرامی 
برای  شد؛ اما هرگاهدنیا هرگز عصکانی نمی حضرت هرگز در امور

ششناخت و خششم پیشامکر آرام    ، احدی را نمشی شد یحگ غضکناك م
  (26 «).شد تا اینکه حگ را یاری کندنمی

 درراهبر طکگ این نقل، خششم در امشور دنیشوی نکشوهش ششده امشا       
مسائلی چون برقراری قسس و عدل، سکوت و  ازجملهاستیفای حگ، 

کنتشرل خششم   بنابراین آنچه با عنشوان  ؛ توجهی بلکه مذموم استبی
امور دنیوی ایجاد گردد.  واسطه بهاست غضکی است که  دیتأکمورد 

خششم   فرونشاندنشناسی راهکارهایی برای در علوم اخالقی و روان
مانا کشه  ه» ع( آمده است:باقر )است. در روایتی از امام  شده هیتوص

-شود و تا خود را داخل آتش نکند آرامشش نمشی  مرد خشمگین می

اگشر   ،. هرگشاه شخصشی خششمگین ششد    ندیروننشش یابد و خششمش ف 
ایستاده است فوراً بنشیند تا پلیدی و وسوسه شیطان از او دور ششود  
و هرگاه به خویشاوندش غضب کند، به نشزد او بشرود و بشدنش را    

 (1«)د.م  کند؛ چراکه خویشاوند اگر م  شود، آرامش یاب
از خشود  فردی که قادر به کنترل خشم خود نکاشد قطعاً رفتشاری را  

دهد که ممکن است با آن رفتار، بر فرد دیگشری سشتم روا   بروز می
 قطعشاً دارد. اگرچه ممکن است در شرایطی، چنین اتفاقی نیافتد امشا  

گردد. کسشی  رفتار این فرد، در وهله اول، ظلم به نف  محسوب می
خشم، رفتارهشای نابهنجشار و حرکشات فیزیولشوژیکی      واسطه بهکه 

شود باعث رعف اعصاب خود می اوالًدهد ز میناپسند از خود برو
 خشودکنترل و برای ی  مدت )کوتشاه یشا طشوالنی( بشر رفتارهشای      

معمول را نخواهد داشت. چنانچه این رفتار تکرار شود ممکن است 
فرد در شرایس سخت و نامتعالی قرار بگیرد و برای خشرو  از ایشن   

دخانیشات،   ی کاتب برای حصول آرامش، چونها حل راهشرایس، از 
بشه   بیش ترت نیا بهموارد مخدر یا مشروبات الکلی کم  بخواهد و 

جسم و روان خود بیشتر آسیب برساند. آنچه در روایات در رابطه 
مذموم دانسته شده اسشت بشه دلیشل آثشار سشوئی اسشت کشه         باخشم

شود. رفتار صشکورانه و  عدم کنترل خشم در فرد نمایان می واسطه به
خشورد. در  ع( بشه چششم مشی   امشام ) ره همه خشم در سی فروخوردن
، حشد اعشالی   حگ بهاست که  تکرشدهای ع( نمونهسجاد )سیره امام 

دهد. در روایت آمده اسشت کشه:   کظم غی  آن حضرت را نشان می
بودند. خادم وی سشیخ ککشابی    ع(روزی چند تن مهمان امام سجاد )»

ر سشر  آمد، پایش لغزیشد و سشیخ بش   را بر دست داشت و با شتاب می
فرزندی از امام که زیر پلکان ایستاده بود افتاد و طفشل کششته ششد.    

تشو در ایشن کشار قصشدی     »و گفشت:  ه اامشام بش   .غالم سراسیمه ماند
 (21«)سپ  به دفن طفشل پرداخشت.   .«تو در راه خدا آزادی ؛نداشتی

 :فرمودند کظم غی  اریع تمامع( الگوی امام کاظم )
، خداونشد در روز قیامششت  هشر کشه خششمش را از مششردم بشازدارد    »

ی از پیامشدهای منفشی   کش ی( 1)«.خشمش را از او بازخواهشد داششت  
 شده است تکاهی خرد است: برده نامکه در روایات از آن  خشم

-کند و آدمی را از مسیر درسشت دور مشی  خشم خردها را تکاه می»

یکی از ابزار تشخیص حگ و باطل  عنوان بهو عقل  ( خرد21«).سازد
گردد آمیز میدچار حاالت جنون باخشمشود. کسی که شناخته می

زنشد کشه زنشدگی آینشده او را تحشت      و حوادث ناگواری را رقم می
ی  کننشده  مختلع( خشم شدید را ) یعلدهد. امام خود قرار می ریتأث

دهد، م شدید، مشنطگ را تغییر میشخ» نماید:منطگ انسانی معرفی می
-وجب پراکندگی فهم و فکر میارتکاط اجزای استدالل را قطع و م

 (99.«)شود
بنابراین این نعمت الهی که در جهت حف  و بقای انسانی در وجود 

توانشد بشر جسشم و روان او اثشرات     است چنین مشی  شده هیتعکانسان 
منشدی  بنابراین تنها راه ممکن برای بهشره ؛ ی وارد نمایدریناپذ جکران

 بیش ترت نیش ا بشه  صحید از این نعمت، تمرین کنترل خششم اسشت تشا   
 آرامش جسم و جان حف  گردد.

 
 مکارزه با حسد

گردد، حسشد  اخالقی که در حیطه عاطفی تعریف می لیرتایکی از 
 ششدت  بشه با احساسات درونی فشرد رابطشه داششته و     قاًیدقاست که 

 .دینما یمسالمت روانی او را تهدید 
شناسشی و تعشالیم اسشالمی مشورد نکشوهش      این رتیله در علشم روان 

فردی و اجتماعی، مادی و معنوی  ازنظرو آثار زیانکاری  قرارگرفته
-شناسی، حسد یکشی از هیجشان  آورد. از دیدگاه علم روانبه بار می

هایی است که موجب اختالل در کشارکرد عشادی فشرد در زنشدگی     
آثار نامطلوب  (21.)اندازدشود و گاه سالمتی وی را به خطر میمی

اسشت و   تصور قابلان امری بدیهی و حسادت بر سالمت جسم و رو
ی  بیماری که هشم   عنوان بهروایات معصومین )ع(، خطر حسادت 

-کنشد گوششزد مشی   سالمت جسم و هم سالمت روان را تهدید می

این  و( 91)«کندحسد تن را آب می»فرماید: ع( می) یعلنمایند. امام 
  تصویری است که امام از اثر حسد بر سشالمت جسشم و رو   قاًیدق

. ایششان در بشاب مخشاطره سشالمت     دینما یمبرای مخاطب طراحی 
حسادت جز ایجاد خشم و تضعیف تهشن و جسشم   »روان فرمودند: 

 (99« )چیزی در پی ندارد.
کننشد و   ( حسادت را از اخالق منافقین معرفشی مشی  خدا )رسول 

مؤمن غکطه برد و حسد نکرد، ول  منافگ حسشد بشرد و   » فرمایند:می
در دعای بیست و دوم از صحیفه  نیالعابد نیز ( امام99).«غکطه نکرد

خداونشدا بشر محمشد و    » فرمایشد: سجادیه، چنین با خداوند نجوا می
ام را از بیمششاری حسششد سششالمت ده   آلششش درود فرسششت و سششینه 

از آفریدگان تو بر نعمتشی کشه بشه فضشلت      کدام چیبر ه که یطور به
های تو را در دین یشا   از نعمت  ی چیکنی حسد نکرم و ه عنایت می

از بندگانت نکینم   ی چیدنیا، عافیت یا تقوا، فراخی یا راحتی، بر ه
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 1    ع() نیمعصومبر سیره  دیتأکی سالمت روانی در حیطه عاطفی با ها مؤلفه                                                  
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خشدای   یمگر آنکشه بهتشر از آن را بشه لطشف تشو و از سشوی تشوا       
 (91«).شری  آرزو کنم بی

ع(، سالمت قلب در خالی بشودن آن از حسشد   سجاد )در کالم امام 
تقویشت   واسشطه  بشه دانسته شده است. طکگ کالم آن حضشرت، تنهشا   

ایمان به خدا و پذیرش آنچه او به حکمت الهی خشود بشه او عطشا    
توانشد بشه   نموده و آنچه به علم خود به دیگران ارزانشی داششته مشی   

 یعلش . کالم گهربار امشام  مکارزه با این صفت رتیله اخالقی بپردازد
ای از ایشن بحشث خواهشد بشود؛ آنجشا کشه       ، خالصشه بشاره  نیدراع( )

( 28«)د مرری است که مکتالی به آن آرامش ندارد.حس»فرمودند: 
ی است که با این آتشش در درون و ایشن تظشاهر بیرونشی، فشرد      هیبد

 آرامش خود را از دست خواهد داد.
اسشت کشه کمتشرین     ششده  یمعرفهمچنین در روایات، حسود، فردی 

حسود ارزش آنچه در  ( فرد99.)بردبهره را از آسایش و آرامش می
گیرد. از دیگر آثشار منفشی حسشادت بشر     در نظر نمیدست دارد که 

است، زیادی حسشرت در فشرد    تکرشدهروان انسان که در روایات 
 فرماید:ع( می) یعلحسود است. امام 

-خشورد و گناهشان خشود را افشزایش مشی     حسود زیاد حسرت مشی »

مقوله حسادت در حیطشه عشاطفی تکیشین گششته،      نکهی( ا28«)دهد.
بشا جنکشه احسشاس انسشان در      کشامالً رتیله  بدان دلیل است که این

، ابدی ینمو مسائلی که به جهت عقالیی برای آن دلیلی  ارتکاط است
با آن کنار بیاید. برای نمونه کسشی   تواند ینماحساسی  جهتولی به 
ی دیگران چشم دوخته، به جهت عقالیی دلیلی برای ها داشتهکه به 

، اما به جهت ابدی ینماین حسادت و مقایسه شرایس خود با دیگری 
ایشن   تیش درنهاایشن احسشاس را مشدیریت کنشد و      توانشد  ینمعاطفی 

ی تالش در جهت جا به حسود .ابدی یماحساس است که بر او غلکه 
، نیروی خود را صر  ناراحتی و خودخشوری  و کمالتعالی و رشد 

کند. حسشود از  استعدادهای خود را نابود می بیترت نیا بهنماید و می
پایینی برخوردار است. چنین کسشی کشه دنیشا و مادیشات      ف ن عزت
امشا   بسشته  دلبدان  آنچهاوست، احساس از دست دادن  وغم همتنها 

هشای بشزرگ   یابد او را دچشار حسشرت  آن را در دستان دیگری می
حسشادت، در عشود توجشه بشه      واسشطه  بشه خواهد نمود. کسی که 

-دهای دیگشران مشی  ی خود، به تفسیر استعداها ییتوانااستعدادها و 

بینشی ششده و   پردازد، با عدم شناخت نسکت به خود، دچار خشودکم 
 بشاره  نیدراع( ) یعلارزش وجودی خود را درك نخواهد کرد. امام 

 (28«)است.ها  فرومایه حسد، روش انسان» فرمودند:
تواند موجب کفر گشردد. کفشر   گر است که میحسد چنان تخریب
-اعتقشادی، آسشیب   -فاکتور ششناختی  ی  عنوان بهدر مقابل ایمان، 

هشای  شود. حسد پایهترین عامل بر سالمت روان محسوب میزننده
و انشدوه، عشدم ررشایت بشه      غشم  نماید.سالمت روان را تخریب می

دیشده و  آسیب نف  عزت قضای الهی، احساس حسرت و عدم شادی،
از همه ناگوارتر، کفر از نتایج حسادت است. وارد است که چنین 

دهشد و تشا زمشانی    ردی سالمت روان خود را در مخاطره قرار میف
های جشانکی آن در  که به درمان این رتیله اخالقی نپردازد از آسیب

 امان نخواهد بود و به ح  و بهره از زندگی نخواهد رسید.
 
 
 

 یریگ جهینت
است، بررسشی حیطشه    قرارگرفتهی موردبررسآنچه در این پژوهش 

ع( ) نیمعصومیی آن در سیره کالمی جو یپعاطفی سالمت روانی و 
است. آنچه در حوزه عاطفی مطر  گردید، در حقیقت پاسخگویی 

. تعلقی گردد یمبه نیازی است که با عنوان ح  تعلگ پذیری مطر  
که انسان آن را در رابطه با خداونشد، اجتمشاع و خشانواده تعریشف     

المت روانی و نقش آن در س مسئله. لذا در موروعیت این دینما یم
قشرآن و روایشات نششان     اتیش قشت درآ د. مانشد  ینمش جای بحثی باقی 

آرامشش   نیتشأم نقش حیطه عاطفی در سشالمت روان و  دهد که  می
اهمیشت نیشاز    بشاوجود  .دیش نما یمانسان، چه نقش مهم و اساسی ایفا 

سالمت روانی، در صورت قشدرت و قشوت رابطشه     نیتأمعاطفی در 
قابشل   ی عشاطفی هشا  مؤلفشه در سشایر   خش  عاطفی انسان با خداوند، 

ی عشاطفی و  خ هشا . رمن آنکشه گشاهی کمکودهشا و    هستپوشش 
همشت و تشالش بیششتر و محشرك      ساز نهیزممشکالت در زندگی 
 .گردد یمارتکاط با پروردگار 

قرآن کریم مشحون از داستان افرادی است که در دوران کودکی و 
، ولشی قشدرت   برده رنجی اساسی و عاطفی کمکودهای از سال بزرگیا 

شناخت، اراده ایشان را متزلزل و آرامش ایشان را پریششان ننمشوده   
ی اندیشمندان ها افتهی دستاست. تفاوت میان نگاه و نتیجه قرآنی با 

زیرا غالب مکاتب روانشناسی غربی کشه بشر   هست؛ غربی، معنادار 
ی در تقابشل بشا خشدامحوری تکیشین     محشور  انسانیی و گرا یمادپایه 
ی تشر  کمرنشگ ، به پدیده عاطفی رابطه با خداوند با نگشاه  اند گشته

ی در حشال ی قائشل نیسشتند. ایشن    ا ژهیوتوجه داشته و برای آن محور 
 نیتشر  مهشم یکشی از   عنشوان  بشه است که رابطه عاطفی با پروردگشار  

 ی سالمت روان در نظام اسالم است.ها مؤلفه
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