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Psychological Investigation of the Effects of Guilt and Denial 
of Faith on Educational Functions and Mental Health

[1] Confession; religion and mental health in the opinion of scholars. Q Criticism Opinion [2] 
The explanation of principles of al-Khamsa [3] Islamic articles (Maqalat al-Islamiyeen) [4] 
The explanation of the positions of al-Ghazi Azod al-Din (Sharh al-mawaghef al-Ghazi Azod 
al-Din) [5] Investigating the methods of providing mental health for children at home and 
school [6] Resurrection in the light of book, tradition and reason [7] Healthy commentary 
the true Muslim commentary by al-Kubi al-Wajaj and al-Rawad al-Bajaji the true 
commentary by Muslim ibn al-Hajjah [8] Trusting in God: the way to self-esteem and mental 
health [9] Principles of mental health [10] Favorites of wisdoms and pearls of words (Qorar 
al-hekam wa dorar al-kelam) [11] The adequate principles (Usul al-kafi) [12] The 
relationship between personality and value systems from Allport’s perspective (with a 
special view on religious value [13] Personality theories [14] The way of eloquence (Nahj 
al-balagha) [15] The mirror of wisdoms (Meraat al-uqul) [16] Divine lights in discussions 
(Al-lavame’ al-elahiyah fi al-mabaheth al-kalamiah) [17] The gifts of God in commentary of 
Quran (Mavaheb al-rahman fi tafsir al-Quran)

Introduction From the religious psychology point of view, the mental health of the individual 
and society is affected by immoral behaviors such as lying, absenteeism, eating of forbidden 
property, unlawful looking, free relationships between girls and boys. Education is one of the 
most basic necessities of life and plays a direct role in all aspects of human life, both individual 
and social. The purpose of this study was to investigate the psychological effects of guilt and 
denial of faith on educational functions and mental health. This research was performed using 
descriptive-analytical method by investigation of religious and psychological texts.
Conclusion 1) Faith is not in practice. 2) Narratives that believe faith is composed of three 
components are related to the narrative and to the opinion of the client; 3) Al-Kafi’s narrations 
do not require interpretation, but are identical with some verses of the Quran, meaning that 
sharing and accumulating sins leads to denial.
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  مقدمه
افزایش روزافزون گناه و انحرافات اخالقی در جوامع و اثرات منفی 

ای را در میان های فزایندهآن بر اخالق و بهداشت روانی، نگرانی
علمای اخالق، تعلیم و تربیت و متخصصان بهداشت روانی به وجود 

به سمت یک همگرایی برای مبارزه، کنترل  راآورده تا جایی که آنها 
های اخالقی واداشته است. این و پیشگیری از انحرافات و بزهکاری
گردد که غرایز، هوای نفس و موضوع تا حد زیادی به این برمی

های شیطانی همواره انسان را به طغیان، خیانت، وسوسه
اگر این غرایز و  طبعاً . [1]داردخودخواهی و انواع مفاسد دیگر وامی

امیال نفسانی مطلق و آزاد گذاشته شوند و انسان هیچ گونه کنترلی 
پیامدهای بسیار نامطلوبی در بهداشت روانی  ،بر آنها نداشته باشد

   فرد و جامعه به همراه خواهد داشت.
در طول تاریخ همیشه یک اعتقاد در میان مردم رایج بوده است و 

گناه و زیرپاگذاشتن اصول انسانی و آن این که بیماری را حاصل 
اند، اگر چه اکنون کمتر مردم بر این باور هستند دانستهاخالقی می

ولی شیوه جدیدی از این دیدگاه در میان اجتماع به وجود آمده 
اند یا است و آن این که برای سالمت خود مدیون خالق خودشان

یل حاکی از کنند و همه این مسابرای مرگ و بیماری خود دعا می
ای در ارتباط با عقیده و ایمان آن است که سالمت خود را به شیوه

  .دانندخود می
هدف از بهداشت روانی ایجاد آرامش و سکونت در فرد است. آرامش 	

و شادی ناشی از احساسی است که نسبت به زندگی داریم که این 
ای هدیده تفکر و اییاحساسات هم برگرفته از تفکر ماست. آرامش زا
طوری که تمام به ،است که نگاه خاصی به اطراف خود دارد

آیاتی که در خصوص د. کنرا از فرد دور می هاو پریشانی هااضطراب
یی هستند که انسان هانشانه ،روان انسان در قرآن کریم وجود دارند
تواند از آنها های گوناگونش میبرای شناختن خود و خصلت

ب منظور تهذیدستیابی به روشی درست به راهنمایی بجوید و برای
امل طور کو تربیت نفس خویش، توسط آیات مزبور ارشاد شود. ما به

توانیم به کمک حقایقی که در قرآن درباره انسان و صفات و می
ای درست از تربیت حاالت روانی او آمده است، به ترسیم چهره

و  ك رفتار انسانی اصلی محر هاانسانی راهنمایی شویم و نیز انگیزه
کردن تربیت و تکامل و ایجاد بهداشت عواملی را که در هماهنگ

صورت شناسی قرآن بهروانی او تاثیر بسزایی دارند، بشناسیم تا روان
  .[2]هماهنگ و منسجم در اختیار ما قرار گیرد

شناختی آثار گناه و سلب ايمان هدف پژوهش حاضر، بررسی روان
  بهداشت روان بود.  بر کارکردهای تربیتی و

  

  ایمان در لغت
ایمان از ماده امن، و برای امن در لغت دو معنی ذكر شده است؛ 

دادن است و دیگری یكی امانت كه مقابل خیانت و معنی آن آرامش
. [3]كنی"؛ یعنی تو ما را تصدیق نمیَما َأْنَت ِبُموِمٍن لََنا وَ تصدیق؛ "

تصدیق باشد ادعای اتفاق برخی لغویون، این که مفهوم ایمان، 
  .[4]کردند

هرچند در ریشه ایمان (امن)، دو معنی حقیقی تصدیق و امانت 
نهفته است؛ اما معنی حقیقی ایمان بنا بر اتفاقی كه از اهل لغت 

فارسی به گرویدن و  ذكر شده است، همان تصدیق است كه در زبان
   شود.راستگوشمردن تعبیر می

  

	گناه
فرما است و اعمال العمل حكمقانون عمل و عکسدر عالم طبیعت، 

نیست. كسى كه دامان خویش را  یانسان نیز از این قانون مستثن
آالید باید در دنیا نیز منتظر آثار گناه خویش باشد. برخى به گناه می

ساز است كه اقوام گنهكار قدری مهم و حادثهاز آثار وضعى گناهان به
  فرو برده است. پیشین را در كام عذاب و بال

  

	بهداشت روانى
 )١های مختلفی برای بهداشت روانی بیان شده است مانند؛ تعریف

زا و ساختن عوامل بیماریكنریشه )٢ ،نگاهداشت سالمت روانى
ایجاد زمینه مساعد براى رشد  )٣ ،پیشگیرى از ابتال به بیمارى روانى

	.[5]هاآنو شكفتن شخصیت و استعدادها تا حداکثر ظرفیت مکنون 
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سالمت یا تعادل یا نرمالیته (بهنجاری) در ذهن،  بهداشت روانی، به
طور بهنجاری در احساس، ادراک،  شود، همینروان و رفتار گفته می

ست روشن ا .فردیتفکر، قضاوت، هیجان، حافظه، گفتار و روابط بین
که ضرورت این بهنجاری نبود بیماری روانی و پیامد و همراه آن 

	.[6]رشد، شکوفایی، محبت، سازگاری و تعالی است
آید که بهداشت روانى، دست می از تعاریف بهداشت روانى چنین به

هایى است كه موجب پیشگیرى، درمان ریزییند و مجموعه برنامهآفر 
شود تا شخص بتواند وارد یک یو حفظ مداوم سالمت حاصله م

انسان سالم كسى است كه از نظر جسمى  .مندانه شودزندگى رضایت
ورى صحیح از و روانى، فردى و اجتماعى، در مسیر رشد و بهره

هاى خویش قرار گرفته است و موانع رشد استعدادها و توانایی
روانى، جسمى، نقص، درد و ناراحتى شدید و افسردگى او را رنج 

دهد. وضعیتی که شخص در آن، حالت مطلوب و طبیعی دارد مین
ها و فشارهای روانی، واکنش طبیعی از خود نشان و در برابر محرک

	دهد.می
بهداشت و سالمت روانی به معنى تعادل نیازها  ،در نگرش اسالمى

هاى فطرى و جسمانى انسان است و هاى درونى و گرایشو نظام
مى در پرتو رهنمودهاى عقل و هدایت عالمت آن این است كه آد

شود و او را هاى وحى، آنچه را موجب زینت روح و روانش میآموزه
  گزیند.سازد، برمیبه خداى تعالى نزدیک می

  

	بهداشت روانی در پرتو نگرش دینى
 اى برخورداردر نگرش دینی، سالمت و بهداشت روانی، از اهمیت ویژه

بسیارى به این موضوع اختصاص است. در متون روایى، احادیث 
در حدیثی، ضمن برترشمردن بهداشت روانی بر  ،دارد. برای نمونه

تعبیر شده است:  "القلبتقوى"بهداشت جسمى و بدنى، از آن به 
ِة اْلَبَدِن َتْقَوى اْلَقلب" 	.[7]"َأْفَضُل ِمن ِصحَّ

آدمى براى یافتن شخصیت واقعى خود و نیز پاسخگویى به حس 
هاى سازنده جویى خویش محتاج دین و آموزهطلبی و كمالابدیت

بخش حقیقى براى انسان و آن است، دین الهی، تنها منبع آرامش
جویاى آرامش  رود. روحِ نهایت به شمار میدهنده او به بیاتصال

	.[7]یابدحق، آرامش می آدمى فقط در ساحل وصال به
ای مهمى براى ههاى پژوهشى، دین واجد مولفهبراساس یافته

هاى دین را بر دیگر یافتگى انسان است و كسانى كه ارزشسازش
تر و سالمت روانى دهند، از هنجارمندى منطقیها ترجیح میارزش
	.[8]ترى برخوردارندافزون

تواند هر اضطراب و نیرومندترین عاملى كه می ،در نگرش دینی
ش توحیدى و پریشانى را به آرامش و اطمینان دگرگون سازد، نگر 
كسى و پناهى، بیایمان به پروردگار است. احساس تنهایى، بی

ان خورد، در ایمهای روانى به چشم میپوچى، كه در بیشتر آشفتگی
و باور به وجود یک پشتیباِن مقتدر، كه منشأ كمال مطلق و مصدر 

رود و انسان در جهت ها و كارهاى خیر است، از بین مینیكی
یابد. در مواقع خطرخیز و آنجا كه نگرانى و تقا میبهداشت روانى ار 

كنند هاى درونى، طوفان بر پا میرسد و هیجاناضطراب به اوج می

شود، قدرت نیرومند كردن آن عاجز میشناسى از آرامو دانش روان
ایمان به خدای تعالی به حمایت آمده، روح را به ساحل آرامش 

	رساند.می
 بر گمان آرامش روانى را نیز دره بیقرآن كریم امنیت روحى ك

گیرد، حاصل اعتقاد توحیدى و ایمان دینى در انسان دانسته، می
الَّذیَن آَمُنوا َو لَْم یْلِبُسوا إیماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأولِئَك لَُهُم ْاَألْمُن "فرماید: می

 َو ُهْم ُمْهَتُدوَن؛ [آرى]، آنها كه ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک
	."دیافتگاننو ستم نیالودند، ایمنى تنها از آن آنهاست و آنها هدایت

هاى خود را به زندگى بر این اساس، كسانى كه شناخت و انگیزه
نمایند و تمام تالش خویش را بر دستیابى به دنیوى محدود می
 كنند، بهزندگى دنیوى محض، متمركز می یهابهداشت روانى در س

د یافت؛ چرا كه ماهیت دنیا همواره ناپایدار اهداف خود دست نخواهن
مین امنیت و بهداشت روانى و اعالوه بر این، در ت .است
جویى انسان، ناكافى و ناتمام است و در نمودن روح كمالسیراب

هاى ارزش و رفتارهاى بینهایت انسان را به فرآیندى از شناخت
که  سازد؛ چنانسازد كه او را اهل دوزخ مینابهنجار گرفتار می
آنها كه ایمان به مالقات ما [و روز "فرماید: خداوند در قرآن می

رستاخیز] ندارند و به زندگى دنیا خشنود شدند و بر آن تكیه كردند و 
اند، [همه] آنها جایگاهشان آتش است، آنها كه از آیات ما غافل

	."دادندسبب كارهایى كه انجام میبه
را دشوار و یاد خداوند، زندگى را آسان دورى از یاد خدا، زندگى 

كس از یاد خداوند روى بگرداند زندگى تنگ [و سختى]  هر"سازد: می
شناختى این مطلب آن است كه یاد خدا، . تبیین روان"خواهد داشت

های دنیایی كه براى او فشار روانی و تنیدگی ایجاد فرد را از خواهش
جاى توجه صرف به به شود كهدارد و سبب میمی کند، بازمی
گیرى از آنها موجب فشار كه معموالً ناكامى در بهره -هاى دنیوىلذت

به تقویت رابطه با خدا و تقرب به او  -روحی و روانی و دلهره است
 توجه كند. بروز مشكالت براى چنین فردى وى را از هدف اصلى باز

كند، دارد و چون خود را در مسیر نیل به مقصود احساس مینمی
کند و دریافت درستی از زندگی زندگى را سخت و دشوار درک نمی

	خواهد داشت.
برخى از كاركردهاى نگرش توحیدى در قلمرو بهداشت روان را 

  :[9]صورت زیر برشمردتوان بهمی
  

	الگوی تربیتی و سالمت روحیآثار گناه بر 
انسان است كه سعادت و  یهاترین سرمدر نگرش دینى، قلب مهم

شقاوت وى به آن بستگى دارد. خداوند در قرآن كریم، هدایت را از 
در  شكبی"داند كه داراى قلب سلیم و بیدار باشند: آن كسانى می
ها] تذكرى است، براى كسى كه او را قلبى [سلیم و این [سرگذشت
	."بیدار] باشد

شده است كه خدا  ترین هدیه الهى، قلب سالم ذكردر روایات، مهم
ماید: فر می (ع)علیكند؛ امامبه بندگان صالح خویش لطف و عنایت می

اى را دوست بدارد به او قلب سلیم، اخالق که خداوند بنده هنگامی"
	.[10]"دهدمعتدل و شایسته می
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شود که قلب آدمی گاهى سالم و گاهى از آیات قرآن استفاده می
بخشد، مگر مال و فرزندان سودى نمیدر آن روز كه : "شودبیمار می

سوره  ٨٩و  ٨٨" (آیات كسى كه با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید
هاى آنان یک نوع بیمارى است؛ خداوند بر بیمارى در دلشعرا). "

	سوره بقره). ١٠" (آیه آنان افزوده است
، آنچه موجب آشفتگی و بیمارى (ع)بیتطبق آیات قرآن و روایات اهل

ارند، پندچنین نیست كه آنها می"شود، گناه است: لب میو تباهی ق
	."هایشان نشسته استبلكه اعمالشان چون زنگارى بر دل

	.[11]"دكنچیزى بیش از گناه، قلب را فاسد نمی"فرماید: می (ع)باقرامام
شود، در كه گناه چگونه موجب بیماری و تباهی قلب می اما این

ب مثالی چنین بیان شده است: در قال (ع)صادقحدیثی از امام
شود، در قلب او، نقطه سیاهى هنگامى كه شخصى مرتكب گناه می"

رود، ولى اگر گناهان آید. حال اگر توبه كند، از بین میبه وجود می
گیرد. پس از آن دیگر رستگار او زیاد شود، سیاهى قلب او را فرا می

از انسانى است، ر  یهاترین سرم. بنابراین قلب كه مهم[11]"نخواهد شد
  سالمت و سعادتش در گرو دورى از گناهان است.

  

	اثر گناه بر تربیت انسان
 -یهاى روانشخصیت، سازمانى پویا در درون انسان و متشكل از نظام

هاى رفتار و تفكر فرد را مشخص جسمانى است كه ویژگی
شناسى شخصیت، معتقد ، ملقب به پدر روانآلپورت. [12]كندمی

وحدت و  ،هاى شخصیت سالمترین ویژگییكى از مهماست 
اند تویكپارچگى است. نظام ارزشى دینى تنها نظامى است كه می

صورت كامل و مستمر به شخصیت، وحدت و یكپارچگى ببخشد. به
اگر كسى داراى گرایش و جهت مذهبى خالصانه باشد، محصول 

شخصى را آن خواهد بود كه دین چنین  ،جانبى این جهت خالصانه
حفظ كرده از او مراقبت نماید و سالمت روان را برایش به ارمغان 

	.[12]آورد
ترى دارند و از رفتارهاى پرخطر دوری افرادى كه رفتارهاى سنجیده

هاى بندى به اخالق دینی باالترى دارند، ویژگیكنند و پایمی
شخصیتى كارآمدترى دارند و در مقابل، افرادى كه به رفتارهاى 

و  بندوبارىزنند و درگیر مشكالت اخالقى مانند بیخطر دست میپر 
 هاى شخصیتى مانندروابط جنسى خارج از ضوابط هستند، در ویژگی

ن بنابرای .گیری دچار ضعف هستنداحساس كارآمدى، اراده و تصمیم
سالمت شخصیت و روان كمک  تقویت باورها و رفتارهاى دینى به

تارهاى دینى شخصیت را دچار آسیب كند و تضعیف باورها و رفمی
	د.نمایمی

باورها و رفتارهایى از قبیل توكل به خداوند، صبر، دعا، زیارت و مانند 
هاى مثبت موجب آرامش تواند از طریق ایجاد امید به نگرشآن می

روانی و درونى فرد شود و تا حد زیادى اضطراب و فشار روانی مرتبط 
  با موقعیت را كاهش دهد.

  

	گناه بر بهداشت روان اثر
ترین نیازهاى روانى انسان، بهداشت روان است. گناه یكى از مهم

برد و موجب حقارت نفس شده، بهداشت روان انسان را از بین می

ت روان عبارت شهاى روانى مهمى در پى دارد. بهدااین امر، آسیب
ا و هناپذیری و توان مقاومت در برابر سختیاست از حالت شکست

هاى دشوار زندگى كه در اثر كالت و نپذیرفتن ذلت در موقعیتمش
امروزه بهداشت روان نیاز موثر  .[8]آیدنوع عملكرد در انسان پدید می

 یند زندگى دارد و ازآبشرى دانسته شده است كه سهم اساسى در فر 
	.[13]رودشمار می هاى رشد نفس بهپایه

ویژه افسردگى روانى، بههاى كاهش بهداشت روان، خود زمینه آسیب
شناسان معتقدند فقدان بهداشت آورد. بسیارى از روانرا فراهم می

هاى روانى مانند افسردگى، ریشه بسیارى از ناهنجاری ،روان
در نگرش  فردى است.اضطراب، كاهش عملكرد و مشكالت بین

دینى، بهداشت روان از ارزش باالیى برخوردار است، هرچند استعمال 
هایى دارد. خداوند در قرآن، شناختى آن تفاوتاژه با معنى رواناین و

 ٨و در آیه  داندعزت واقعى را از آن خدا، رسول و مومنان واقعى می
ُة َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلمُ ": فرمایدسوره منافقون می . "ِمنینَ ؤِهللا اْلِعزَّ
: کندباالترین فضیلت را عزت نفس معرفى می (ع)امیرالمومنین علی

گونه پستى بازدار، هر چند تو را به اهدافت رساند؛  نفس خود را از هر"
دهى بهایى به دست توانى به اندازه آبرویى كه از دست میزیرا نمی
	.[14]"آورى

 ص)(راه كسب بهداشت روان تبعیت از فرامین الهى است؛ پیامبر اكرم
زیز شما فرماید: من پروردگار عخداى تعالى هر روز می"فرماید: می

كس خواهان عزت دو جهان است، باید كه از خداى  هستم. پس هر
. در مقابل، گناه، آفت بهداشت روان است؛ [15]"عزیز اطاعت كند

كسى كه نفس شرافتمند و باعزت دارد، هرگز "فرماید: می (ع)علىامام
فرماید: و می "آن را با پلیدى گناه، خوار و پست نخواهد ساخت

مت نفس برخوردار باشد، شهوات نفسانى در نظرش كسى كه از كرا"
  .[14]"شودخوار و ناچیز می

  

  واسطه گناه كبیرهادله نقلی عدم سلب ایمان به
بر صدق ادعای شیعه و جمهور اهل تسنن كه قائل به عدم خروج 

واسطه گناه هستند، دالیل متعدد نقلی وجود دارد كه در ایمان به
الزم به ذکر است که ادله عقلی مساله شود. البته سطور آتی ذكر می
آمده  [16]های کالمیصورت مبسوط در کتابیادشده فراوان و به

بودن عمل در ایمان است. آیات فراوانی از قرآن داللت بر عدم داخل
رك جز ششود با وجود گناه كبیره (بهدارد، كه از این آیات فهمیده می
یمان از آدمی سلب شدن گناهان)، ایا در صورت عدم انباشته

  شود: شود. برخی از آن آیات به شرح ذیل بررسی مینمی
آیاتی در قرآن که عمل صالح را بر ایمان عطف گرفته است؛ مثل آیه 

اِلَحاِت وَ  ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا وَ سوره بقره: " ۲۷۷ الَة  َعِمُلوا الصَّ َأَقاُموا الصَّ
َكاَة لَُهْم َأْجُرُهمْ  وَ  ِهْم وَ  آَتُوا الزَّ ؛ ال ُهْم یْحَزُنونَ  ال َخْوٌف َعلَیِهْم وَ  ِعْنَد َربِّ

 همانا كسانى كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و نماز را بر
پا داشتند و زكات را پرداختند، پاداششان نزد پروردگارشان است و 

"، که از آن آیات چنین شوندنه ترسى بر آنهاست و نه غمگین مى
شود؛ "عمل صالح داخل در ایمان نیست"، به تعبیر دیگر فهمیده می

عمل صالح همان ایمان نیست؛ چرا كه اگر عمل جزء ایمان باشد 
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آید تكرار بدون فایده صورت گرفته باشد. در حالی كه عطف الزم می
  .[16]علیه استمقتضی مغایرت میان معطوف و معطوف

  

  دلیل قرآنی بر شرک و زوال ایمان
َأن  یْغِفرُ ال للَّهَ ا ِإنَّ فرماید: "سوره نساء می ۴۸ال در آیه خداوند متع

 َفَقدِ  للَّهِ َما دُوَن َذِلَک ِلَمن َیَشاَء َو َمن ُیشرَِک ِبا یْغِفرُ ُیشرَِک ِبِه َو 
افَتَری إثماً َعِظیمًا". مراد از شرک در این آیه شریفه، شرک در الوهیت 

تعدد خدایان و ایمان و کفر در الوهیت است؛ یعنی اعتقاد به 
	.االطالقنداشتن به هیچ چیز علی
کند که همه گناهان ممکن است مورد عفو آیه فوق صریحاً اعالم می

ن شود، مگر ایو بخشش واقع شوند، ولی شرک به هیچ بخشوده نمی
و به عبارت  [17]که از آن دست بردارند و توبه کنند و موحد شودند

برد، همان طور که مان را از بین نمیدیگر هیچ گناهی به تنهایی ای
بخشد. معنی آیه هیچ عمل صالحی با شرک، انسان را نجات نمی

رزد آماین است که اگر شما ایمان نیاورید مشرک هستید و خدا نمی
که به او شرک بورزند. نبخشیدن گناه شرک از آن جهت است که 
اساس خلقت استوار به رحمتی است که اساس بندگی و 

سازد، اما بخشایش وی دگاری است و بندگی با شرک نمیخداون
تر از شرک است به وسایلی مانند برای سایر گناهانی که پایین

  .[17]شفاعت انبیا، اولیا، مالئکه و کار نیک است
  

  شدن گناهانواسطه انباشتهدالیل قرآنی سلب ایمان به
ود که شآیات متعددی در قرآن وجود دارد که از آنها استفاده می

شود ایمان از آدمی سلب شود. برخی از شدن گناه سبب میانباشته
صراحت بر مساله مورد نظر تصریح دارد به شرح زیر آن آیات که به

  است: 
سوره مطففین بیانگر آن است كه گناه متراكم سبب  ۱۴تا  ۱۰آیات 

ِبیَن تكذیب روز قیامت است؛ " ُبو الَِّذینَ  -َویٌل یْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِّ َن ِبیْوِم یَكذِّ
ینِ  ُب ِبِه ِإال ُكلُّ ُمْعَتٍد َأِثیٍم  وَ  - الدِّ ِإَذا ُتْتلَى َعلَیِه آیاُتَنا َقاَل  -َما یَكذِّ

ِلیَن  ن پنج ". ایَكال َبْل َراَن َعلَى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا یْكِسُبونَ  -َأَساِطیُر األوَّ
اصول معارف قرآن فرماید كه جزء آیه مجموعًا مطلبی را بیان می

ها و است و در آیات بسیار آمده است و آن این است كه تكذیب
ها همیشه ریشه فكری و اعتقادی ندارد، بلكه اعمال انسان تصدیق

گذارد. به این معنی كه عمل خیر هم روی روح و فكر انسان اثر می
 كند و عمل شر، انسان را كورترتر و بیناتر میو صالح، انسان را روشن

كند. هر كس كه عمل او را فاسد كرد فكرش هم در مورد قیامت می
  شود.فاسد می

  

	فشار روانى در فرهنگ دینی
ها در متون دینی زندگی دنیایی سراسر آمیخته با فشارها و سختی

توصیف شده است و عامل اصلی فشارهای روانی، دنیاپرستی و عشق 
فرماید: سخنانی می در (ع)علیشود. امامبه زندگی مادی معرفی می

 اندازندجانب او تیر می ها بهای است كه مرگانسان در دنیا نشانه"
شتابند. با هر اى است كه بالها به سویش میشدهو غارت
 .اش گلوگیری استاى جهنده در گلو و با هر لقمهش جرعهانوشیدنی

دادن نعمتى مگر به بهاى ازدست ،رسدبنده به نعمتى نمی
	.[14]"دیگر...

 کس را كه زیور دنیا به شگفتى اندازد، كوردلى از پى درآید و آن آن"
ها پر كند كه براى آن كه عشقش را به دل گیرد، خاطرش را از اندوه

ها در سویداى قلبش خلجان است، اندوهى مشغولش دارد و اندوه
غمى محزونش كند، چنین است تا نفس گلوگیرش شود و او را به 

هاى حیاتش قطع شده، نابودكردنش که رگ حالی د، دربیابان اندازن
	.[14]"بر خدا و انداختنش به گورستان براى دوستان آسان است

ای عنوان جنبهفشارها و تهدیدات دنیا در سراسر زندگی انسان و به
فراگیر از زندگی است که همواره تعادل حیاتی فرد را در معرض 

در احادیث، این واقعیت دنیا نیز چنین بیان  .دهدخطرات قرار می
هان اى مردم! این [دنیا]، خانه "فرماید: می (ص)پیامبر اکرم؛ شده است

 .اى سادهاى است پیچیده، نه خانهرنج است، نه خانه سرور و خانه
شدن آرزویى، مسرور كس آن را بشناسد، با برآورده رو، هر از این
	 ".شودون نمیشدن، محزشود و با ناكامنمی
بدان که دنیا سرای آزمایش است و دنیاپرست "فرماید: می (ع)علیامام

كه در روز قیامت از آن افسوس  آساید، جز آنساعتی در آن می
	.	[14]"خوردمی

  

  گیرینتیجه
شناسی دینی، سالمت روانی فرد و جامعه با رفتارهای از منظر روان

مال حرام، نگاه به نامحرم،  غیراخالقی مانند دروغ، غیبت، خوردن
ر تواند دشود. تقوا میدچار مشکل می غیره روابط آزاد دختر و پسر و

عنوان یک نیروی و بهباشد همه این موارد نقش سازنده داشته 
ها، نیازها و رفتارهای آدمی را به سوی گیری انگیزههدایتگر، جهت

روانی باز  تعالی و تکامل سوق داده و از رفتارهای مخل بهداشت
  دارد.
) ایمان به معنی تصدیق قلبی و بناگذاری بر انجام دستورات الهی ۱

	و اجتناب از محارم الهی است. 
	) عمل، داخل در ایمان نیست. ۲
شود و با انجام ) شخص مومن گنهکار، مومن فاسق نامیده می۳

	د. شوشدن گناهان) از ایمان خارج نمیجز شرک یا انباشتهگناه (به
شرک جلی و همچنین انجام گناه روی گناه، موجب سلب ایمان  )۴
	شود. می
الکبائر (گناه و سلب ایمان) الکافی نیازی به تاویل ) روایات باب۵

گوید گناه سبب زوال ایمان نداشته و تعارضی با روایاتی که می
الکبائر (گناه و سلب ایمان) ناظر به شرک شود، ندارد. روایات بابنمی
ه الکبائر) با آیاتی کانباشته است و مفهوم آنها (روایات باب و گناه
شدن گناه را موجب تکذیب و استهزای آیات و تکذیب قیامت انباشته

واسطه گناه است دانسته همخوانی داشته و این همان زوال ایمان به
کند و محتوای آنها با توضیحی الکبائر بازگو میکه ظاهر روایات باب

  شدن گناهان گفتیم، صحیح است.ناه شرک و انباشتهکه در مورد گ
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