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 پیشگفتار

 فرهنگ، ترور اوج که است شده منتشر غرب در زمانی حاضر کتاب

 از بسیاری بوسیله بویژه جهان در مسلمانان و اسالمی آداب شخصیت،

 روانپزشک کونیک دکتر اما بود؛ گرفته شکل آمریکایی گذارانسیاست

 و معنویت یعلم مطالعات مشتاق و مومن فردی خود که سالمندان

 در که کتاب این در تنها نه پژوهشگرش همکاران با همراه است دینداری

 جهانی تالش چنین بر جسورانه شانشده منتشر مقاله و کتاب دهها همه

 ما کشور در دوران این در زدند. باطل مهر خود طالیی جمالت وها یافته با

 انستیتو در روان سالمت در اسالمی مطالعات دفتر پیشگامی به نیز

 بتواند تا شد شروع 1360 دهه از ایران در دیگری تالش تهران روانپزشکی

 و دانشگاهیان شاید تا کند تدبیر را داخلی علمی شواهد و لوازم ابزار،

 توسعه یاور تالشهایی چنین کنار در نیز ایرانی مسلمان پژوهشگران

 روان سالمت یارتقا در اسالمی موثر و علمی شواهد بر مبتنیهای آموزه

 و جنبش چنین از حمایتها حالیکه در است خوشحالی بسی جای باشند.

 گذاران سیاست و کشوری گیران تصمیم سوی از کشور داخل در تالشهایی

 از ارزشی با تولیدات چنین است؛ ودهب بیماران نیاز رفع راستای در کمتر

 اینک و ردهک هموار داخلی پژوهشگران برای را راه و شودمی منتشر غرب

 بکارگیری راه از روان سالمت حوزه بیماران رنج کاهش به دیگر قدم یک
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 امید و شده، نزدیک درمان و مشاوره در اسالمی اعمال وها آموزه ایمان،

 و تحقیقاتی مراکز نزدیکای آینده در کتاب این ساده الگوی که رودمی

 سنتی رویکرد با درمانیروان و مشاوره دارو، جز به که سازد قانع را بالینی

 گیرند. بهره نیز ایمانی آمیز اعجاز اثرات این از

 بدون ،پژوهشی اما ساده الگویی و شناسیروش با کتاب این

 و ،اسالمیهای فرقه و دینداری پیچیده تاریخ دین، فلسفه به پرداختن

 کندمی قانع را مخاطب آماری پیشرفتههای روش و هافرضیه طرح از پرهیز

 با روانشناختی درمان و مشاوره یافته ادغام روشهای به پرداختن که

 درمانگران و مراجعین برای بسیاری مزایای اسالمی تجارب وها آموزه

 تفکر در رنسانس بخش، نجات امید تنها که آموزدمی کتاب این دارد.

 و علم حوزه در عملی رکود و نظری جمود از رفت برون پژوهش، و

 در معتبرای رشته بین پژوهشهای و شواهد مندنظام مرور ؛دین

 است؛ اسالمی دینداری و دین روان، سالمت انسانی، علوم حوزه

 کتاب. این دقت و سادگی به آنهم

 الگوی که سالهاست ،کونیگ هارولد دکتر کتاب، این نگارنده

 مرکز و روان سالمت در اسالمی مطالعات عالقمندان و پژوهشگران

 کتاب، این که امید ،است بوده کشور در عنویم سالمت تحقیقات

 را این سعادت همیشه برای نیز ارجمندش ناشر و آن مومن مترجمین

 باشند. حوزه این در نوینی دانشهای راهگشای که باشند داشته

 1398 تابستان -بوالهری جعفر دکتر
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 مقدمه مترجم

عاد اب امروزه اهمیت ابعاد معنوی بعنوان بعد چهارم سالمت در کنار

نها این یید سودمندی آأت روانی و اجتماعی اثبات شده و با توجه به زیستی،

 باور را تقویت کرده است که حوزه بهداشت روان بایستی برای کارآیی

ضر تا آنجا که در حال حا دینی توجه کندمعنوی و  هایبه آموزه ،بیشتر

وان ا سالمت رشاهد مطالعات متعدد در حوزه دین و معنویت و ارتباط آن ب

دروس مربوط به  هستیم و در بسیاری از دانشگاهها در سراسر جهان،

مختلف بالینی شده های اجباری دانشجویان رشتههای معنویت جزو دوره

 است.

مهم روانپزشکی فرهنگی های همچنین دین به عنوان یکی از جنبه

ع جوام پزشکان درمطرح شده و از این جهت نیز توجه روانشناسان و روان

ر می رسد بدون توجه به تاثی ربه نظ مختلف را به خود جلب کرده است.

امع توان به مراقبت کامل و جنمی دینی بر سالمت روان افراد،های آموزه

های موزهآمعنویت رابطه تنگاتنگ با  در جامعه ما نیز از دیرباز، دست یافت.

وان رگذار در سالمت های تاثیرلفهبه دست آوردن مؤ دینی داشته لذا برای

 .اشددینی و معنوی می تواند کمک کننده بهای بررسی ارتباط آن با مقوله

شناختی که از پروفسور کونیگ و  اطالعات توجه به ضرورت مذکور و 

در مورد موضوعات مرتبط با معنویت  غنی و دید باز و بدون تعصب ایشان
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انگیزه ما  اب یافتیم،داشتیم و نگرش مبتنی بر شواهد علمی که در این کت

برای ترجمه این کتاب شد و از آنجا که مسائل فرهنگی را در سالمت روان 

ی و مذهبی کامال دخیل جامعه مسلمان و حتی نگرش افراد به مسائل معنو

از نظرات متخصصین در هر دو حیطه مذهب و سالمت روان  ،می دانستیم

 تری دست یابیم.جامعدر مورد مسائل مطرح شده،کمک گرفتیم تا به دید 

پزشکان مجرب روانشناسان و روان سنت،اهل شیعه و  روحانیون ما از نظرات

آوردیم. البته این نظرات برای رعایت  بهره گرفتیم و نظرات آنان را در کتاب

 در امانت و حفظ محتوی اصلی بصورت پاورقی به کتاب اضافه شده است.

علی  محمد حکیمی، اسالمحجج در پایان برخود الزم می دانیم از 

دکتر رزم پوش  احسان چوبدار، ماموستای محترم دستگردی وو  حکیمی

انشگاه )از برادران اهل تسنن( همچنین از دکتر مجاهد )استاد روانشناسی د

مدرس دانشگاه دکتر محسن فاطمی )روانشناس و  علوم پزشکی زاهدان(،

نپزشکی روا اتید)اس دقیصاو دکتر هما محمد دکتر روح ا.. صدیق (هاروارد

شان همراهی و نظرات ارزشمند ،بابت مساعدت دانشگاه علوم پزشکی ایران(

در طول انجام این طرح صمیمانه سپاسگزاری نموده و توفیقات روز 

 افزونشان را از خداوند متعال خواستاریم.

با حمایت مالی  33245شماره  این کتاب از طریق طرح پژوهشی 

 به روزدانشگاه علوم پزشکی ایران ترجمه، مت معنویمرکز تحقیقات سال

 رسانی و چاپ شده است.

 1398تابستان مترجمین، 
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 نویسندگان مقدمه

 که است یبزرگ نییآ نیدوم اسالم ،رویپ نفر اردیلیم6/1 وجود با

 طبق) .ندهدیم لیتشک را جهان مردم %4/23 ،2010 سال تا آن روانیپ

 ماسال روانیپ ،یکنون رشد نرخ اساس بر (Pew، 2011 قاتیتحق مرکز آمار

 معادل) %7/32 به 2070سال تا ،جهان تیجمع %7/29 به 2050 سال تا

 انیحیمس تیجمع از شیب) %9/34 به 2100 سال در و (انیحیمس تیجمع

 Pew قاتیتحق مرکز آمار) دیرس خواهد (بود خواهند %8/33 زمان آن ات که

 ابربر دو) سال در %5/1 از شیب رشد نرخ با اسالم نیبنابرا (.2015 سال

 مترک .دارد جهان انیاد انیم در را رشد نیتر عیسر ،(مسلمان ریغ تیجمع

 کینزد و قایآفر شمال ،انهیخاورم در ایدن مسلمان تیجمع چهارم کی از

 ،هند ،یمالز ،یاندونز بخصوص) آرام انوسیاق ییایآس منطقه در سوم دو

 کایآمر در مسلمانان %3/0 فقط .ندنکیم یزندگ (بنگالدش و پاکستان

 شیب به رودیم انتظار و است نفر ونیلیم 5 از شیب آنها تعداد که هستند

 .برسد 2030 سال در نفر ونیلیم ده از

 یبررس مسلمانان در را یروان اختالالت وعیش ما ،کوچک کتاب نیا در

 عبادات ،اعتقادات خالصه طور هب سپس و نموده مرور را اسالم خیتار ،کرده

 مذهب نیب ارتباط یرو ،اساس نیا بر .میداد شرح را یاسالمهای ارزش و

 یمنف هم و مثبت اثرات هم نکهیا فرض با ،مسلمانان در روان سالمت و
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 مندنظام مرور با هیفرض نیا .میدیشیاند باشد داشته روان سالمت یرو

 سهیمقا اتمواز به) مسلمانان در روان سالمت و مذهب یرو 1یکم مطالعات

 مذکور فرض تا شد دنبال (مسلمانان ریغ و مسلمانان نیب روان سالمت

 سراسر یهاداده مجموعه از یاصل مطالعات بار نیاول یبرا .شود آزموده

 روان سالمت نیمتخصص از ما تینها در .است آمده گرد نجایا در جهان

 مسلمان نیراجعم با ینیبال کار در یوقت که کنند ییراهنما را ما تا میخواست

 هر پایان در .میریبگ کار هب را مقاالت نیا یهاافتهی چطور میشویم مواجه

 و خالصه که ابدییم انیپا (بحث جهینت) پایانی نکات با کتاب این فصل

  .است آسان مطالعه یبرا

 یونیروحان و روان سالمت نیمتخصص کتاب نیا نیمخاطب نیاول

 سروکار مسلمانان یروان سالمت التمشک ریسا و احساسات با که هستند

 ارائه در ادیز دقت داشتن مبذول .کنند کمک آنان به خواهندیم و داشته

 شده سبب آنها یاصل جینتا گزارش و هاپژوهش بر دیتأک ،کتاب نیا مطالب

 مسلمان تیجمع یروهای پژوهش که یکسان و نیمحقق یبرا کتاب این

 سالمت مراقبت خدمات دهنده هیاراهای نظام چونهم ،ندکنیم تیریمد را

 عموم از شیب مسلمان درمانگرانروان تینها در .باشد دیمف ،مسلمانان به

.باشد آموزنده تواندیم آمده جا نیا در که یاطالعات که شد خواهند متوجه

                                                        
1 quantitative 
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  مسلمانان در نروا المتس :1 فصل

 عرب یایدن در حساس حوزه کی یروان سالمت و مذهب بحث امروزه

 وردم گرانید لهیوس هب ندکنیم احساس مسلمانان از یاریبس .است اسالم و

 اساحس یرو نیا که ستین یشک البته و اندگرفته قرار ظن( ء)سو هدف

 .دارد تأثیر آنها روان سالمت و بودن خوب

 این روی و ایمداشته نظر در را نکته این ما کتاب این جای همه در

 زندگی محل واجتماعی تصادیاق شرایط و معیشتی )مسائل حساس نقاط

 تأکید بیمذه مشاوران و درمانگرانروان روانپزشکان، به مسلمانان(

 داشته نظر در را این باید کنندمی برخورد مسلمانان با وقتی که کنیممی

 و بخش تسلی توانندمی مذهبی عقاید و عبادات معتقدیم ما" که باشند

 یدعقا این تحریف و نادرست کدر و برداشت سوء اما باشد کننده دوارامی

 "شود. دیسترس و ناراحتی به منجر تواندمی

 سالمت مشکالت ،یمذهب مانیا کننده لیتعد بالقوه اتتأثیر باوجود

 نیب در یافسردگ بارز میعال زانیم .ستین عیناشا مسلمانان نیب در روان

 ات %9/27 مطالعه مورد تیجمع و یابیارز روش به بسته کایآمر مسلمانان

 از %5/64 تا % 9/24 در بارز یاضطراب میعال ،نیهمچن .باشدیم % 9/61

 یروان اختالالت که یمطالعات تعداد اگرچه .1شودیم دهید کایآمر مسلمانان

                                                        
1 Hodge et al. , 2015 ; Amer & Hovey, 2012; Abu-Ras & Abu-Bader, 2009 
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 در یعاطف اختالالت .است کم ،دنسنجیم مسلمانان در خاص طور هب را

 بر ،یکم مطالعات از یکی در .است عیشا هم کایآمر از خارج مسلمانان

 صیتشخ یخلق اختالل زانیم ،یجهان بهداشت سازمان CIDI اریمع اساس

 که بود 1%3/15 ،یوپیات جنوب ساکن بالغ مسلمان فرد 366 در شده داده

 نیا البته .2است شده سهیمقا کایآمر یعموم تیجمع در %6/9 زانیم با

 ،یطیمح طیشرا تفاوت که یحال در ،است کایآمر و یوپیات نیب سهیمقا

  .است نشده گرفته نظر در یریفق کشور نیچن یاجتماع و یقتصادا

 تیاکثر با یکشورها در روان اختالالت وعیش اطالعات مربوط به

 در شتریب (هستند تیاقل در مسلمانان که ییکشورها به )نسبت مسلمان

 صیتشخ اساس بر اضطراب و یافسردگ اختالل زانیم مثال .است دسترس

 مناطق در که یبالغ افراد از ینفر 766 نمونه در DSM4 اریمع با روانپزشک

 (%80 از شیب مسلمان تیجمع با) ندکردیم یزندگ بنگالدش ییروستا

 مرکز در که بزرگسال فرد 1475 از یگرید مطالعه در .بود %8/0 تا 5/0%

 ،بودند افتهی حضور (مسلمان %70 حدود با) قطر در هیاول سالمت مراقبت

 سازمان CIDI یصیتشخ مصاحبه از استفاده با ینپزشکروا اختالالت زانیم

 ،یاضطراب اختالل %3/17 ،یاساس یافسردگ %3/18شامل ،یجهان بهداشت

 اختالالت %4/1 تا ./8 و یشیپرروان انواع %6/6 ،تیشخص اختالالت 1/14%

  .3بود مواد مصرف سوء

 اریمع از استفاده با 4(GBD)ها یماریب یجهان ربا مطالعه در تینها در

DSM4 و ICD 10، یافسردگ اختالل که شد مشخص 2010 سال در 

 یناتوان خاطر هب رفته دست ازهای سال مجموع از یکوچک سهم یاساس

                                                        
1 Awas et al., 1999 
2 Demyttenaere et al., 2004 
3 Bener et al, 2015 
4 Global Burden of Disease 
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(DALY)1 نیبحر ،مصر ،ریالجزا) یعرب کشور 22 در را %4 تا % 6/2 حد در، 

 ،یبیل ،لبنان ،تیکو ،یسعود عربستان ،اردن ،عراق ،یبوتیج ،کومور ریجزا

 ،هیسور ،سودان ،یسومال ،منی ،قطر ،نیفلسط ،عمان ،مراکش ،یتانیرمو

 مطالعه نیهمچن .2است داده اختصاص خود به (یعرب متحده امارات ،تونس

GBD مجموع در که ددا نشان، DALY شمال در یروان اختالالت از یناش 

 وعیش .3است بوده شتریب جهان نقاط ریسا به نسبت انهیخاورم و قایآفر

 در) %8/12 انهیخاورم در نوجوانان و کودکان نیب در یروان التاختال

 .4تاس شده برآورد (قایآفر شمال در% 19 /9 و اروپا در %12 با سهیمقا

 یریگجهینت

 از خارج که یمسلمانان نیب در یعاطف مشکالت و یروان اختالالت

 یاریبس .دارد یمتعدد لیدال امر این و است عیشا ندکنیم یزندگ کایآمر

 یاقتصاد یاجتماع محروم و 5ریفق مناطق در ،کایآمر از خارج مسلمانان از

 کایآمر در که ییآنها .انددهید بیآس سمیترور و جنگ از و ندکنیم یزندگ

 هستند یمتفاوت یفرهنگ طیمح در هم ندکنیم یزندگ یغرب یکشورها و

 ،دموجو جامعه یهاارزش و یاسالمهای ارزش نیب اغلب آنها در که

 با مسلمانان عالوه به .دارد وجود تعارض جوان مسلمانان نیب در بخصوص

 طوریکه هب ،ندکنیم تجربه یغرب یکشورها در را ضیتبع ،یشتریب احتمال

                                                        
1 Disability-Adjusted Life-Years (DALY) 

2 Mokdad et al., 2014 

3 Whiteford et al., 2015 
4 Polanczyk et al., 2015 

و در جای دیگری  "کندتنگ دستی،اخالق را فاسد می "فرمایند:می )ع( نیزچنانچه امام علی  5

گردد: کاستی در عقل....کم شدن کس به فقر دچار گردد به چهار چیز مبتال میهر "فرمایند: می

 .(487)ص(  11)الحیات جلد مترجمین(؛ )" .....شرم و حیا و
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 از یحت و شده طرد یاجتماع یگروهها از ،کرده دایپ شغل یسخت به که

 .اندبیمناک (پوششان و دیعقا بخاطر) خود تیامن

 با خود کار در است ممکن روان سالمت نیخصصمت ،که ییآنجا از

 ،الماس خیتار مورد در یاطالعات است الزم ،کنند برخورد مسلمان مراجعین

 سالمت اب یارتباط چه عبادات و دیعقا نیا نکهیا و مسلمانان اعمال و دیعقا

 .باشند داشته دارد روان
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 یخیتار نهیزم :2 فصل

 مشتق (م-ل-س) بهمشا یعرب کلمه شهیر از دو هر مسلمان و اسالم

 یمعن به اسالم .ددهیم کردن واگذار ای شدن میتسل یمعن که اندشده

 میتسل را خود که است یکس مسلمان و خداوند اراده برابر در شدن میتسل

 به دعوت ،تیحیمس و تیهودی مثل مذهب نیا .است کرده خدا امر

 بر ،یتاپرستکی نییآ پدر )س(امبریپ میابراه زمان به که دکنیم یادهیعق

 .1است ستهیزیم الدیم از شیپ سال 2100 تا 1600 حدود که ،رددگیم

  .(اهلل) خدا کی وجود به اعتقاد - دارد دیتأک یکتاپرستی بر اسالم

 نینشهیباد عرب فرهنگ در حیمس الدیم از بعد هفتم قرن در اسالم

 انعربست غرب در مکه .گرفت پا مکه در عربستان رهیجز شبه در ،مشرک

 ،یالدیم 610 سال در .دارد قرار سرخ یایدر یلیما 40 حدود ،یسعود

 از یوح نیاول با را خود پیامبری یسالگ 40 سن در )ص( امبریپ محمد

 عالما ود،ب دهیرس او به قیعم شیاین کی هنگام ،حرا غار در که لیجبرئ

 وفاتش زمان تا یالدیم 632سال تا بعد سال 22 طول در ارتباط نیا .کرد

 ،سدیبنو ای بخواند توانستینم )ص( امبریپ محمد زمان آن تا .افتی ادامه

 تا قراردهد روانشیپ اریدراخت را یوح امیپ که کردیم قیتشو را او لیجبرئ

                                                        
1 Mc Clellan, 2012 
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 خرما نخل یهابرگ وها استخوان ،یسنگ یهالوحه یرو را آنها دقت با

  .کنند ثبت

 و (میکر قرآن) یرآو جمع کتاب کی در هم با تینها در هاامیپ نیا

 قانون عفان بن عثمان ،سوم فهیخل لهیوس به 656-653 یسالها نیب

 نهم قرن اواسط تا (plena scripta2) قرآن نوشته یعرب متن .شد 1یرسم

  3.4بود نشده تکمیل

 دییتأ را نیشیپ مقدس کتب از یاریبس قرآن معتقدند مسلمانان

 ازین و دارد وجود یفاتیتحر اهکتاب آندر اگرچه .(48 هیآ 5 سوره) دکنیم

 .(2 و 1 هیآ 39 سوره) بفرستد را کتاب نیآخر نیا خداوند است بوده

 دهش مبعوث خدا جانب از تنها نه (ص) امبریپ محمد که معتقدند مسلمانان

 به قیطر آن از را کلماتش میمستق بطور خداوند که بوده امن ییمجرا بلکه

 سبتن قتیحق در .(اشتباه بدون و مهکل به کلمه) است داده انتقال تیبشر

 به ییگوکفر ینوع اسالم در )ص( اهلل رسول محمد به قرآن یمحتوا دادن

 و نیشیپ کتب تمام از برتر قرآن که دارند مانیا مسلمانان .دیآیم حساب

 یسو به حق به را کتاب نیا ما و" .است ابد تا االن از خداوند یینها کلمات

 بر حاکم و نیشیپ یهاکتاب کننده قیتصد که یلحا در میفرستاد فرو تو

 . (48 هیآ 5 سوره) " ... ستآنها

                                                        
1 Canonized 

 عبارت التین است به معنای: کامل نوشته شده است. 3
3 Esack, 2005 

های آغاز گردآوری، کامل شده بود، اما رسم الخط و نوع نوشتار آن در متن قرآن در همان دهه 4

های ها در قرآنهای بعدی همچنان در حال تغییر بود. به عنوان مثال یکی از تفاوتطول قرن

 نوشته "نقطهبی"جدیدتر، تفاوت در کلماتی بود که ابتدا به صورت های مکتوب قدیمی و نمونه

های مختلفی از اصل کلمات داشتافزودن نقطه به بعضی از حروف، بر شدند و بعدها به دلیلمی

 شد.
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 توسعه یاسالم یکشورها گستره در اسالم ،امبریپ یزندگ انیپا با

 به ییهاجنگ لهیوس هب ،شانیا مرگ از بعد سال 30 یط در .کرد دایپ

 100 یط در .افتی گسترش هم عربستان رهیجز شبه از خارج و دور مناطق

 از و یمرکز یایآس و نیچ به شرق و شمال از ،ایاسپان به غرب از سال

 یاسالم قانون ،مذهب گسترش همراه به .دیرس قایآفر شمال به جنوب

 .آمد آن به مربوط اعمال و سالمت با رتبطم دیعقا از یاریبس و (عتیشر)

 برامیپ رسوم و سخنان ،قرآن هیپا بر ،امروز مانند روز آن یاسالم نیقوان

 مهشت قرن لیاوا در (1سنت) یاسالم جامعه هیاول آداب اساس بر و (ثیحد)

 شدند،یم دهینام (سنت )اهل گرا سنت که یاسالم نیمحقق لهیوس به

 قرن اواخر در یاسالم مذاهب از مکتب چهار .نددیگرد ثبت و یآورجمع

 هیبق از شتریب آخر مورد) یحنبل و یشافع ،یمالک ،یحنف شد: جادیا 112

 از یکوچک شاخه تیوهاب (.بود میقد سنت رویپ )دستوراتش( رهایتفس در

 )پیرو 3ادگرایبن ،سنت اهل یهاشاخه همه از شتریب و است یحنبل مکتب

 4شودمی گرفته نظر در قدیم( سنت

 برسر مسلمانان نیب یجنگ عرب عراق در ،یالدیم 661 سال یحوال

 عهیش به مسلمانان میتقس به منجر که ،داد رخ )ص( محمد از پس خالفت

                                                        
شود و نه آداب جامعه اطالق می در مذهب شیعه سنت به آداب شخص پیامبر و امامان معصوم 1

 اسالمی
میالدی مصادف با قرن دوم و سوم هجری قمری بوده و  9و  8تسنن در قرن   تشکیل مذاهب2

 مه یافتهتا اواسط قرن چهارم ادا
3 Conservative 

البته بین علمای اهل سنت هم در زمان خود ابن تیمیه که پایه گذار اعتقادی وهابیت است و 4

هم بعد از او در زمان محمدابن عبدالوهاب در مورد وهابیت اختالف نظر هست و گروهی شدیدا 

 دانند.با آنها مخالفت کرده و آنان را دارای انحراف می
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 یصوف مسلمانان ،2 13 قرن در .1دارد ادامه هم امروز تا که شد یسن و

 ،(داشت تمرکز خدا با ارتباط و خود درون ریتطه بر که یعرفان فرقه کی)

 مسلمانان از بزرگ گروه سه ،شدن جدا نیا جهینت .شد جدا یسن شاخه از

 دنبال به (%85) یسن مروزها مسلمانان شتریب .یصوف و عهیش ،یسن ،بود

 در عمدتاً عهیش مسلمانان .هستند یصوف بعد و 3(%13 تا 10) عهیش آن

 که صوفی مسلمانان درصد .هستند ساکن لبنان و پاکستان ،عراق ،رانیا

 در شتریب و نیست معلوم دارند تعلق سنی یا شیعه مذاهب از یکی به خود

 .ندکنیم یزندگ قایآفر یحراص ریز و ایآس جنوب در کشورها هیبق و هیترک

 دسته سه نیا از کی چیه جزو را خود است ممکن هم مسلمانان از بعضی

 به نزدیک Pew (2012،) قاتیتحق مرکز یهاافتهی طبق بر ،رندینگ نظر در

 یهاتنش از یاریبس دانند.یم مسلمان را خود تنها مسلمانان درصد 20

 و (یسعود عربستان در تربیش) هایسن نیب ،اسالم جهان در یامروز

  .4است (رانیا در) انیعیش

                                                        
به کسانی که  اما در زمان حیات پیامبر بارها توسط ایشان به کار برده شده بود، عنوان شیعه 1

پس از رحلت پیامبر امامت، خالفت و وصایت بالفصل امام علی )ع( را قبول داشتند، شیعه اطالق 

 شده است.
 میالدی مصادف با قرن دوم ه.ق صحیح تر است. 8قرن رسد به نظر می 2
انگلستان ویژه ادیان و مذاهب دینی  استراتژیک های آمارگیریپژوهش تحقیقات و مؤسسه البته 3

اعالم کرد که تعداد شیعیان یک چهارم جمعیت  2013موسوم به لیوفرم در لندن در سال 

 % 25مسلمانان است،یعنی حدود 
شود، وانمود گردد که تنشها بین شیعیان و اهل سنت با عبارت صحیح این است که تالش می 4

این دو کشور است. در صورتی که واقعیت این است که به خاطر حساسیت منطقه غرب رهبری 

های جهانی است که عامل اصلی تنش آسیا )از نظر موقعیت و منابع انرژی( مورد توجه قدرت

 ها دراین منطقه غیر مذهبی است.توان گفت عامل اکثر قریب به اتفاق جنگهستند و می
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 یریگجهینت

 نندهخوا به که دینمایم فراهم یمهم نهیزمشیپ مختصر خچهیتار نیا

 در اسالم گسترش ،مسلمانان ینید اعمال و اعتقادات منبع درک در

 یبندمیتقس و تفاوتها و قایآفر و ایآس یشرق جنوب و جنوب ،انهیخاورم

 .کندیم کمک امروز نجها در آنان



 17 اسالم و سالمت روان

 

 یاسالم یباورها هسته :3 فصل

 تاعتقادا دانستن ،روان سالمت و اسالم نیب ارتباط درک منظور به

 و یاخالق شهیر و نددهیم انجام روزمره یزندگ در که یعبادات ،مسلمانان

 مخصوصا ،جهان مناطق یبعض در .است مهم باورها و اعتقادات نیا ارزش

 یاجتماع ابعاد همه در یاسالم عبادات و اعتقادات ،قایآفر شمال و انهیخاورم

  .است افتهی ادغام حکومت و نیقوان

 و عمل ،تیهودی دیشا و سمیهندوئ ،سمیبود مثل انیاد یبعض در

 ،نید نیا در .ستین گونه نیا اسالم در اما ،هستند دهیعق از مهمتر رفتار

 مانیا به اقرار در آنها باور نیمهمتر .است مهم یلیخ ،درست دهیعق داشتن

 نددهیم یگواه شدن مسلمان هنگام مسلمانان که شودیم خالصه

 یخدا جز ییخدا یعنی "اهلل رسول )ص( محمد ،اهلل اال اله ال" :(ینشهادت)

 ییکتای به دیتأک جمله نیا .است خدا رسول )ص( محمد و ،ستین گانهی

 او امبریپ نیآخر و خدا فرستاده )ص( محمد نکهیا و (دیتوح) دکنیم خدا

  :1است شده نهاده بنا دهیعق شش بر اسالم .است

 خدا به مانیا  -1

                                                        
اسالم مشتمل بر اصول که همان اصول دین است و جنبه اعتقادی  طبق اعتقاد شیعیان ارکان 1

شود، شود و فروع که همان فروع دین است و جنبه عملی مسلمانان را شامل میرا شامل می

 استوار است.
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 امبرانیپ به مانیا  -2

 یاله کتب به مانیا  -3

 جزا روز به مانیا  -4

 ها فرشته به اعتقاد  -5

 ریتقد به اعتقاد  -6

 خدا به مانیا

 ههم میمستق منبع (وندخدا همان) اهلل که دارند اعتقاد مسلمانان

 هک است یزیچ هر (خالق) دگاریآفر خدا .است قرآن یاسالم یهاآموزه

 بخشنده و (کرانیب) یتناهیال خرد خداوند .دیآیم وجود به و دارد وجود

 دیشد اریبس تواندیم عقابش و است کننده قضاوت حال نیدرع اما ،میعظ

 یزیچ هر و ،ندیبیم را انسان اعمال همه خداوند .(3 سوره 12 هیآ) باشد

 کنترل را افتدیم اتفاق جهان در که یزیچ هر و دشنویم دیوگیم او که را

  (.9 سوره 51 هیآ) (2)افتدینم اتفاق خدا اراده مخالف زیچ چیه ،دکنیم

 دستور() اراده مطابق توانندمی یعنی ،دارند انتخاب در یآزاد افرادالبته 

 خواست مخالف عملفرماید  یم قرآن .کنند عمل آن مخالف یا خداوند

 و 2 سوره 174 و 81 ،39 هیآ) داشت خواهد یدیشد عواقب خداوند

 .(دینیبب را گرید اتیآ یاریبس

 خدا ارتباط د:یوگیم (1998) الرحمان فضل مسلمان معاصر متکلم

 رحمت از دادن یروز .است "یداور و تیهدا ،دادن یروز ،تخلق" بشر با

 در .است شده دیتأک آن بر قرآن در که ،ردیگیم نشأت اشیمهربان و خدا

 صاحب و بخشنده خداوند نام به" (1 سوره 1 هی)آ قرآن هیآ نیاول واقع

 تکرار نهم( سوره )بجز قرآن سوره 114 هر اول در هیآ نیا است. "رحمت

 بخشنده و نیترمهربان ،اهلل نام به" :1 سوره 1 هیآ گرید ترجمه .است شده
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 .هست میحالر الرحمن اهلل بسم یعرب به هیآ نیا) ) .1باشدیم "نیتر

 یدارا و (ریپذتوبه) بخشنده ،فیلط ،عادل خدا که معتقدند مسلمانان

  .است (مؤمنان خاص) ویژه یمهربان

 انامبریپ به مانیا

 هب خداوند که است آورنده امیپ کی ،ینب که دارند اعتقاد مسلمانان

 ،مانمسل پرداز هینظر .دکنیم آشکار بشر تیهدا یبرا را کلماتش او لهیوس

 به فقط که خداست طرف از میمستق امیپ یوح د:یوگیم نصر حسن دیس

 نبوت .است زیمتما ،است ممکن همه یبرا که الهام از نیا و ،رسدیم امبریپ

 ،یسمو ،عقوبی ،لیاسماع ،میابراه ،نوح با و شده شروع آدم از اسالم در

 ،(میمر مادرش مثل) یسیع .است افتهی ادامه حیمس یسیع و اسیال ،داوود

 مپنج سوره و 55 هیآ سوم سوره و 253 هیآ دوم سوره) است محترم اریبس

 او اخد و کرده روجع آسمان به که یامبریپ تنها عنوان به یسیع .(46 هیآ

 و .(55 هیآ سوم سوره) شود.یم گرفته نظر در داشته هنگ زنده خود نزد را

 دهش تبهمش افراد به فقط او مرگ و نشده کشته او که معتقدند مسلمانان

 دهیعق مثل) ستین خدا او و (157 هیآ چهارم سوره اساس بر) .است

 که معتقدند مسلمانان اینکه نهایت در و .(17 هیآ پنجم سوره) (انیحیمس

  .است دهبو )ص( اهلل رسول محمد ،ایاالنبخاتم قبل امبریپ نیآخر یسیع

 نیب در ،شد دهیبرگز یامبریپ به )ص( اهلل رسول محمد که یزمان

 هابت از یادیز تعداد و ماه ،دیخورش ،هافرشته مثل یمتعدد انیخدا اعراب

 را خدا کی فقط کدام هر هک بود نیا آنها مشترک نقطه .شدیم پرستش

 مسلمانان .دانستندمی او تسلیم را خود پیروان همه و پرستیدندمی

 او یول (را یسیع انیحیمس چنانکه) پرستندینم را )ص( محمد امبرشانیپ

 دیتقل رفتارش و یزندگ از دیبا که رندیگیم نظر در یسرمشق عنوان به را
                                                        

1 Al-Hilali & Khan, 1996  
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 ریغ یزیچ هر پرستش .)ص( محمد نه ،شودیم دهیپرست خدا فقط 1.کنند

 اسالم در که شودمی دهینام ،شرک ،(خدا یبرا شدن قائل کیشر) خدا

 یسک خداوند که است یگناه تنها و ،شودمی گرفته نظر در گناه بزرگترین

 نیا ،خدا مسلما" .بخشدینم هرگز ،نکند توبه آن یبرا مرگش قبل که را

 بخواهد که هر یبرا را آن از ریغ و بخشدینم شود دهیورز شرک او به که را

 مرتکب بزرگ یگناه نیقی به ،ورزد شرک خدا به کس هر و ،دیبخشایم

  (4 سوره 48 هیآ) ".است شده

 یاله کتاب به مانیا

 نآقر ترجمه یجهان کیکالس نسخه گفتارشیپ در میعبدالحل

 یسیگلان ترجمه نیبهتر و نیترروان احتماال که M. S. A (2004) کسفوردآ

  سد:ینویم ،است امروز تا قرآن

 رآنق با یعرب زبان دستور .است یاسالم علوم تمام شروع نقطه قرآن"

 قیدق ظتلف کردن مشخص یبرا یعرب یشناخت آوا مطالعه ،کرد دایپ تکامل

 از ییهانمونه شرح منظور به یعرب فصاحت علم ،شد دنبال قرآن کلمات

 قرآن نوشتن با یعرب یسیخوشنو هنر .کرد شرفتیپ قرآن رینظیب وهیش

 در ؛است یشناسنید و یاسالم نیقوان اساس و هیپا قرآن ،کرد دایپ جیترو

 ،دیوگیم یوتیس پانزدهم قرن مشهور سندهینو و محقق که طور همان واقع

 یمذهب یزندگ تمام و "است شده نهاده بنا قرآن هیپا بر زیچ همه»

  .دکنیم حرکت قرآن متن حول جهان مسلمانان

 به که است خداوند یخطا بدون کالم قرآن که معتقدند مسلمانان

 یرو از که شده کتهید امبریپ بر لیجبرئ فرشته لهیوس هب میمستق صورت

 همه روانیپ جهینت در .شدیم خوانده رشع در (محفوظ لوح) مادر کتاب

 یرویپ آن میتعال از و آورده یرو مقدس کتاب نیا به یاسالم یهاشاخه
                                                        

 21باشد.سوره احزاب آیه مسلما برای شما در رفتار و زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی می 1
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 شماره اتیاب با (شودیم دهینام سوره) فصل 114 شامل قرآن .ندکنیم

احتمال تغییر و  که) اسالم یآموزش منابع ریسا .است (اتیآ) شده یگذار

 سنت و (امبریپ سخنان) ثیحد (دارد انحراف آن در طول زمان وجود 

 و امبریپ یزندگ نحوه که شده یگذار هیپا امبریپ لهیوس هب که ینید آداب)

 مجموعه شش ،اسالم یسن شاخه در .باشدیم (دکنیم فیتوص را 1ارانشی

 ،ینسائ سنن ،داوودیاب سنن ،مسلم حیصح ،یبخار حیصح ث:یحد یاصل

 به مسلم حیصح و یبخار حیصح ارد.د وجود ماجهابن سنن و یترمذ جامع

 نیب در شود.یم گرفته نظر در امبریپ سخنان منبع نیتراعتماد قابل عنوان

 ال من ،یالکاف کتاب دارد: وجود ثیحد یاصل منبع چهار ،عهیش مسلمانان

 و عهیش ثیحد هیاول اختالف .االستبصار و ،االحکام بیتهذ ،هیالفق حضری

 نقل را سخنان و بوده امبریپ عصر هم که یسک بودن اعتماد قابل رد یسن

 ثیحد منبع نیمعتبرتر (یبخار حیصح) یالبخار محمد .باشدیم دکنیم

  شود.یم گرفته نظر در سنت اهل

 کتب زا را (کتاب مجموعه سه ای) کتاب سه نیهمچن مسلمانان

 یبن مهاجرت ،3شیدایپ کتاب) تورات :2شناسندیم تیرسم به مقدس

                                                        
 8ارجاع به پاورقی صفحه  1
منظور بیشتر این است که از جهت انتساب این کتاب به خداوند و پیامبران الهی بی احترامی و  2

جسارت به آنها را جایز نمی دانند، ولی ممکن است در مورد بعضی قسمتهای محتوی آنها 

 انحرافاتی قایل باشند
3 Genesis 
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 و (7تورات دوم کتاب) 6 5ریمزام (،4هیتثن و3اعداد ،2وسیتلو ،1لیاسرائ

 درباره (.است داده شرح را یسیع یزندگ که یکتاب چهار از یکی) 8لیانج

 یسیع بر خدا طرف از (یاصل) هیاول لیانج که معتقدند مسلمانان لیانج

 لیانج که معتقدند مسلمانان .نوشت کلمه به کلمه آنرا خودش و شد نازل

 آن یجا به )ع( یسیع روانیپ طرف از یکنون لیانج و شده قودمف هیاول

 کی عنوان به قرآن که معتقدند مسلمانان .9دارد انحرافاتی و شد نیگزیجا

 یکتاب نیا" ،است یآسمان کتاب یینها نسخه و نسخه نیآخر ،برتر کتاب

 به اسالم که همچنان (2 هیآ ،دوم سوره) "ستین یشک آن در که است

 را امبرشیپ که است یکس او" .شودیم گرفته نظر در نید نیآخر عنوان

 قرار باالتر است نید هرچه بر را آن تا فرستاد ،درست نید و تیهدا با

  (3310 هیآ ،9 سوره) ".دهد

 جزا روز به مانیا

 خواهد (امتیق) قضاوت روز شود تمام ایدن یوقت معتقدند مسلمانان

 قضاوت اندداده انجام که یالاعم یبرا (زنده و مرده) مردم همه و آمد

 :بود خواهند سعادت در عرش در ابد تا افراد یبعض آن از بعد .شد خواهند

 در گرد باز پروردگارت یسو به ،(مطمئنه) آرامش در نفسای تو [اما]"
                                                        

1 Exodus 
2 Leviticus 
3 Numbers 
4 Deuteronomy 

  دانند(همچنین مزامیر را زبور )کتاب مقدس حضرت داوود می5
6 Psalms 

 دانندمزامیر را نام دیگر زبور،کتاب حضرت داوود هم می 7
8 Gospels 
9 Noegel & Wheeler,2003; Bennett,2008 

 .نوشته شده است 23آیه در متن اصلی به اشتباه  10
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 سلک در پس ؛است خشنود تو از او هم و یخشنود او از تو هم که یحال

 به هیبق (.30-27 اتیآ ،89 سوره) "شو داخل بهشتم در و ؛یآ در بندگانم

 و شدند کافر که یکسان" شوند:یم فرستاده ابد تا یگرید مکان به هرحال

 به را آنها و ،دیبخش نخواهد را آنها هرگز خدا ،دادند انجام یطانیش اعمال

 خواهند آن در جاودانه که دوزخ راه به مگر ،کرد نخواهد تیهدا یراه چیه

 روز که داندیم خدا فقط ،قرآن طبق بر (.169-168 هیآ ،4 سوره) "...ماند

 .دکنیمن نییتع را آن امبریپ و (63 هیآ ،33 سوره) افتدیم اتفاق یک جزا

 شناخت خواهد باز زمان آن در را یگرید ،یکس هر (57 هیآ ،6 سوره)

 .رندیگیم قرار قضاوت مورد و شوندیم دهیآفر دوباره و ،(45 هیآ ،10 سوره)

 مردم روز آن در" د:دهیم شرح نیچن را روز آن قرآن .(49 هیآ ،17 سوره)

 آنها به شان اعمال تا شوندیم خارج (قبرها از) پراکندههای گروه صورت به

 را آن دهد انجام ریخ کار یاذره اندازه به کس هر پس ،شود داده نشان

 99 هسور) ".ندیبیم را آن کرده بد کار یاذره وزنهم کس هر و ،ندیبیم

 و دکنیم ظهور 1(کننده تیهدا شخص) یمهد ،امتیق روز قبل (.8-6 هیآ

 و ،دکنیم برپا جهان سراسر در را یواقع اسالم و عدالت ،ساله 19-5 دوره

 نیا در یسیع که دارند اعتقاد مسلمانان .آمد خواهد (ایدن) انیپا سپس

 بر یآگاه سبب میمر پسر ،(یسیع) او و" کرد: خواهد ظهور دوباره زمان

 هرگز پس .(دکنیم هبوط نیزم به یسیع) است (امتیق روز) ساعت آن

 در یمهد به او .(61 هیآ ،43 سوره) ".(امتیق روز) دینکن دیترد آن در

 که یزمان (2010 ،ییحی) کرد خواهد کمک (یطانیش فرد) دجال مقابل

 به نیهمچن ،دیآیم امتیق روز در مانیا یب افراد مورد در قرآن جمالت

 دیتأک ردندگیم بر او یسو به که یکسان یبرا خدا بخشش و رحمت

 گناهان ،دادند انجام ستهیشا یکارها و آورده مانیا که یکسان" د:کنیم

                                                        
 اشاره به امام دوازدهم شیعیان  1
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 پاداش ،دادند انجام که یاعمال نیبهتر به را آنان و میپوشانیم را آنان

  (9 هیآ ،29 سوره) ".میدهیم

 هافرشته به مانیا

 بشر آنها .هستند خدا خدمت در و عتیطب مافوق تموجودا هافرشته

 (او مرئوس) انسان از ترنیپائ فرشتگان .اندنبوده بشر هم قبال و ستندین

 سوره) کنند سجده آدم مقابل در شد خواسته هافرشته از که یزمان ،هستند

 خاطر هب و کرد امتناع کار نیا انجام از (طانیش) سیابل (34-30 اتیآ ،2

 ،گرید فرشته (18-11 اتیآ ،7 سوره) شد رانده بهشت از یاننافرم نیا

 شب در بعداً و شدیم نازل امبریپ بر قرآن آوردن یبرا که است لیجبرئ

-18 اتیآ ،53 سوره و 1 هیآ 17سوره) .برد المقدستیب به را امبریپ معراج

 فیتوص خدا طرف از یآور امیپ عنوان به قرآن در لیکائیم نیهمچن (.13

 یمعرف زین مرگ فرشته ای الموتملک که همچنان (98 هیآ ،2 سوره) شده

 فرشته دو هر (.11 هیآ ،32 سوره) (ندکنیم فرق سیابل با نهایا) .1است شده

 برده نام خدا طرف از امیپ نیحامل عنوان به قرآن در 2لیکائیم و لیجبرئ

  (.4 هیآ ،66 سوره ،97-98 هیآ ،2 سوره) .انددهش

  (قدر) ریتقد به اعتقاد

 ،یزندگ در یطیشرا و واقعه هر ،زیچ همه که دارند اعتقاد مسلمانان

 را زیچ همه ما" د:یوگیم قرآن .است جهان هدف و خدا اراده از یقسمت

 سوره) "میانکرده خلق هدفیب ،است آن نیب چه هر و نیزم و آسمان در

 استخو مافوق خدا خواست که دیوگیم صراحت به قرآن (.27 هیآ ،38

                                                        
 منظور عزرائیل است  1
 وظیفه اختصاصی فرشته میکاییل برقراری رزق عنوان شده است 2
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 مگر دهدینم یرو شما وجود در نه و نیزم در یبتیمص چیه" است: بشر

 شده ثبت محفوظ لوح در میدیفرآیب را نیزم آنکه از قبل آنها همه نکهیا

 یزیچ قرآن نیا د؟یرویم کجا به سپس" و (22 هیآ ،57 سوره) "...است

 میقمست راه بخواهد که شما از یکس یبرا ،ستین انیجهان یبرا یتذکر جز

 "بخواهد و کند اراده خداوند نکهیا مگر دیکنیمن اراده شما و ،ردیگ شیپ در

 انتخاب در مردم دیوگیم قرآن وجود نیا با (.26-29 اتیآ ،81 سوره)

 ،میکرد نازل برتو حق به را مقدس کتاب نیا ما" :آزادند بودن بد یا خوب

 ،ندیبرگز را یگمراه کس هر و اوست خود نفع به ردیبپذ را تیهدا کس هر

 تیهدا به آنها اجبار به مورأم تو و ،رددگیم گمراه خود انیز به تنها

 چرا نکهیا حیتوض در یگاه ریقدت به دهیعق (.41 هیآ ،39 سوره) ".یستین

 ،ندکنیم نگاه خدا خواست عنوان به یروان یماریب به مسلمانان یبعض

 درمان و افراد توسط کمک تقاضای از است ممکن نیا .شودیم استفاده

 اشتباه نگرش به منجر است ممکن رتقدی از برداشت سوء .کند ممانعت موثر

 را موضوع نیا مورد در (Acevedo 2008) کامل حیتوض .شود باره نیا در

 که یسؤال ،"من؟ چرا" ندیوگیم کم اریبس مسلمانان نیهم یبرا .دینیبب

  .1تدافیم اتفاق ادیز ،دهدیم رخ یبتیمص یوقت غرب در

 یریگجهینت

 ،قضا روز ،مقدس کتاب ،امبریپ ،خدا به راجع دهیعق شش نیا

 جادیا یبرا نیبنابرا .است اسالم نیادیبن دیعقا از سرنوشت و فرشتگان

 یبرا که) ماریب یهایبرتر و هاارزش و دیعقا به احترام با ختهیآم یدرمان

 یبستر ماریب نوع ود هر یبرا کایآمر روان سالمت ئتیه اعتبارنامه افتیدر

 دیعقا نیا که بداند دارد ازین یروحان فرد ای درمانگر ،(است الزم ییسرپا و

                                                        
1 Hamdy, 2009 
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 سالمت و) یزندگ که مسلمان نیمراجع یبرا مخصوصا نیا ،هستند هچ

 .است مهم ،رددگیم آنها یمذهب دیعقا حول (شان روان
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 یاسالم اعمال :4 فصل

 .است آن نیاول (مانیا به اعتراف) نیشهادت ،اسالم یهیپا 5 از

 دادن زکات -2 هیومی نماز-1 :1هستند ینید عبادات که ماندهیباق یچهارتا

 اندبواج عبادت چهار نیا .2(حج) مکه ارتیز -4 و رمضان ماه روزه -3

  .دهند انجام را آنها دیبا مسلمانان تمام یعنی

 (نماز) روزانه شیاین

 شروع یسالگ 7 سن زا که ،بخوانند نماز نوبت 5 روزانه دیبا مسلمانان

 از جوامع از یاریبس در و دارد یخاص زمان خواندن نماز البته .3شودیم

 طلوع قبل نوبت پنج نیا (اذان) شود.یم اعالم مساجد یباال یبلندگوها

 دیرس آسمان نقطه نیباالتر به دیخورش یوقت روز وسط ،(فجر) فتابآ

 مهین قبل و (مغرب) کرد غروب دیخورش یوقت ،(عصر) ظهر از بعد ،(ظهر)

  .شوندیم خوانده (عشاء) شب

                                                        
تا  12مورد است که ایمان به خدا و پیامبرش جزو آن بوده و فروع دین  5در شیعه اصول دین  1

 است که نماز،روزه و حج و زکات جزو آن هستند
 300ص 6، جلد480ص 2، جلد50ص 1صحیح بخاری جلد 2
سالگی است و در  15سالگی و در پسران پایان  9در شیعه سن وجوب نماز در دختران پایان  3

 فقه شافعی و حنبلی نیز متفاوت است.
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 را خود دیبا مسلمانان ،نخست .دارد دهیچیپ و منظم روند کی نماز

 دست یشستشو شامل که (شودیم دهینام وضو) کنند ریتطه نماز قبل

 شستن ،مرتبه سه دهان شستن .است مرتبه سه ،چپ دست سپس و راست

 شستن ،مرتبه سه آن کردن ارجخ و ینیب در آب آهسته دنیکش ای ینیب

 از هابازو شستن ،مرتبه سه گوش دو هر و چانه تا یشانیپ یباال از صورت

 دنیکش سپس شود.یم شروع راست سمت از که مرتبه سه آرنج یباال

 داخل و پشت کردن زیتم و مو شیرو محل تا سر یرو مرطوب دست

  1.است استر سمت اول هم نیا که مچ تا پاها کردن زیتم و هاگوش

 با هاآن نماز ،بخوانند مکه سمت به را خود نماز دیبا مسلمانان ،دوم

 شانه ایها گوش تا راها دست کهیحال در (است بزرگتر خدا) اکبر اهلل گفتن

 در ،ومس .هستند یعرب نماز در جمالت تمام شود.یم شروع ،اندبرده باال

 خوانندیم خدا لیتجل و میتکر در کوتاه یجمالت و ستادهیا که یزمان رکعت،

 نیاول) تاس آمده الفاتحه سوره در که ،کند شانمحافظت خواهندیم او از و

 ناف یا سینه روی چپ دست روی را خود راست دست باید (قرآن سوره

 روند(می رکوع )به شوندیم خم درجه 45 هیزاو تا آنها ،چهارم .دهند قرار

 سه را آن و".است تریگرام همه زا که خداست یبرا حیتسب" ند:یوگیم و

 ،وهازان ،ها دست کف فقط که یحال در مسلمانان ،پنجم .کنندیم تکرار بار

 اندازندیم خاک به را خودشان دارد تماس خاک با ینیب و یشانیپ ،شصت

 از که خداست یبرا حمد" ند:کنیم تکرار بار سه و روند(می سجده )به

 یزندگ نشانه کی سجده خاطر هب بسته نهیپ یشانیپ)" .است باالتر همه

  .دینیبب را 29 هیآ 48 سوره (است عابد فرد

 ییصدا با و ندکنیم حرکت نشسته تیوضع سمت به آنها ،ششم

 دادن قرار با دوباره سپس و (اکبر اهلل)"است بزرگتر خدا" ند:یوگیم موزون

 یبرا حیتسب" ند:یوگیم و .ندکنیم سجده ،خاک برها دست کف و یشانیپ

                                                        
 در شیعه وضو متفاوت است و برخی از این اجزا را ندارد. 1
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 واحد کی هم با سجده دو نیا که ".است تربلندمرتبه همه از که خداست

 ،هفتم (شود.یم تکرار بار دو حداقل رکعت نیا نماز هر در) شودیم

 ردندگیم بر نشسته تیوضع به و است بزرگتر خدا ندکنیم تکرار مسلمانان

 امبریپ بر ،خوانندیم موزون یصدا با ار خدا یبرا یکوچک شیاین سپس

 به آنها که ترتیب این به شودمی تمام دادن سالم با نماز .فرستندیم درود

 بر اهلل بخشش و رحمت و برتو سالم ،ندیوگیم و چرخندیم راست سمت

 1 .ندکنیم تکرار ،چرخندیم چپ به یوقت را نیهم و ،باد تو

 عیسر ،نشود پرت و باشد جمع فرد حواس اگر تواندیم حرکات نیا

 که ،شستشو زمان احتساب بدون) ردیبگ قهیدق 4-8 نیب یزمان و دباش

 جمعه روز در را نمازشان دیبا مردان (.شود.یم دهینام وضو همان یاریتطه

 قیتشو منزل در نماز خواندن به شتریب زنان یول ،2بخوانند مسجد در

  .شوندیم

 دادن زکات

 سال کی طول در که یاهیسرما از درصدی که است الزم مسلمانان بر

 ،طال ،یکشاورز محصوالت ،اندکرده رهیذخ که یپول شامل ،اندآورده بدست

 جزو که یزیچ آن .3)زکات( بدهد صدقه را خود انیچهارپا و سهام ،نقره

 اهل هیاثاث ،پوشدیم که هایی لباس ،دیآیم حساب هب فرد یشخص خانه

 بر) است واجب ماسال در نیا .4است استثنا ن(،یمستخدم و )خانوادهمنزل

 زکات (.قرآن گرید اتیآ یاریبس و ،92 هیآ 3 سوره ،227 هیآ 2سوره اساس

                                                        
 برخی اجزای نماز بین شیعه و حتی مذاهب اهل سنت متفاوت است. 1

دانند ولی شیعیان واجب تخییری، یعنی مختار هستند ا واجب عینی میاهل تسنن نماز جمعه ر2

  که به نماز جمعه بروند.
 البته در مورد محصوالت کشاورزی و چهارپایان و طال و نقره محاسبه متفاوت است. 3
 این موارد بر اساس فقه تسنن است و در شیعه متفاوت است 4
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 یول است یاجبار سودان و ،پاکستان ،یمالز ،یبیل ،یسعود عربستان در

 صورت به ،زکات بر عالوه مسلمانان از یبعض .است یاریاخت جاها هیبق در

 (.راتیخ و یکوکارین) شودیم دهینام صدقه که دهندیم راتیخ ،داوطلبانه

 و رحمت وعده دهنده راتیخ به و شده دیتأک اریبس یکوکارین بر قرآن در

 سوره و 277 و261و110 اتیآ 2 سوره) .است شده داده بسیار یرستگار

  (.22-24 اتیآ 70

  رمضان ماه روزه

 هیآ 2 سوره) ،"دیشو زگاریپره دیشا" رندیبگ روزه دیبا مسلمانان

 رب رمضان ماه در فتابآ غروب تا فجر از یدارروزه ،نقرآ براساس (.183

 است واجب یکسان بر البته که .(185 هیآ 2 سوره) است واجب مسلمانان

 المتیس نظر از و انددهیرس بلوغ سن به ،هستند سالم یروان نظر از که

 رفمص از یریجلوگ ،یمعن به یدار روزه .ندارند گرفتن روزه برای مانعی

 اعاتس آن در اتیدخان استعمال و یجنس رابطه یبرقرار ،ندینوش ،هاغذا

 تشپرس و شیاین بر ذهنش تمرکز یبرا فرد بهها نیا همه از اجتناب .است

  .است خوب اشیروان تیوضع و خلق یبرا و دکنیم کمک خدا

 که دارند وجود هم یگرید متعدد واجب ریغ یهاروزه نیهمچن

 ،حبمست ،سنت ،واجب) .آورندیم بجا را آنها سال گرید امیا در مسلمانان

 که شوندیم قیتشو مسلمانان .است شده هیتوص اعتدال (.حرام و مکروه

 اسراف خداوند ،دینکن اسراف یول دیاشامیب و دیبخور" نکنند یپرخور

 81 هیآ 20 سوره نیهمچن و 31 هیآ 7 سوره) "ندارد دوست را کنندگان

 تو ،قتیحق در" هم نهی شده است یدار روزه در افراط  ای (دینیبب را

 عبادت هم ،کن افطار هم و ریبگ روزه هم پس یدار خودت بر یحق خودت

 هیتوص اعتدال مجموع در (1369 صفحه داوودیاب سنن) "بخواب هم و کن

 است. شده
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  (حج) مکه ارتیز

 از و بتوانند یجسم نظر از آنکه شرط به است واجب مسلمانان بر

 سوره) 1.بروند مکه به عمرشان طول در مرتبه کی اقلحد ندیبرآ سفر عهده

 میتقو ماه نیدوازدهم در (جهان در ارتیز نیبزرگتر) حج (196 هیآ 2

 حج به ساله هر مسلمان ونیلیم دو به کینزد .دهدیم یرو یقمر یهجر

 ندکنیم تمرکز خدا با شانارتباط یرو زائران مدت نیا طول در .روندیم

 ،خانواده ،شغل) دکنیم شان یزندگ در استرس ادجیا که یمشکل هر و

 در بد اظهارات ای بحث ،ستیناشا حرف .ذارندگیم کنار را (یدوست روابط

 سالم یهامعاشرت ،عوض در .است ممنوع مدت نیا طول در گرانید مورد

 نیهمچن (197 هیآ 2 سوره) .است شده قیتشو خدا به قیعم توجه و

 ،زن و مرد ،همه .دارد وجود دنیدو و رفتن هرا مثل یادیز یکیزیف تیفعال

 خدا شگاهیپ در حج طول در ،مختلف ینژادها و کشورها از ،ریفق و ثروتمند

 و اتحاد و یوستگیپ هم به احساس نیا .شوندیم گرفته نظر در کسانی

  .کندیم جادیا را بزرگتر اجتماع کی به تعلق

 یریگجهینت

 دهند انجام است واجب مسلمانان همه بر که را یاعمال همه فصل نیا

 هب) اعمال نیا مورد در دانستن .دهدیم شرح را است یانتخاب که ییآنها و

 کمک یروحان و روان سالمت متخصص به (روزه و روزانه عبادات ژهیو

 راجعمُ روان سالمت یازهاین و یراحت که یتیحما طیمح کرد خواهد

                                                        
 آن را داشته باشند در صورتی که از نظر مالی و جسمی توانایی 1
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 جادیا مارستانیب و ییسرپا یهاکینیکل در ،دینمایم فراهم را مسلمان

 .1کند

                                                        
در حال حاضر در آمریکا و برخی دیگر کشورها از این ویژگیهای دینی و فرهنگی از مسلمانان  1

ویژه جزییات های هنگام پذیرش با پرسشنامهای و پیروان دیگر اقلیتهای فرهنگی، دینی و فرقه

ت و ارایه مراقبت به شود تا در درمان و حمایمی باورها و نیازهای فرهنگی بیمار پرسش و ثبت

  دقت مورد توجه و رعایت همه تیم درمان از درمانگران و مراقبین باشد
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 یاسالم یهاارزش :5 فصل

 آداب و یاسالم عبادات و دیعقا از یعیطب طور به یاسالمهای ارزش

  .ندیآیم 1یعرب رسوم و

 بشر اتیح یبرا احترام

 تا ینیجن دوران از آن یهاشکل همه در را بشر اتیح مسلمانان

 است ناتوان ای ارمیب ،سالم شخص نکهیا از نظر صرف ،یسالکهن نیسن

 کمک به یخودکش ،سقط باره در که ییهاآموزه .دانندیم مقدس و بهاگران

  .دنریگیم نشأت دهیعق نیا از دیآیم یخودکش و 2یاتاناز ،پزشک

 سقط
 قرآن: طبق بر .خاص طیشرا در مگر ستین مجاز اسالم در هرگز

 آنها کشتن—میدهیم یروز را شما ما دینکش فقر ترس از را فرزندانتان"

 یحاملگ ایآ نکهیا (.151 هیآ 6 سوره ،31 هیآ 17 سوره) ".است یبزرگ گناه

 تداخل مادر یزندگ وهیش و التیتحص با یا بوده ناخواسته ای خواسته

 .ستین مجاز سقط است زنا جهینت یباردار یوقت یحت .ستین مهم ،دکنیم

                                                        
بر اساس دستورات قران و احادیث امامان (  Islamic valuses)های اسالمی ارزش از نظر شیعه1

 آیدشیعه و آداب و رسوم زندگی آنان می
2 Euthanasia 
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 ای یباردار که ستا یوقت یباردار یماهگ چهار بعد سقط استثنا مورد تنها

 یباردار یماهگ چهار بعد سقط .1باشد خطرناک مادر اتیح یبرا مانیزا

 ممنوع ،شود دییتأ نیجن در اتیح کننده دیتهد ریغ یناهنجار اگر یحت

  .موافقند قانون نیا با اسالم یهافرقه تمام .است

 یاتاناز ای پزشک کمک به یخودکش
 یخودکش .ندارد وجود گمر یبرا یحق یاسالم نیقوان در جا چیه

 .است ممنوع یلیدل هر به یزندگ کردن کوتاه و ،یاتاناز ،پزشک کمک به

 طیشرا صیتشخ با یفرد در یزندگ یتیحما یهاکمک کردن جدا و قطع

 داشته نگه زنده دستگاه کمک به فقط فرد اگر .2ستین واضح دائم ینبات

 و روشن دیبا نیا البته) .شود قطع است ممکن یتیحما یهاکمک ،شود

 ممنوع نکردن ایاح دستور ،ستین واضح طیشرا یوقت تا (.شود معلوم حیصر

 ممنوع دایاک پزشک کمک با یخودکش دیوگیم واضح بطور قرآن .3است

 4 سوره) ".است مهربان شما به نسبت خداوند دینکش را خودتان" است:

 آن در و است دوزخ او مجازات بکشد عمدا را یمؤمن یکس اگر" (29 هیآ

 سازدیم دور رحمتش از را او و دکنیم غضب او بر خداوند و ماندیم جاودانه

 ریاخ بحث (.93 هیآ 4 سوره) "است ساخته آماده او یبرا یمیعظ عذاب و

 مسلمانان نیب در یاخالق بحث کی یزندگ به دادن انیپا میتصم مورد در

 .4دارد وجود هم گرید یجاها در و دارد ادامه امروز تا که دکنیم مطرح را

 یخودکش
 نیا در ثیحد و قرآن .(2) است (ممنوع) حرام اسالم در یخودکش

 هالکت به را خود خودتان دست با" د:یوگیم قرآن .هستند شفاف مورد

                                                        
1 BBC, 2009 
2 Sarhil et al. ,2001; Hassaballah, 1996 
3 Rehman, 1993 
4 Chamsi-Pasha et. al., 2017 
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 هیآ 2 سوره) ".دارد دوست را کوکارانین خداوند که دیکن یکین و دیندازین

 حیصح ،سنت اهل ثیحد منبع نیترمهم و نیترموثق نیهم مشابه (.195

 خودش کردن خفه لهیوس هب که یکس فرمود: امبریپ" د:کنیم اشاره یبخار

 داشته نگه جهنم آتش در دکنیم خفه را خود که یحال در ابد تا بکشد را

 یحال در جهنم آتش در ،بکشد را خود خنجر لهیوس هب که یکس و شود.یم

  (.446/23/21 یبخار) "شودیم داشته نگه ابد تا زندیم خنجر خود به که

 در بکشد کوه از پرتاب لهیوس هب را خود که یکس فرمود: امبریپ"

 ار خودش که یکس و شود.یم داشته نگه ابد تا افتادن حال در جهنم آتش

 حمل خودش دست با جهنم آتش در را سم آن بکشد سم خوردن لهیوس هب

 حسال با را خود که یکس و .ماندیم آنجا در ابد تا و نوشدیم و دکنیم

 در و دکنیم حمل جهنم آتش در خود دست در را سالح آن بکشد یآهن

  (670/71/7 یبخار) ".ماندیم آنجا در ابد تا و بردیم فرو خود شکم

 جامعه و خانواده

 قرار تیاولو در را یخانوادگ روابط مسلمانان ،خدا به مانیا کنار در

 هب قرآن .مسئولند گرانید مقابل در همه جامعه در شاوندانیخو ،دهندیم

 است: کرده دیتأک یمختلف یجاها در نکته نیا

 و مانیتی و کانینزد و مادر و پدر به و دینپرست را گانهی خداوند جز"

 هیآ 2 هسور) "...دییبگو سخن کوین کلمات با مردم با و دیکن یکین انینوایب

83.) 

 یکین و ریخ هر بگو ،کنند انفاق را یزیچ چه ندکنیم سؤال تو از"

 و مستمندان و مانیتی و کانینزد و مادر و پدر یبرا دیبا دیکنیم انفاق که

                                                        
از کتاب صحیح بخاری  M. Muhsin Khanترجمه انگلیسی  2009ارجاع بر اساس نسخه سال  1

 گذاری شده است. ( شمارهvol/book/noاست که بر اساس )
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 آگاه آن از خداوند دیده انجام که یریخ کار هر و باشد ماندگان راه در

  (.215 هیآ 2 سوره) ".است

 و رپد به و دینده قرار او یهمتا را زیچ چیه و دیبپرست را خدا و"

 و نانیمسک و مانیتی و شاوندانیخو به نیهمچن دیکن یکین مادر

 آنها مالک که یبردگان و ماندگان راه در و کینزد هیهمسا و دور گانیهمسا

  (.36 هیآ 4 سوره) "...دیهست

 به مسئولند شاننیوالد از تیحما و گذاشتن احترام یبرا فرزندان

 ینید عبادت کی عنوان به نیا که شوندیم سالخورده که یوقت خصوص

 آخرت در هم و ایدن نیا در هم که است یکین کار و 1دیآیم حساب به

  :شودیم داده پاداش

 آنها یدو هر ای ،دو آن از یکی گاه هر دیکن یکین مادر و پدر به ..."

 ادیفر آنها بر و مدار روا آنها به یاهانت نیکمتر رسندیم یریپ به تو نزد

 تواضع یهابال و بگو آنها به رانهبزرگوا و دهیسنج و فیلط گفتار و مزن

 گونه مانه پروردگارا بگو و ،آر فرود آنها برابر در لطف و محبت از را شیخو

 17 ورهس) "بده قرار شانرحمت مورد کردند تیترب یکودک در مرا آنها که

  (.24 و 23 هیآ

 به راپروردگا ...کند یکین مادر و پدر به میکرد هیتوص انسان به ما"

 کار و آورم بجا یداد مادرم و پدر و من به که را ینعمت شکر ده قیتوف من

  (.15 هیآ 46 سوره) "یباش خوشنود آن از که دهم انجام یاستهیشا

 ازدواج

 یکسان به خداوند معتقدند مسلمانان .است مقدس اسالم در ازدواج

 اسالم در .دهدیم پاداش ،وفادارند شانهمسران به و ندکنیم ازدواج که

 الرحمان فضل .دکنیمن قیتشو را آن اسالم اما ستین )حرام( ممنوع جردت
                                                        

 جزو واجبات دینی است 1
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 و دکنیم قیتشو را ازدواج واضح طور به قرآن د:یوگیم یاسالم متکلم

 تجرد که یغرب دانشمندان نیب عیشا تصور نیا یول دکنیم ینه را تجرد

 و ازدواج به قرآن ،نیوالد از مراقبت مانند .1است اشتباه ،است ممنوع

 مردان" د:کنیم نگاه یشرع فیتکل کی صورت به خانواده از مراقبت

 نسبت یبعض یبرا خداوند که ییهایبرتر بخاطر ،زنانند نگهبان و سرپرست

 مورد در) اموالشان از که ییهاانفاق خاطر هب و .است قرارداده گرید یبعض به

 همسر ابیغ در و متواضعند که هستند یزنان ،صالح زنان و ،ندکنیم (زنان

 حفظ داده قرار آنان یبرا خدا که یحقوق مقابل در را او حقوق و اسرار خود

 مراقبت شان زنان از شوهران ،نیبنابرا (.34 هیآ 4 سوره) ".ندکنیم

 ،ندکنیم مراقبت ،آورندیم بدست شانهمسران آنچه از زنان و ندکنیم

  .باشد بیغا چه و باشد داشته حضور شوهر چه

 یبرا ییجا ییزناشو بستر ،است )حرام( ممنوع خاص طور هب زنا

 یراه بد و ،زشت اریبس کار که ،دینشو کینزد زنا به و" ست:ین یعفتیب

 نییتع آن انجام یبرا یدیشد مجازات قرآن (32 هیآ 17 سوره) "است

 فتأر دینبا و ،دیبزن انهیتاز صد را کارزنا مرد و زن از کی هر" است: ردهک

 روز و خدا به اگر .شود مانع یاله حکم یاجرا از را شما ود آن به نسبت

 ".کنند مشاهده را مجازاتشان مومنان از یگروه دیبا و دیدار مانیا نیواپس

 ،باشند داشته همسر چهار تا توانندیم مسلمان مردان (2 هیآ 24 سوره)

 قرآن .است یمشکل کار که ،کنند برخورد هم مثل آنها همه با دیبا اگرچه

 چند هر ،دیکن برقرار عدالت زنان انیم در دیتوانینم هرگز شما" :دیوگیم

 مردان از کمی درصد قتیحق در (129 هیآ 4 سوره) ...دیینما کوشش

                                                        
1 1998, p 103 
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 ای %5 متوسط طور هب عرب جهان در) 1.دارند همسر کی از شتریب مسلمان

  (2کمتر

 کار

 جامعه و خانواده از تیحما یبرا کار و مشارکت به را مردم اسالم

 نازل میابراه و یموس کتب در آنچه از" د:یوگیم قرآن .دکنیم دعوت

 ادا کامل بطور را خود فهیوظ که یکس همان .است نشده باخبر دهیگرد

 انسان یبرا نکهیا و ردیگیمن دوش بر را یگرید گناه بار کس چیه که کرد:

 دهید یزود هب او تالش نکهیا و ،ستین او کوشش و یسع جز یابهره

 تا 36 هیآ 53 سوره) "...شد خواهد داده یکاف یجزا او به سپس ،شودیم

 مباهات یهیما ،گرانید و خود از تیحما یبرا داشتن ییتوانا جهینت در (41

 برخورد احترام با گرانید با و ندکنیم کار سخت که ییآنها و .است

 تیخصوص (1988) حسن کامل محمد .هستند شده نیتحس ،ندکنیم

 یمعن حفظ با انیب نقل جانیا در ) .3دهدیم شرح را اسالم یکارهای شارز

  :(است شده

 هدف با ،یاجتماع واجب کی عنوان به را کارشان دیبا کارمندان  -1

  .دهند انجام خدا به خدمت

 تمام نگرفت نظر در با نیزم در خدا ندهینما عنوان به ،اعتماد قابل  -2

 باشند. یزندگ ابعاد

 )در دهند انجام یمذهب واجب کی عنوان به را شان فیوظا  -3

 .داشت خواهند پاداش مرگ بعد یزندگ در باشد نیچن اگر مقابل(.

                                                        
داند. امام علی)ع(: هرکس شهوتش در را بستر بیماری می اسالم غریزه جنسی افسارگسیخته 1

 (474ص 7اختیارش نباشد، عقل او نیز در اختیارش نیست. )الحیاه.جلد 
2 Chamie, 1986; Ozkan et al. 2006 
3 cited in Ahmad & Owoymi, 2012 
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 به شانعالقه و باشند منصف و مؤثر و کوش سخت دیبا کارمندان  -4

  .رندیگ کار هب را جامعه

 ارمندک و کارفرما رابطه ،ثروت ای زبان و ینژاد نهیزم از نظر صرف  -5

 شود نهاده ناب یبرابر هیبرپا دیبا

 رامونیپ طیمح

 طیمح در خدا که ییهاییبایز دینبا مردم که دکنیم دیتأک قرآن

 ییهایآلودگ که دکنیم قیتشو را آنها و کنند خراب را کرده خلق انسان

 حداقل (2017) همکاران و یعمار 1.کنند زیتم را آورده بار به یتباه که

 .اندکرده ستیل را داده هشدار طیمح مورد در قرآن در که جداگانه هیآ 70

 یاریهوش اسیمق) اند. ساخته آن سنجش یبرا را یمورد 19 اسیمق کی و

  (یاسالم تذکر یطیمح

 نفس به اعتماد و گرانید درمان

 در که رندیگیم قرار مؤاخذه مورد ییزهایچ یبرا فقط اسالم در افراد

 ،3هستند برابر شورک و زبان و لهیقب از نظر صرف افراد همه .2ستآنها کنترل

 آن یرو و شده منحرف یاسالم فیتکال و باورها از که یااندازه به مگر

 و است مؤثر شان نفس به اعتماد و احساسات یرو نیا .ورزندیم مداومت

 یتهایفعال و یسازخود سمت به که بگذارد اثر شان زهیانگ یرو است ممکن
                                                        

کرده است و قرآن و حدیث بسیار از محیط زیست و طبیعت و درختان و کوهها و آبزیان و...یاد  1

پاسداری از آنان و نگهداری جایگاه آنان را خواسته است و از آب به عنوان طهور و پاکیزه یاد 

 کرده است.
از سه گروه  مؤاخذهدر حدیثی مشهور به حدیث )رفع قلم( پیامبر خدا فرمودند:قلم تکلیف و  2

نه تا هنگامی که هوشیار شود . از دیوا2. از خوابیده تا هنگامی که بیدار شود. 1برداشته شده است:

 (114)ص(  1. از کودک تا هنگامی که مکلف شود )دعائم االسالم ج3
 ، )13)سوره حجرات آیه  "ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم"چنانچه در قرآن کریم آمده است: 3
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 و یمعن فقدان ای یارزشیب احساس تواندیم که یعوامل ،بروند یاجتماع

 از را خود که کندیم قیتشو را افراد ،اسالم .ببرد نیب از را یزندگ در هدف

 ردمو در اما 1کنند. سهیمقا خود از ترنییپا افراد با ثروت و ییدارا نظر

 است، یتقو یمبنا بر یزندگ ارتقاء باعث که ینید مسائل و جامعه ،خانواده

  .دنشو سهیمقا باالتر با

 اسالمهای ارزش صدر در فقرا از یریدستگ و عدالت ،محبت ،مانیا

 حس بهبود به که رندیگیم قرار قیتشو مورد اریبس قرآن در نهایا .هستند

 یبرا نفس به اعتماد .دکنیم کمک یمندارزش حس شیافزا و حقارت

 جهان و انهیخاورم اهل که ییآنها خصوص به است مهم یلیخ مسلمانان

 دیبا اما 2ندارد یاشکال کردن اشتباه که دکنیم دیتأک سالما .هستند عرب

 .مینکن تکرار بارها و بارها را اشتباه کی و میریبگ درس اشتباهات از

 است دنیبخش آماده و است مهربان تینها یب خداوند معتقدند مسلمانان

 شده داده شرح قرآن در که دارد یعواقب یزندگ ریمس از مکرر انحرافات اما

 .است

 مثبت نگرش

 جیترو را افتدیم اتفاق یزندگ در که یزیچ هر به خوش بینی قرآن

 خدا به شهیهم مسلمانان .نباشند خوب (ظاهر در) آنها اگر یحت دکنیم

 چه د؟کنیم اجابت را مضطر یدعا یکس چه" د:یوگیم قرآن .دارند اعتماد

                                                        
ای فرماید:( همچنین خداوند در قرآن می55فالتعجبک اموالهم و ال اوالدهم )سوره توبه آیه  1

ول چشمان خود را به بهره هایی که به مردان و زنان کافر داده ایم ندوز، حال آنکه اینها همه رس

ای عیسی در امور مادیات به نمودهای فریبنده زندگانی است. و یا در حدیث قدسی آمده است:

کلیات تر نگاه نکن )الجواهر السنیه،افرادی که از تو پایین تر هستند نگاه کن و به افراد ثروتمند

 (207حدیث قدسی )ص( 
پیامبر اکرم فرمودند: ال یلسع المومن من حجر واحد مرتین. مومن از یک سوراخ دوبار گزیده  2

 (29ص 1شود )علل الشرایع جنمی
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 قرار فهیخل نیزم در را شما یکس چه سازد؟یم برطرف را یگرفتار یکس

 در یزندگ (.62 هیآ 27 سوره) "...است؟ خدا کنار در یمعبود ایآ ؟دهدیم

 و سختهای آزمایش زمان در مخصوصا است شیآزما کی جهان این

 نیچن انتظار دکنیم توصیه مردم به اسالم (.3 و 2 هیآ 29 سوره) طوالنی

 و سر نهایا با ییهادوره طول در افراد همه و ،باشند داشته را ییها شیآزما

 ،دیشویم بهشت داخل دیکرد گمان ایآ" :(امبریپ مخصوصا) دارند کار

 که همانان برسد؟ شما به گذشتگان حوادث همچون یحوادث آنکهیب

 و امبریپ که شدند ناراحت آنچنان و دیرس آنها به هایناراحت و هایگرفتار

 یاری دیباش آگاه .آمد خواهد یک خدا یاری پس گفتند همراهش نیمؤمن

  (214 هیآ 2 سوره) ".است کینزد خدا

 (أسی) یدیناام گناهان نیبزرگتر از یکی که دکنیم دیتأک اسالم

 و شنوا خداوند که دکنیمن احساس شخص حالت نیا در چون 1.است

 اریبس افراد از یحت خداوند که گویدمی تاکید با قرآن .است گرتیحما

 :شودیم دهیبخش اغلب (مرد ای زن) گناهکار فرد و.دکنیم تیحما گنهکار

 من (بگو) ندکنیم سؤال من درباره تو از ،من بندگان که یهنگام (امبریپ)"

 پس میوگیم پاسخ خواندیم مرا که یهنگام را کننده دعا یدعا ،کمینزد

 نیچن (.186 هیآ 2 سوره) "شوند تیهدا تا اورندیب مانیا من به دیبا

 با رویارویی در تحمل زهیانگ که دکنیم جیترو را مثبت نگرش یدیعقا

  .دکنیم ادیز را مشکالت

                                                        
بندگان من که برخود اسراف و ستم کرده اید از رحمت خدا ناامید نشوید،خداوند همه گناهان ای 1

 (53زنده و مهربان است )سوره زمر آیه آمرزد چون او بسیار آمررا می

 (56)حجر  "شودچه کسی جز گمراهان از رحمت خدا مایوس می"در جای دیگر:
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 یریگجهینت و یبندجمع

 ،هخانواد تیاهم .دارند بشر یزندگ یبرا یمتعالهای ارزش مسلمانان

 طیمح از مراقبت ،یوربهره و کار لزوم ،ازدواج گاهیجا به گذاشتن حرمت

 یزیچ ره یبرا خداوند کهنیا به مانیا و ،گرانید به گذاشتن احترام ،اطراف

 هک دارد احتمالها ارزش نیا شود.یم زهیانگ شیافزا باعث گذاشته یهدف

 عیوقا کاهش شامل یمتعدد یهاراه از روان سالمت شیافزا به منجر

 کردن تیحما و ،آمده پیش پراسترس طیشرا با یسازگار ،یزندگ پراسترس

های رزشا نیا یطرف از .وندش ،دارند کمک به ازین یوقت جامعه و خانواده از

 در را آنها خورند،یم شکست آنها به رسیدن و اجرا در مسلمانان یوقت واال

 که .دهدیم قرار ،خودشان از شدن وسیمأ یبرا یشتریب خطر معرض

 ترقیدق طور هب را نیا .دهد شیافزا را اضطراب و یافسردگ سکیر تواندیم

 .کرد میخواه یبررس یبعد فصل در
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 1ها یزن گمانه ،روان سالمت و ماسال :6 فصل

 روان سالمت بر توانندیم چطور یاسالم یهاارزش و ،2آداب ،ها باور

 را یاحتمال یمنف و مثبت اثرات ما بخش نیا در بگذارند؟ اثر مسلمانان

 بخش در که مندنظام یهاپژوهش قیطر از اتیفرض نیا .3بررسی می کنیم

  .گرفت خواهند رقرا یابیارز مورد شوندیم مطرح یبعد

 مثبت اثرات

 سخنان است شده نوشته قرآن در آنچه که باورند نیا بر مسلمانان

 ثیاحاد و اتیآ از ییهانمونه 2 و 1 جدول در .ستآنها با خداوند میمستق

 یاجتماع و یرفتار ،یروان سالمت مورد در ( (ص) محمد حضرت سخنان)

 قیتشو گرانید 4با نگهماه یزندگ به را منانؤم قرآن .است شده انیب

 یبرا گرانید حضور و افتهی شیافزا یاجتماع روابط ،اساس نیا بر ،5دکنیم

                                                        
1 Speculation  

2 practices 

3 Speculate on 

4 Live in harmony 

د: نفرمایمی (ع)امام صادق  داند.می گروه گرایی را بستر مناسب زدودن ناهنجاریهای روانیاسالم  5

در زندگی از مردمان دیگر بی نیاز نیست و ناگزیر بعضی به  ا از دیگران ناگزیرید. هیچ کسشم

مسلمانان " فرماید:می (ع)همچنین امام سجاد  (408)ص(  1)الحیاه جلد  بعضی دیگر نیاز دارند.
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 آنچه در و" شود:یم نیتضم ،1فرد اطراف در ازین زمان در یروان تیحما

 و مکن فراموش ایدن از را اتبهره و بطلب را آخرت یسرا ،داده تو به خدا

 در نیزم در هرگز و کن یکین کرده یکین تو به خدا که گونه همان

 سوره 77 هیآ) ".ندارد دوست را مفسدان خدا که ،مباش فساد یجستجو

28)  

هم در مورد  که دکنیم تأکید رحمت و بخشش ،عدالت بر قرآن

 در ،مثال .بخشش گناهان و هم کنار گذاشتن عداوت و کینه توزی است

در  ،دهدیم گناه و کفر یبرا را دیشد و عیسر مجازات وعده قرآن که یحال

 که یبزرگ گناهان از چنانکه" :به آسانی سخن می گوید بخششکنار آن از 

 و میدرگذر شما گرید گناهان از ما ،دینیگز یدور دیشد ینه آنها از شما

 و (31 هیآ 4 سوره) ".میکنیم وارد کوین و ارزشمند یگاهیجا به را شما

 د!یاکرده ستم و اسراف خود بر که من بندگانای  بگو: [دیوگیم خداوند"]

 او رایز ،آمرزدیم را گناهان همه خدا که دینشو دینوم خداوند رحمت از

 که ییباال ارزش ،تاینها (53 هیآ 39 سوره) ".است مهربان و آمرزنده اریبس

 مثبت یهانگرش و 2یگذشتگ خود از ،کار ،اجتماع و خانواده یبرا مسلمانان

 و روان سالمت ،شد اشاره گذشته فصل در که طور همان ،هستند قائل

 رفع در چگونه مسلمانانهای ارزش و اعتقادات .دهدیم شیافزا را یستیبهز

                                                        
پس بزرگشان را همچون پدر خود گیر و کوچکشان را فرزند خود  را همچون اهل خانه خود بدان،

به خدا سوگند  فرمایند:می هم)ع( و امام باقر  (412)ص(  1...)الحیاه جلد .شان را برادرسنمو ه

که اگر رگی از آن ضربه خورد، مومن نیست تا آنکه برای برادر مومن خود همچون تن او باشد 

 (412)ص(  1های دیگر درد آن را حس کنند )الحیاه.جلد رگ
ومن بر برادر مومن خود آن است که به شادی او شاد شود و فرمایند: حق مامام سجاد )ع( می 1

به اندوه او اندوهگین و همه کارهای او را به انجام برساند و اگر برای از دست رفتن نعمتی از 

نعمتهای دنیای فانی محزون شود غمخواری او کند،تا بدانجا که....این دو در هر خوبی و خوشی 

 (.432)ص(  1م باشند. )الحیاه جلد و بدی و سختی در کنار هم و با ه
2 Putting people before possessions 
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 سوء ،اضطراب ،یخودکش ،یافسردگ مانند خاص روان سالمت مسائل

 ؟رودیم کار به یروان مزمن یهایماریب و مواد مصرف

 1یافسردگ
 تحضر .دارد اشاره قلخُ به مربوط مسائل به قرآن در یاریبس اتیآ

 و طرد خود یانقالب یمذهب یهاآموزش یبرا که یهنگام در (ص) محمد

 و همسر که یزمان ای ،گرفتیم قرار بیتعق تحت و هشد رانده هیحاش به

 یهارنجش دچار .نمودند فوت ،کردندیم تیحما را یو که شیعمو

 :شد نازل ریز هیآ که بود دوران نیا در .بودند شده )غم(یروح

 که ،ردیگ آرام چون شب به سوگند ،روز ییروشنا به سوگند"

 وت یبرا آخرت قطعا و .است نداشته دشمن و وانگذاشته را تو پروردگارت

 تا ادد خواهد عطا را تو پروردگارت یزود به و .بود خواهد کوترین ایدن از

 افتی سرگشته را تو و .داد پناه پس افتی میتی را تو نه مگر .یگرد خرسند

 نعمت از ...د؟یگردان ازین یب و افتی تنگدست را تو و کرد تیهدا پس

  (11 و 8-1 اتیآ 93 سوره) ."بگو سخن مردم با شیخو پروردگار

 رایز ،ردیگ قرار توجه مورد خداوند نعمات بر دیتأک نیا که است مهم

 ،2یمنف یذهن ینشخوارها از اجتناب و یزندگ مثبت یهاجنبه بر تمرکز

 به .است یافسردگ یبرا (CBT) یرفتار یشناخت درمان در توجه مرکز

 دسترس در شهیهم خداوند یاری که دکنیم دیتاک قرآن ،بیترت نیهم

 با و .هست یآسان البته یسخت هر با (خدا لطف به که بدان) پس" است:

                                                        
فرمایند: اندوه بیماری روحی است هرکس اندوهش افزون در مورد افسردگی امام علی )ع( می1

فرماید: از دلتنگی گردد، تنش بیمار گردد. در مورد ضرورت مداوای افسردگی، امام کاظم )ع( می

 1کند. )الحیاه.جلد ی دنیا وآخرت محروم مین که این دو، تو را از بهرهو بی حوصلگی دوری ک

 (856)ص( 
فرمایند: برای آنچه از دست رفته است، اندوهی به دل راه مده که تو را از امام علی )ع( می 2

 (856دارد )الحیاه جلد یک )ص( آمادگی برای رویدادهای آینده باز می



 اسالم و سالمت روان 46

 و درکوش طاعت به یافتی فراغت چون پس .هست یآسان البته یسخت هر

 (8-5 اتیآ 94 سوره) ".آور یرو دگارتپرور یسو به اقیاشت با

 قرآن در یارتباط و یرفتار ،یروان سالمت به مربوط اتیآ :1 جدول

 مربوطه تایآ موضوع

 یماریب با مقابله

 و یجسم)

 (یروان

 آن زا را تو نتواند خدا جز کس چیه رسد یضرر تو به خدا از اگر و"

 منع نآ از را تو کس چیه ،رسد یریخ تو هب او از اگر و ،برهاند ضرر

 (18-17 اتیآ 6 سوره) ."تواناست زیچ هر بر او که کرد نتواند

 یافسردگ

 و است آمده شما یبرا پروردگارتان یسو از یاندرز مردم! یا"

 و [شما] یدلها یبرا یدرمان هاستنهیس در آنچه یبرا یدرمان

 خدا رحمت و فضل به» بگو: !مؤمنان یبرا است یرحمت و تیهدا

 بهتر ،انددهکر یگردآور آنچه تمام از ،نیا که شوند خوشحال دیبا

 دل یشفا میفرست قرآن از آنچه ما" (58-57 اتیآ 10 سوره)".است

 (82 هیآ 17 سوره) "...است مانیا اهل بر یاله رحمت و

 سرزنش خود

 یگر

 24 )سوره "ستین یگناه (خصوصا) ماریب و لنگ و نایناب افراد بر"

 (61 هیآ

 بخشش

 نندک عتیب تو با و ندیآ تو نزد مؤمن زنان که یهنگام امبر!یپ یا"

 فرزندان ،نکنند زنا و یدزد ،ندهند قرار خدا کیشر را یزیچ که

 کار چیه در و اورندین خود شیپ ییافترا و تهمت ،نکشند را خود

 از انآن یبرا و کن عتیب آنها با ،نکنند تو فرمان مخالفت یاستهیشا

 ".است مهربان و آمرزنده خداوند که بطلب آمرزش خداوند درگاه

 (12 هیآ 60 سوره)

 یکش خود
 که د!یکن یکین و د!یفکنین هالکت به ،خود دست به را خود ..."

 (195 هیآ 2 سوره) ".داردیم دوست را کوکارانین ،خداوند

 خوردن اختالل
 انیغط آن مورد در و دیبخور میاکرده تانیروز که زهیپاک یزهایچ از"

 من غضب که کس هر به و رسدیم شما به من غضب که دیمکن

 (81 هیآ 20 سوره) "است کرده سقوط برسد
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 مربوطه تایآ موضوع

 مصرف سوء

 یقمارباز و مواد

 انیز و گناه آنها در" بگو: ،ندکنیم سؤال تو از قمار و شراب بارهدر"

 [یول] بردارد در مردم یبرا [یماد نظر از] یمنافع و است یبزرگ

 (219 هیآ 2 سوره) ."است شتریب نفعشان از آنها گناه

 و قمار و شراب که ستین نیا جز ،دیاآورده مانیا که یکسان یا"

 ،قرعه یهاچوبه و شده نصب یقربان یبرا که ییهاسنگ ای ،هابت

 که دیشا ،آنها از دیکن یدور پس .است طانیش اتیعمل از و دیپل

 شراب لهیبوس خواهدیم طانیش که ستین نیا جز و .دیشو رستگار

 زا و خدا ذکر از را شما و ندازدیب خشم و عداوت شما نیب قمار و

 اتیآ 5 سوره) ."دیهست آنها از بردار دست ایآ پس ،دارد باز نماز

90-91) 

 حیصح استفاده

 پول از

 ،خود دست به را خود [انفاق ترک با] و د!یکن انفاق ،خدا هرا در و"

 وستد را کوکارانین ،خداوند که د!یکن یکین و د!یفکناین هالکت به

 (195 هیآ 2 سوره) ".داردیم
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 حیصح بکتا از برگرفته) تسناهل  ثیحد در یارتباط و رفتار ،روان سالمت :2 جدول

  (71 کتاب 7 شماره یالبخار

 مربوطه اتیآ موضوع

 دیام
 مگر ،باشد داده قرار خداوند که ستین ییماریب چیه ،فرمودند امبریپ"

  (.582) "است کرده جادیا زین را آن درمان که نیا

 و غم و فقدان

 اندوه

 دست از را زشانیعز کی از شیب که یکسان و مارانیب یبرا شهیعا"

 رسول از من ندیوگیم شانیا .دکنیم هیتوص را 1نایبلتالا مصرف دادند

 را آن و دهدیم آرامش ماریب قلب به نایبلتالا فرمودند که دمیشن خدا

  (593) ."دهدیم نیتسک را اندوه و غم یبرخ و دکنیم فعال

 یکش خود

 و دکنیم پرتاب کوه کی از عمدا  را خود کس هر فرمودند امبریپ"

 شهیهم یبرا آنجا در و افتدیم فرو جهنم آتش در ،بکشد را خود

 در را سم ،بکشد آن با را خود و بنوشد سم که کس هر و ،ماند خواهد

 وتا ابد در آن  ،نوشدیم جهنم آتش در را آن و ردیگیم خود دست

 ار سالح نیا ،بکشد یآهن سالح کی با را خود که کس هر و ،ماندیم

 می درد و جهنم آتش در را خود شکم و دکنیم حمل خود دست در

  (670) "ماند خواهد یباق شهیهم یبرا آنجا در

 و ترس

 اضطراب

 داشته وجود خطر اگر) 2ایروق تا داد دستور گرانید و من به رامبیپ"

  (634) ."بخواند زخمچشم از یدور یبرا را (باشد

ای  ،کردیم استفاده جمله نیا از ،ایروق با درمان یبرا خدا رسول"

 ماش دست در درمان .بردار را (یماریب نیا) مشکل نیا مردم! خداوند

  (640) "ببرد نیب از را آن دتوانیمن شما جز کس چیه و است

 و شرک از مثال یبرا ،دیکن یدور 3موبقات از ،ندیفرمایم خدا رسول

  (659) یجادوگر

 سالمت حفظ

 روان

 و الفلق ،االخالص یهاسوره ،رفتیم رختخواب به خدا رسول هرگاه"

 را دستش و کردیم فوت دستش کف به سپس و خواندیم را الناس

 (شهیعا) من از ،شدیم ماریب که یهنگام و .دیکشیم بدنش و صورت بر

 4 (644)".دهم انجام شیبرا را کار نیا تا خواستیم
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  (یافسردگ ادامه) مثبت اثرات
 نیهمچن] و" :دکنیم دیتأک بودن شکرگزار برضرورت نیهمچن قرآن

 یزارشکرگ اگر داشت: اعالم پروردگارتان که را یهنگام [دیاوریب خاطر به

 زاتممجا ،دیکن یناسپاس اگر و افزود خواهم شما بر [را خود نعمت] ،دیکن

 (.185 و 172 اتیآ 2 سوره نیهمچن 7 هیآ 14سوره) "است دیشد

 ای بوده نیغمگ مومنان هدخوانمی خداوند که باورند نیا بر مسلمانان

 شما زحمت نه ،خواهدیم را شما یراحت ،خداوند" :شوند یسخت متحمل

 را ماش نکهیا بر را خدا و دیکن لیتکم را روزها نیا که است نیا هدف .را

 (.185 هیآ 2 سوره) "دیکن یشکرگزار که باشد دیبشمر بزرگ ،کرده تیهدا

 نیل) است شده شناخته یافسردگ یبرا یقدرتمند پادزهر بودن شکرگزار

2015.)  

 قرآن که چرا ،است یافسردگ با مقابله یبرا یگرید راه صالح عمل

 سوره) دیام و (9 هیآ 17 سوره) اریبس اجر (29 هیآ 13 سوره ) یشاد وعده

 که شوندیم قیتشو مؤمنان .دهدیم آن جهینت عنوان به را (46 هیآ 18

                                                        
 . است شیر و عسل، جو ردمتشکل از آ 1
 ( خواندن کلماتی از قرآن کریم برای درمان بیماری )از جمله بیماری روانی 2
 است.  گناهان مخرب مثل شرک که شامل عبادت چیزی به جز خداوند 3
است که همه نیازمندان  خداوندی، یکتا و یگانه است، بگو: خداوند"شامل: ها آیات این سوره 4

)سوره  ".و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است، ه نشدو زاد، نزاد هرگز ،کنندمی قصد او

و از ، از شّر تمام آنچه آفریده است، برم به پروردگار سپیده صبحمی بگو: پناه"( 4-1آیات  112

دمند ها میاز شرّ آنها که با افسون در گره و، شودمی شرّ هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد

 113)سوره  ".ورزدمی و از شرّ هر حسودی هنگامی که حسد( کنندمی و هر تصمیمی را سست)

گر از شر وسوسه، معبود مردم، فرمانروای مردم، برم به پروردگار مردممی گو پناه"( 5-1آیات 

چه آنها که از جنس جن هستند و چه آنها که از جنس ، کندکه در دل مردم وسوسه می، نهانی

 ( 6-1: 114) ".انسانند
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 آنها به کمک یبرا شهیهم خداوند رایز ،1ندهند دست از را دشانیام هرگز

 از ،کافران گروه تنها که دینشو وسیمأ خدا رحمت از ..." :است حاضر

 یاله وعظ نیدب ..." و (87 هیآ 12 سوره) ".شوندیم وسیمأ داخ رحمت

 کس هر و ،شودیم داده پند آورد مانیا امتیق روز و خدا به که کس آن

 سخت حوادث و بال و گناهان از] نجات راه خدا شود زکاریپره و ترس خدا

  (3-2 اتیآ 56 سوره) "2.دیشاگیم او بر را [عالم

 یخودکش
 هب را گرید کی" :آمده قرآن در .است )حرام( وعممن اسالم در قتل

 ستم و تجاوز در از کس هر و .است مهربان شما یخدا که ،دینرسان قتل

 نیا و ،کرد میخواه وارد ریناپذ وصف یآتش در را او یزود به کند نیچن

  (30-29 اتیآ 4 سوره) "است آسان خدا یبرا

 انفاق خدا راه در و ..." دیوگیم قرآن ،شد ذکر قبال که طور همان

 که دیکن احسان و دیفکنین هالکت به خود دست به را شتنیخو و دیکن

 توسط مردن به لیم (.195 هیآ 2 سوره) "دارد دوست را کوکارانین خدا

 شده منع ،باشد یجسمان یماریب و سخت طیشرا در اگر یحت ،مسلمان کی

 فقط که رندباو نیا بر مسلمانان .است عذاب در چقدر ستین مهم و است

 که یزمان ،جنگ طیشرا در جز به) ردیبگ را انسان یزندگ دارد حق خداوند

 خود نگرش (1998) رحمان (.دکنیم دفاع یگرید ای و خودش یزندگ از

 انجام از تنها نه ،سالم افراد همانند ،ماریب افراد" :دهدیم شرح گونه نیا را

 فرد کی اگر .انددهش منع زین مرگ یآرزو ای و لیتما از بلکه ،یخودکش

                                                        
( 833فرمایند: بزرگترین بالها، از دست رفتن امید است )الحیاه جلد یک )ص( ام علی )ع( میام 1

 ( 833فرمایند: ناامیدی فرد مایوس را خواهد کشت )الحیاه جلد یک )ص( و همچنین می
( و در 87فرماید: از رحمت خدا نومید نمی شوند جز کافران)سوره یوسف.آیه قرآن کریم می 2

فرماید:...ای بندگان من از رحمت خداوند ناامید مباشید که خداوند همه گناهان جای دیگری می

 (53آمرزد )سوره زمر آیه را می
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 یبرا کوین اعمال انجام یبرا یشتریب فرصت و تریطوالن یزندگ ،باشد صالح

 فرصت است ممکن تریطوالن یزندگ ،نباشد صالح اگر و کندیم فراهم او

 ".دهد قرار او اریدراخت را شدن بهتر و رییتغ

 اضطراب
 وعده ،نددار اعتماد و توکل خداوند بر که یکسان به را آرامش قرآن

 آرام خدا ادی به شانیها دل و اندآورده مانیا که یکسان اهمان" است: داده

 هیآ 13 سوره)1 "ابدیمی آرامشها دل خدا ادی با که باش آگاه ردیگمی

 است: مهم اریبس آرامش کسب یبرا صالح اعمال انجام ،اسالم در (.28

 ،او و بود؛ خواهد گارشانپرورد نزد امان و امن خانه [بهشت در] آنها یبرا"

 آیه 6 سوره) "دادندیم انجام که (یکین) اعمال بخاطر ستآنها اوری و یول

 فرا سالمت یسرا به را[ ]شما خدا" است: آمده نیهمچن قرآن در (.127

 به کوکارین مردم .دکنمی تیهدا راست راه به بخواهد را که هر و خواندمی

 رخسار بر هرگز و شوند لینا خدا راوانف لطف و خود عمل پاداش نیکوترین

 ابد تا آنجا در و بهشت اهل آنانند ،ندیننش ذلت و خجلت گرد آنها

  (26-25 آیات 10 سوره) ".متنعّمند

 دارند خداوند حضرم در گناه و ترس احساس که یمسلمانان به قرآن

 وندخدا ،باشند داشته را خود یهاوهیش رییتغ اراده اگر که ،دهدمی اطمینان

 و یزار و یفروتن یرو از را پروردگارتان" 2:است رحمت آماده و نزدیک

 متجاوزان خدا ناً یقی د[؛ینکن تجاوز دعا طیشرا و آداب از ]و دیبخوان انهیمخف

 امبران[یپ رسالت لهیوس ]به آن اصالح از پس نیزم در و .ندارد دوست را
                                                        

عقیده به خدا آرام بخش زیربنایی و مانع اساسی در بروز بیماریهای روانی است. امام علی )ع(  1

اهگاهی استوار و سدی فرماید: در همه امور به خدای خویش پناه بر که در این صورت به پنمی

 (604ص/1ای )الحیاه جلد نیرومند پناه برده

 نمی افتد همچنین پیامبر اکرم )ص( فرمودند: آنکه خدا انیس اوست، تنها نمی ماند و به وحشت
فرمایند: پشیمانی در اسالم توبه موضوعی شناخته شده و مورد تاکید است، پیامبر اکرم )ص( می 2

 (1گشت به راه است )الحیاه جلدها توبه و بازاز کردار
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 به خدا رحمت ناًیقی هک ،دیبخوان دیام و میب یرو از را خدا و ،دیمکن فساد

 را یکسان قران ،نیهمچن (56-55 آیات 7 سوره) "است کینزد کوکارانین

 که فرمود شما یخدا" .دکنیم قیتشو بزنند صدا را خداوند مشتاقند که

 40 سوره) "... کنم مستجاب را شما یدعا تا دیبخوان [دل خلوص] با مرا

 پاسخ که ،بخوانند را نقرآ است شده امر مسلمانان به نیهمچن (.60 آیه

 شما یبرا نیقی به مردم یا" است: آن در بانندیگر به دست آن با هرآنچه

 رهنمود و هاستنهیس در آنچه یبرا یدرمان و یاندرز پروردگارتان جانب از

  (57 آیه 10سوره) "است آمده مؤمنان یبرا یرحمت و

 تمام به پاسخ خداوند به ادماعت که دکنیم تأکید قران ،نهایت در

 "... ،است یکاف شیبرا خدا ،کند توکل خدا بر که یکس ..." است: مشکالت

 منیا یدلبستگ (1952) 1یبالب نظر طبق بر ،واقع در (.3 آیه 65 سوره)

 یستیبهز سطح به منجر دیبا (است نظر مد خدا به یدلبستگ مورد نیا در)

  .شود مشکالت بر بهتر غلبه و کمتر اضطراب ،باالتر

 مواد صرفم سوء
 در .است شده منع اسالم در (مخدر مواد و الکل) سمی مواد مصرف

 مازن به یمست حال در ایدآورده مانیا که کسانی یا" :است شده بیان نرآق

 ریغ (.43 آیه 4 سوره) "...دییگومی چه دیبدان که یزمان تا دینشو کینزد

 نزاع لتع است ممکن مخدر مواد ،خدا هب توجه با ارتباط و نماز با تداخل از

 صلح و جنگ یهازمان در خدا به آنها خدمت مانع و شود انمؤمن نیب در

 رقما و کننده مست عاتیما همه که ستین نیا جز مان!یا اهل یا" :گردد

 گاررست تا دیکن یدور آنها از پس است؛ طانیش یکارها از و دیپل ،... و

 نهیک و یدشمن شما انیم ،قمار و شراب با خواهدیم طانیش مسلماً  .دیشو

  (91 -90 آیات 5 سوره) "...دارد؛ باز نماز و خدا ادی از را شما و ،اندازد

                                                        
1 Bowlby 
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 یسموم یقانون ریغ مخدر مواد ،است نشده ذکر قرآن در گرچه

 من که: است شده تیروا شهیعا از" ند:کنیم سردرگم را ذهن که هستند

 کی اگر ؛است حرام مخدر مواد همه فرمودند: که دمیشن خدا امبریپ زبان از

 "است حرام هم آن از مشتی ،شود تیمسموم باعث یزیچ هر از 1فاروق

 قابل هم دنیکش گاریس مورد در موضوع نیا .2 (3679 :26 داوودابو سنن)

 در (.157 آیه 7 سوره قرآن براساس) است مضر بدن یبرا رایز است استناد

 یدائم تهیکم) اند کرده منع را دنیکش گاریس یاسالم یعلما همه جهینت

 قسمت .15928 :فتوا شماره .یسعود عربستان .فتوا و یدانشگاه قاتیتحق

  (.62 صفحه 13

 یروان مزمن یهایماریب
 یادیز اتیآ یروان مزمن یهایماریب خصوص در قرآن در چه اگر

 تحمل دبتوان که آن از شیب را یروح چیه خدا" از ریغ به )شاید ندارد وجود

 گفته یدح تا امبریپ از یثیاحاد در اما ،(286 آیه 2 سوره "دیآزماینم ،کند

 داوندخ را یماریب چیه" ،فرمودند امبریپ معتبر، ثیاحاد طبق بر .است شده

 یاربخ) "باشد داده قرار را یدرمان آن یبرا نکهیا مگر است نکرده مقرر

7/71/582.)  

 از هستند بتالم دیشد و مزمن یروان یماریب به که یکسان ،اسالم در

 امبریپ (جهام ابن و داوودابو در) ثیاحاد طبق بر .معافند واجبات انجام

 فمعا اعمال انجام از فرد) شودمی برداشته شرط سه با قلم" فرمودند:

 ای معلول شخص ،شود داریب که یزمان تا است دهیخواب که یشخص :(است

 به) وندش بزرگ که یزمان تا هابچه و ،باشد تعقل به قادر کهیزمان تا مجنون

 "(.برسند بلوغ سن

                                                        
1 Faraq 

2 https:// sunnah. com/abudawud/27  
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 یزن که: دکنیم نقل لکام ابن انس ،یگرید ثیحد طبق بر ،تاینها

 .کنم صحبت شما با خواهمیم ،خدا امبریپای تگف ،داشت عقل نقص که

 و ستیبا یخواهیم که هرا سمت هر ،فالنی و فالنی مادر" :فرمودند امبریپ

 یزمان ات ستادیا او کنار امبریپ .کنم برآورده را شما ازین من تا ،کن صحبت

 امبریپ نیبنابرا (.نامشخص منبع ،مسلم حیصح) "گفت را دلش حرف که

 انندم مزمن یروان یهایماریب به مبتال افراد به نسبت شفقت از نمونه کی

 داد. نشان را روان و اعصاب یهایماریب گرید و یزوفرنیاسک

 یمنف اثرات

 بالقوه تواندیم زین ثیحد و قرآن ،یاسالم نمتو از نادرست درک

 در .شود پذیرآسیب افراد در یروانشناخت یهایماریب دیتشد ای جادیا سبب

 ،شده مقرر یاسالم دستورات از ینافرمان یبرا که ییهامجازات ،قتیحق

 ای و اضطراب ،گناه احساس دیتشد سبب توانندیم نیبنابرا هستند؛ دیشد

 انانمسلم ،خوب اعمال بر قرآن ادیز تأکید به توجه با ،مثال ..شوند شرم

 الاعم تا باشند اندنداده انجام که یخوب اعمال نگران شتریب است ممکن

 ردف هر بد ای خوب اعمال امتیق روز در که است داده وعده قرآن .بدشان

 به نسبت آنها خوب اعمال که یکسان .شد خواهد داده شینما و دهیسنج

 آنها بد اعمال که یکسان و روندیم سمت کی به باشد رشتیب بد اعمال

 زا یاتیآ طبق بر .روندیم یگرید سمت به باشد خوبشان اعمال از شتریب

 قرآن:

 شوندیم خارج قبرها از مختلف یهاگروه صورت به مردم روز آن در"

 یارهذ ینیسنگ اندازه به کس هر پس .شود داده نشان آنها به شان اعمال تا

 کرده بد کار یاذره اندازه به کس هر و .ندیبیم را آن داده انجام ریخ کار

  (8-6 آیات 99 سوره) ".ندیبیم را آن
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 است دهیپسند یزندگ کی در ،باشد نیسنگ شیترازو کفه که هر اما"

 سوره) "است هیهاو در گاهشیجا ،باشد سبک شیترازو کفه که هر اما و

  (9-6 آیات 101

 آن در ،شوند زنده مردگان و شود دهیدم صور در که یهنگام پس"

 مدآ نخواهد یگرید کار به کس چیه و ماندنمی یشاوندیخو شان انیم روز

 لشاعما که هر [روز آن در] پس .دیپرس نخواهند گریکدی کار و حال از و

 سبک شان اعمال وزنه که آنان و .رستگارانند آنان است نیوز و نیسنگ

 جهنم در ،داده دست از را خود وجود هیماسر که هستند یکسان ،باشد

 به ریشمش همچون آتش سوزان یهاشعله .ماند خواهند جاودانه

 23سوره) ".دارند عبوس یاچهره دوزخ در و شودیم نواخته شانیهاصورت

  (104-101 آیات

 ،است یترسناک اریبس یجا است شده فیتوص قرآن در که یجهنم

 افراد در تواندیم فاتیتوص نیا .دکنیم جادیا یادیز اضطراب و ترس و

 طرف از ،دکنیم جادیا خدا یسو به شانیزندگ ریمس رییتغ یبرا زهیانگ

  .کند کمک گونهماریب اضطراب جادیا به مستعد افراد در تواندیم گرید

 میکناف در دوزخشان آتش در یزود به شدند کافر ما اتیآ به که آنان"

 تا میکن نیگزیجا یگرید پوست را آنان بسوزد آنها تن پوست چه هر که

  (56 آیه 4سوره) "...بچشند را عذاب [یسخت]

 عذاب از خود ییرها یبرا شدیم کاش دکنیم آرزو گناهکار شخص"

 نیهمچن .را برادرش و همسر نیهمچن .سازد فدا را خود پسران ،روز آن

 تمام یحتّ و .رفتندگیم خود پناه در را او که یارهیعش و لهیقب و لیفام

 هیما که نیا تا [کند فدا را یهمگ] هستند نیزم یرو در که را یکسان

 و هیفد چیه و ،رددگیمن برآورده آرزوها و تمّناها نیا] هرگز! .شود نجاتش

 .است (دوزخ) شعله سراپا و سوزان آتش ،نیا .[شودیمن رفتهیپذ یفدائ

 [بردیم نام و] خواندیم خود یسو به .بردیم خود با و دکنیم را بدن وستپ
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 گردانیرو [او اطاعت از] و است کرده [خدا فرمان به] پشت که را یکس

  (17-11 آیه 70سوره) ".است بوده

 مبرانایپ به و نکرده باور را پروردگارشان ییکتای که یکسان سپ ..."

 سرشان یاالب از و شده دهیبر آنان یبرا نیآتش ییهاجامه ،انددهیورز کفر او

 شان پوست و است شان درون در آنچه .شودیم ختهیر آنان بر جوشان آب

 .است نیآهن ییگرزها آنان یبرا و .رددگیم ذوب و پخته آن لهیوس به

 گردانده ازب آن در ابندی ییرها اندوه از و روند رونیب آتش از بخواهند رگاهه

 22 ورهس) ".را آتش سوزان عذاب دیبچش :شودیم گفته آنان به و شوندیم

  (22-19 آیات

 باشد سخت نیا درک مسلمانان یبرخ یبرا است ممکن ،نیهمچن

 ،بردیم رنج یجانیه مشکالت از ای دارد دیشد یروان یماریب فرد کی چرا که

 :دهدیم حیتوض صراحت به قرآن حالیکه در

 آگاه ،ردیگیم آرام خدا ادی به دلهاشان و آورده مانیا خدا به که آنها"

 و دهآور مانیا خدا به که آنان .هاستلد بخش آرام خدا ادی تنها که دیشو

 نهاآ کوین مقام و بازگشت و ،آنها احوال بر خوشا پرداختند کوین کار به

  (29-28 آیه 13سوره) ".راست

 رداندگیم مستجاب شوند کوکارین و آورده مانیا که را آنان یدعا و"

 شما به یبتیمص و بال هر و ... دیافزایم آنها ثواب بر خود کرم و فضل از و

 از یاریبس از خدا و ،دیاشده مرتکب که است یگناهان سبب به برسد

 42 سوره) ".سازدنمی گرفتار آنها سبب به را شما و گذردیدرم گناهانتان

  (30 ،26 آیات

 و مانیا داشتن و خدا آوردن ادی یبرا ییهاپاداش یشاد و صلح اگر

 در همانا .باشد صادق دیبا زین آن برعکس پس ،است خوب اعمال انجام

 یاعمال خاطر هب رسد شما به یبتیمص هر" – است شده گفته مکرراً  قرآن

 است ممکن ،گرید عبارت به (.30 آیه 42 سوره) "دیاداده انجام که است
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 اعمال ،ندارند یکاف مانیا هستند مضطرب ای نیغمگ که یکسان شود تصور

 ترتیب این به .کنندنمی یرویپ یقرآن نیفرام از ای و دهندنمی انجام یخوب

 است ممکن ،دارند اضطراب ای یافسردگ مانند یجانیه مشکالت که یافراد

 مورد و شده شناخته مقصر شان مشکالت خاطر به ،رندیبگ قرار انتقاد مورد

 تمام یبرا موضوع نیا البته .شوند واقع جامعه از طرد ای زیآمضیتبع نگاه

 یکسان مخصوص را پاداش و نهندیم ارج باال یاخالق یهاارزش به هک انیاد

  .دکنیم صدق دانند،می ندکنیم یرویپ نید آن نیفرام از که

 از استفاده با تا نندیگزیبرم را قرآن از یاتیآ مسلمانان یبرخ ،تاینها

 که را گرید اتیآ که یحال در) ببرند شیپ را خود یافراط یهابرنامه آنها

 به است ممکن امر نیا (.گیرندمی ادیدهن دکنیم لیتعد راها آموزه نیا

 یهادهیا مخالف ای نبوده دهیعق هم آنها با که کسانی به بیآس هیتوج منظور

 که شود باعث است ممکن کنترل و قدرت به لیم .شود انجام ،باشند آنها

 یبردارهبهر خودشان نفع به یاسالم ماتیتعل از یشیپرروان افراد نیچن

 دادن قرار تاثیر تحت و جهان سراسر در هاستیترور ظهور آن جهینت .کنند

 1.است ،شانیهاآموزه نیتلق و اهداف به دنیرس یبرا مستعد اشخاص

 یریگ جهینت

 بر یمنف ای مثبت بالقوه ریتأث ،یاسالم یهاارزش و مناسک ،اعتقادات

 ،شوند درک یستدر به یاسالم یهاآموزه یوقت .دارند روان سالمت

 یمعن و میعظ آرامش و کنند کمک یزندگ مسیر تیهدا به توانندیم

                                                        
اگر عذاب و کیفری برای گناهکاران هست، در آخرت است و در این ، اول اینکه از نظر اسالم 1

توبه باز است و هر گناهکاری دوم، راه دنیا کسی حق ندارد دیگری را به جرم گناهی کیفر کند. 

واند توبه کند و شخص ثالث که گناه را مشاهده کرده ممکن است توبه گناهکار را ندیده تمی

بنابراین نمی تواند او را کیفر کند و سوم آنکه هر جرم از نظر حقوق اسالمی که از متن باشد، 

قرار بگیرد و هر کسی حق بسیار دقیقی مورد بررسی های قرآن بدست آمده است باید طبق معیار

 )م(.کردن دیگران را ندارد  مجازات
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 درک که یزمان .اورندیب ارمغان به مشکالت با مواجهه در را یاالعادهفوق

 مثبت اثرات که آنجایی از .1دهد رخ است ممکن نیا خالف ،نباشد یحیصح

 روان متسال نیمتخصص یبرا دهد، رخ فرد یک در است ممکن منفی و

 بحث نیا هرچند ،باشند داشته نظر در را احتمال دو نیا که است واجب

 بدون و مندنظام یکم قاتیتحق ما ،یبعد بخش در .است یزنگمانه فقط

 .کنیممی بررسی اندداده قرار سنجش مورد را احتماالت نیا که یریسوگ

                                                        
اگر بیم از سرنوشت گناهان تنها مطرح شود آری چنین است لیکن اگر بخشش و رحمت  1

گردد مورد توجه قرار دهیم کمتر خداوندی که با کمترین توبه و بازگشت شامل حال مجرمان می

ها توبه به شمار ارنماید بویژه که طبق احادیث حتی پشیمانی درونی از کردایجاد اثرات منفی می

های بسیار آسانی برای گناهکاران وجود دارند و به این ترتیب گناهان کمتر آید. و بنابراین راهمی

 شوند. موجب فشار روانی می
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 روان سالمت و اسالم :7 فصل

 هاپژوهش

 لقوهبا تأثیرات زا روان سالمت بر ماسال مثبت اثرات و یسودمند ایآ

 روانیپ به نسبت مسلمانان یروان سالمت تیوضع است؟ شتریب آن یمنف

 سطح است؟ چگونه ندارند یمذهب یوابستگ که یکسان ای گرید مذاهب

 نیا ایآ و دارد یارابطه آنها روان سالمت با مسلمانان انیم در بودن یمذهب

 االتسؤ نیا به پاسخ در مندنظام یهاپژوهش ؟یمنف ای است مثبت رابطه

  .هستند کننده کمک

 سال از قبل تا شده انجام یهاپژوهش مندنظام یبررس خالصه 

 شرمنت مطالعات از ییهانمونه با همراه ،(2012 همکاران و کونیگ) 2010

 دهندیم ارائه را ریاخ یهاپژوهش از یانمونه که 2010 سال از پس شده

 نجایا در (.2017 تیمعنو و اتیاله ،سالمت مرکز) است دهش انیب نجایا در

 یستگواب و اضطراب ،یخودکش ،یافسردگ با یمذهب مقابله بر یکل طور به ما

  .دنمو میخواه تمرکز یروان یستیبهز و یروان مزمن یهایماریب ،مواد به
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 مذهب کمک به مشکالت بر غلبه

 نشان شده جامان موجود یپژوهش مستندات یرو که یفیک مطالعات

 یهاباور از هااسترس انواع با مقابله یبرا مسلمانان اغلب که دندهیم

 در 2012 سال در 1مندنظام مرور کی در .ندکنیم استفاده شانیمذهب

 در مطالعات از %2.4که داد نشان یمذهب یسازگار نهیزم در ایدن سراسر

 صورت به که یانزم یمذهب یسازگار وعیش .است شده انجام مسلمانان نیب

 به یبستگ که بوده %100 و % 80 شد دهیپرس کنندگان شرکت از میمستق

 به مبتال یهابچه نیوالد شامل کنندگان شرکت .است داشته نمونه یژگیو

 افغانستان نیساکن ،(2003 وسزیر و پنیا) یعرب متحده امارات در سرطان

 اهل یهابچه و (2004 همکاران و اسکولت) آمدندیم کنار جنگ با که

 .شدندیم (2006 یانتیهست) بودند وحشتناک یسونام ریدرگ که یاندونز

 در دیپارانوئ یزوفرنیاسک مارانیب سازگارانه یهارفتار که مطالعه کی در

 بدون - (2007 همکاران و نرادک) داد قرار یبررس مورد را آلمان و اردن

 مذهب که بودند کرده ذکر هایاردن %29 -رندیبگ قرار پرسش مورد نکهیا

 %5 آلمان در زانیم نیا که یحال در باشدیم آنان در یسازگار عامل کی

  .بود

 در یمذهب یسازگار که داد نشان ،2010 سال یمرور یبررس

 و 2نینوراسک ،مثال یبرا .است بیشتر یریچشمگ طور به مسلمانان

 ،را یزشکروانپ ییسرپا مارانیب یمالز کوآالالمپور در (2013) همکارانش

 یهاتیفعال که است آن از یحاک شانیهاافتهی و ،دادند قرار یبررس مورد

 طور هب ،دنشویم گرفته کار هب یماریب با مقابله یبرا که 3یشخص یمذهب

 مطالعه در .دارد رابطه کمتر استرس و اضطراب ،یافسردگ با یداریمعن
                                                        

1 systematic rivew 

2 Nurasikin 

3 private 
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 همکاران و یرصف) رانیا ،تهران در زیالیهمود مارانیب نیب در یگرید

 سالمت و بهتر یزندگ تیفیک با یمذهب یسازگار یباال سطح ،(2013

 سرطان به مبتال زن 266 یبررس در .است داشته ارتباط ترمطلوب یجسمان

 در کنندگان شرکت ،(2016 همکاران و زادهیخداورد) رانیا در نهیس

 تا 0 اسیمق در آنها پاسخ که یمذهب یسازگار یهاتیفعال زانیم خصوص

 صورت این به آنها پاسخ بندیجمع .گرفتند قرار سؤال مورد شد،می بیان 3

 ،(2.81 ن:یانگیم) خدا ادی ،(3 از 2.97 میانگین) دعا از یطلب کمک :است

 ،(2.72 میانگین) کنند واگذار خدا به را آن اگر است ممکن زیچ همه انجام

 ،(2.69 میانگین) ارتیز به رفتن ،(2.75 میانگین) امامان و امبریپ به توسل

 (.2.31 میانگین) قرآن خواندن و ،(2.60 میانگین) خاص یهانماز خواندن

 ارتباط سرطان با بهتر یسازگار با یمذهب یهاتیفعال دهد،می نشان نیا

  .دارد معنادار

 یافسردگ

 در یروان اختالالت نیترعیشا از یکی یافسردگ که نیا به توجه با

 ،(2013 همکاران و تفوردیو) هایماریب ترینکننده انناتو از یکی و جهان

 ای آسم ،تیآرتر ،یقلب یهایماریب مانند مزمن یهایماریب شتریب علل از و

 .است ژهیو توجه ستهیشا ،(2007 همکاران و یموسو) باشدیم هاتیمعلول

 شاید ای و کمتر مسلمانان انیم در یافسردگ وعیش احتمال که ییآنجا از

 بهداشت متخصصان به خاص صورت به نهیزم نیا در قاتیتحق ،اشدب شتریب

 نجایا در شده ارائه قاتیتحق است ذکر به الزم مجددا .است مربوط یروان

 ،2010 سال از قبل یپژوهش شواهد از مندنظام یمرور مطالعات یمبنا بر

 ریغ و مسلمانان بین ،اول .است ریاخ مطالعات اکثر یانتخاب مرور و

 نیب رابطه ،دوم و یافسردگ یهانشانه و یافسردگ زانیم نظر از نمسلمانا
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 .ردیگیم قرار یابیارز مورد مسلمانان تیجمع نیب در یافسردگ و 1یندارید

 انجام یمذهب مداخالت برای یتصادف ینیبال یهاییکارآزما جینتا نهایت در

  .شد خواهد مرور ،افسرده مسلمانان در شده

 مسلمانان ریغ برابر در مسلمانان
 شده سهیمقا مسلمانان ریغ و مسلمانان یافسردگ که مطالعه سه در

 هک .دیگرد گزارش مسلمانان نیب در یکمتر یافسردگ مطالعه دو در ،بود

 (2010 سارگلو و دمنیفر) کیبلژ در انیحیمس با مسلمانان سهیمقا شامل

 (2011 میتم و همدان) یعرب متحده امارات در رمسلمانانیغ با مسلمان و

 نایدانشجو با مقایسه در تیکو در انیدانشجو مقایسه) مطالعه کی بود.

 در را یشتریب یفسردگا (2010 لستر و خالق-عبدال) (یجرسوین دانشگاه

  .داد نشان مسلمانان

 مسلمانان در یندارید
 رفتهگ انجام 2010 سال از قبل تا که مندنظام یمرور مطالعات در

 با مشغولیت بین ارتباط یکم صورت به که شدند ییشناسا مطالعه 17

 بیشهال و کونیگ) انددهیسنج را یافسردگ یهانشانه و ینید مسائل

 رد را کمتر یافسردگ (%71) مطالعه 12 ،آنها نیب در (.135 صفحه ،2014

 (%6) مطالعه کی در داشتند؛ ینید یبندیپا شتریب که یمسلمانان نیب

 ،کیلژب در مسلمان مهاجران مطالعه)تر اردیند افراد در را شتریب یافسردگ

 شده درک خشم و یریپذتحمل ریتأث تحت میرمستقیغ طور به جینتا که

 تا هاافتهی نیا .نمودند گزارش را ارتباط عدم مطالعه 4 و (رفتگیم قرار

 انجام انیحیمس نیب در که است یمطالعاتهای یافتهاز ترمطلوب یحدود

 و افسردگی( و دینی پایبندی) معکوس رابطه ٪61 آنها در که است شده

  .بودند داده گزارش را مثبت روابط 6٪

                                                        
1 religiosity 
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 ییآزما کار سه هر (.RCTs) یتصادف ینیبال یهاییکارآزما این از

 یبرا یدرمانروان تاثیر ،2010 سال از قبل تا گرفته انجام یتصادف ینیبال

 رندهیدربرگ التمداخ که بود آن از یحاک جینتا .کردند یبررس را یافسردگ

 مسلمان مارانیب نیب در ینید ریغ مداخالت به نسبت ینید یهالفهؤم

 اکثر .(1998 همکاران و یرزال ؛1995 ورما و ازهر) .باشندمی مؤثرتر

 یدارینمع طور به قرآن خواندن که افتندیدر زین ریاخ ینیبال یهاییآزماکار

 با سهیمقا در مسلمان یزیالیهمود مارانیب نیب در را یافسردگ یهانشانه

  (.2016 همکاران و یبابامحمد) دهدیم کاهش کنترل گروه

 یخودکش

 که یافراد شتریب و است یافسردگ امدیپ ترینمناکیب یخودکش

 با یافسردگ که یهنگام ژهیو به ،هستند افسرده ،ندکنیم یخودکش

 %2 نیب (.1999 همکاران و تندو) .باشد همراه مواد مصرف سوء اختالالت

 دهندیم خاتمه خود یزندگ به یخودکش قیطر از افسرده افراد %15 تا

 قبل تا مندنظام مرور در (.2000 پنکراتز و کیبوستو ؛1970 نیروب و قزه)

 رد را یخودکش نرخ مطالعه 7 ،بعد به 2010 از یانتخاب مرور و 2010 از

 یدارنید نیب رابطه مطالعه 9 و کردند سهیمقا مسلمانان ریغ با مسلمانان

  .دندیسنج را یخودکش انجام و اقدام خودکشی، به نسبت منفی نگرش با

 مسلمانان ریغ برابر در مسلمانان
 در یخودکش نرخ نیکمتر دارند مسلمان تیاکثر که ییکشورها در

 یمذهب یقو یهاتیممنوع به توجه با ،حال نیا با .است شده گزارش ایدن

 گزارش آن از یبخش است ممکن ،یکشخود به اقدام برابر در یفرهنگ و

 و مسلمانان که یامطالعه هفت نیب از (.2007 اهلل امان و چاردیپر) نشود

 به شتریب یمنف نگرش مطالعه سه ،بودند کرده سهیمقا را مسلمانان ریغ

 لواو) نمودند گزارش را یترنییپا یخودکش انجام و کمتر اقدام ،خودکشی
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 کی و ،(2012 همکاران و گال ،2010 ایچند و شاه ،1989 آسنبرگ و

 در یخودکش دهیا شد دیده که چرا ؛داد نشان را جینتا نیا برعکس قیتحق

 گنکوز) بود کایآمر در انیدانشجو از شتریب هیترک دانشگاه انیدانشجو نیب

  (.2007 همکاران و

 مسلمانان در یندارید
 یخودکش انجام ای اقدام ،افکار و یندارید نیب رابطه که یامطالعه 9 از

 دمور2 و معکوس رابطه (%78) مطالعه 7 ،بودند دهیسنج را مسلمانان در

 در دهش انجام مطالعات با هاافتهی نیا .کردند گزارش را ارتباط ودجو عدم

 رابطه درصد 79 ،مشابه مطالعه در که ،است منطبق یحیمس جوامع

  .بودند کرده گزارش را یخودکش و یندارید نیب معکوس

 راباضط

 7) مسلمانان ریغ و مسلمانان اضطراب سطح مطالعات از یاریبس

 یابیارز را مسلمان تیجمع در اضطراب و یندارید نیب رابطه ای ،(مطالعه

  (.150-148 صفحه ،2014 الشهیب و کونیگ) (مطالعه 24) بودند کرده

 مسلمانان ریغ برابر در مسلمانان
 مسلمانان ریغ و مسلمانان نیب در را اضطراب که یامطالعه 7 از

 مسلمانان در را شتریب اضطراب (%86) مطالعه 6 ،بودند کرده سهیمقا

 سبادو-توماس ،2003 عبدالخالق ،2009 همکاران و ورالمزی) کردند گزارش

 همکاران و سیال ،2005 بادوس-توماس و عبدالخالق ،2004 تویبن-گلمز و

 داتاعتقا نکهیا یادعا از افتهی نیا که ،(2012 همکاران و نزویا ،2013

 تیحما ،دهد شیافزا را خود روانیپ از یبرخ اضطراب تواندیم یاسالم

  .دکنیم
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 مسلمانان در یندارید
 یترشیب اضطراب مسلمانان که دارند اذعان مطالعات اکثر که یحال در

 یانمسلمان در فقط موضوع نیا اما ،ندکنیم تجربه مسلمانان ریغ به نسبت

 (%63) 15 یمقطع مطالعه 24 نیب از .دارند ینییپا یدارنید که است

 مسلمان تیجمع در اضطراب و یندارید نیب یمعکوس رابطه مطالعه

 که یمسلمانان دادند؛ نشان مطالعات اکثر ،گرید عبارت به .نمودند گزارش

 را کمتر اضطراب که یمطالعات درصد .دارند یکمتر اضطراب ندتریمذهب

 رد مشابه جینتا با مطالعات از شتریب دادند نشان ندارید مسلمانان در

  .باشدیم ندارید انیحیمس

 یتصادف ینیبال یهاییآزماکار
 اثرات که دارد وجود 1تصادفی بالینی ییکارآزما چهار حداقل

 4 هر ،دکنیم یبررس مسلمان در اضطراب یبرا را یمذهب یدرمانروان

 در اضطراب کاهش یبرا یمذهب یدرمانروان ،دادند نشان (%100) مطالعه

 مراقبت ای و یمذهب ریغ یدرمان روان از بهتر یداریمعن طور به مسلمانان

 ،1998 همکاران و یرازل ،1994 همکاران و ازهر) .است بوده استاندارد

 ینیبال ییکارآزما در (.2013 همکاران و ینیحس ،2002 همکاران و یرازل

 یهانشانه قرآن خواندن که شد داده نشان (مطالعه نیپنجم) تردیجد

 با سهیمقا در یرانیا زیالیهمود مارانیب در یریچشمگ صورت به را اضطراب

 همکاران و یمحمد بابا) دهندیم کاهش کنترل گروه زیالیهمود مارانیب

 مسائل یریگبکار شیافزا با که ییهایدرمانروان ،شواهد نیبنابرا (.2015

 از موثرتر ،شوندیم یطراح ،اضطراب کاهش یبرا منبع عنوان به دینی

  .رندیگیم دهیناد را ینید یهاباور که هستند ییهادرمان

                                                        
1 RCT 
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 مواد مصرف سوء مصرف/

 در الکل مصرف سوء ای مصرف سهیمقا به مطالعه 12 تاکنون

 مصرف/سوء به مطالعه 6 و ینید یهاگروه گرید و انیحیمس با مسلمانان

 2 ،بوده 2010 از قبل تا که ما مندنظام مرور .اندپرداخته مواد مصرف

 تیراکث با یکشورها در الکل مصرف و یندارید نیب رابطه مورد در مطالعه

 ،2014 الشهیب و کونیگ) است. نداده پوشش را دیگر مطالعه 4 و مسلمان

  .اندپرداخته مواد مصرف مصرف/سوء به ههم مطالعه 6 این (.154 صفحه

 انمسلمان ریغ برابر در مسلمانان
 ،(%75) مطالعه 12 مجموع از مطالعه 9 ،الکل مصرف گرفتن نظر در با

 یدارمعنا طور به مسلمانان ریغ با سهیمقا در را مسلمانان در الکل مصرف

 سوء و صرفم ،زین مطالعه 6 مجموع از مطالعه 3 و .انددهکر گزارش ترنییپا

 گرید و نایحیمس با سهیمقا در مسلمانان نیب در را یکمتر مواد مصرف

 انیحیمس و مسلمانان ،ماندهیباق مطالعه 3 اما ،دادند نشان ینید یهاگروه

  .است امدهین دست به یتفاوت که بودند کرده سهیمقا هیجرین در را

 مسلمانان در یندارید
 را مواد و الکل مصرف سوء/مصرف و یندارید که یامطالعه 6 از

 را کمتر مصرف داریمعنی رطو به %100 مطالعه 6 هر ،بودند کرده یبررس

 یوق تیممنوع به توجه با چه اگر .دادند نشان تریمذهب مسلمانان نیب در

 نیا ینیع قیتحق و است بینیپیش قابل هاافتهی نیا قرآن در یسم مواد

  .دکنیم تأیید را مطلب
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 مزمن یروان یهایماریب

 و ،یبقط دو اختالل ،یزوفرنیاسک مانند مزمن یروانپزشک اختالالت

 رب که هستند یروان یهایماریب ترینشدید و ترینجیرا از یانیذه اختالل

 خصوص در یادیز قاتیتحق ،متأسفانه .ذارندگیم تأثیر یزندگ تیفیک

 جامان مسلمانان ریغ با مسلمانان نیب در اختالالت نیا یاسهیمقا یبررس

 نیا .دندش ییشناسا مندنظام و یانتخاب مرور در مطالعه 3 فقط .است نشده

 مانانمسل نیب در یندارید با را کوزیسا رابطه که یمطالعات درباره تیوضع

 .میکرد دایپ مطالعه 4 فقط ما که ییجا تا ،دکنیم صدق زین اند دهیسنج

  (.154 صفحه ،2014 الشهیب و کونیگ)

 مسلمانان ریغ برابر در مسلمانان
 به وابسته و یمذهب توهمات یباال وعیش (1995) همکاران و ازهر

 در) کرده گزارش یمالز در یزوفرنیاسک به مبتال مارانیب در را فرهنگ

 مسلمانان ریغ با مسلمانان در را آن زانیم اما ،(مسلمانان %60 از بیشتر

 مارانیب در را هاانیهذ با مقابله یهاراه مطالعه کی .نکردند سهیمقا

 و ،است نموده سهیقام متحده االتیا و یسعود عربستان در یزوفرنیاسک

 (%43) داریمعنی طور به یعربستان مارانیب که است آن از یحاک جینتا

 مقابله یبرا یمذهب یهاتیفعال از (%3) متحده االتیا مارانیب از شتریب

 یرو بر نگر گذشته مطالعه کی (.1997 کنت و واهاس) ندکنیم استفاده

 در ،مصر قاهره یشکروانپز مارستانیب در یبستر شیپرروان مارانیب

 ،انیحیمس با سهیمقا در مسلمانان که داد نشان ،1996 تا 1975 یسالها

 ،انیهذ ،توهم) دهندیم بروز را یمذهب یهانشانه کمتر یاندک احتمال با

 ارتباط در شتریب مسلمانان پریشیروان یهانشانه کهاین (.فکری مشغولیت

 نیز مسیحیان نیب در نانچهچ ،نیست آور تعجب باشد (ص) اکرم امبریپ با
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 اهلل عطاء) است مربوط انیحیمس مقدسات و (ع) یسیع به توهمات بیشتر

  (2001 همکاران و

 ،ایکن در دانشجو 3000 به کینزد یرو برتر دیجد مطالعه کی در

 .شد سهیمقا مسلمانان و هاکیکاتول ،هاپروتستان نیب یروان یهانشانه

 %22 و یروانپزشک اتیتجرب کمتر ٪38 هاتانپروتس با سهیمقا در مسلمانان

 ارد یمعن یآمار لحاظ از هاتفاوت چه اگر ،داشتند یناییب یهاتوهم کمتر

 نکهای بر مبتنی شواهد ،خالصه طور به (.2012 همکاران و یاندت) نبودند

 بروز مسلمانان ریغ به نسبت را یشیپرروان یهانشانه شتریب مسلمانان

 برای آنها دندهیم نشان که داردن وجود یشواهد اما د.نندار وجود دهند

  .ندکنیم استفاده شتریب یمذهب مناسک از ،عالیم این با مقابله

 مسلمانان در یندارید
 نیب در را یپریشروان و یندارید بین ارتباط که یامطالعه 4 از

 رابطه به مطالعه 2 و معکوس رابطه مطالعه 2 ،بودند کرده یبررس مسلمانان

 را شتریب یپریشروان که یامطالعه دو هر .دادند نشان را میمستق و مثبت

 شده انجام یروانپزشک مارانیب نیب در ،بودند افتهی دارتر نید مسلمانان در

 یشفا" خدمات که را قاهره در یبستر مارانیب مطالعه کی .بود

 .بود ردهک سهیمقا خدمات، این از بهرهیب افراد با را کرده افتیدر"1یمعنو

 تجارب دارای افراد در یروان عالئم عود که بود آن از یحاک قیتحق نیا جینتا

 دو نیب از (2010 .میوآکی و بیسل) .بود داده رخ شتریب ،یمعنو یشفا

 نشان ؛بود کشور 18 از یبزرگساالن روی بر که مطالعه کی ،گرید مطالعه

 مسلمانان در (شخصیت اختالل )نوعی پالیزوتایاسک یهاصهیخص که داد

 نتایج (.2008 وپولوسیلیت و جانسون) داشت یکمتر یراوانف ندارترید

 غیر پزشکیروان اختالالت به مبتال مارانیب که داد نشان گرید مطالعه

                                                        
  یش از اندازه.نماز خواندن، خواندن آیات قرآن و جن گیری و غیره به صورت ب 1
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 دارند یبهتر یدرمان تیتبع ،روزانه بیشتر یمعنو تجارب با مسلمان بستری

  (.2013 همکاران و عمر)

 یروانشناخت یستیزبه

 مسلمانان نیب در رازیستی به و یندارید نیب رابطه یاریبس تقایتحق

 مانانمسل ریغ با مسلمانان سهیمقا به یمعدود تعداد چه اگر ،کردند یبررس

 2010 سال از قبل تا گرفته صورت یهاپژوهش مندنظام مرور .اندپرداخته

 دهیسنج را یستیزبه و داریدین که مطالعه 20 ،بعد به آن از یانتخاب مرور و

 ار مسلمانان ریغ و مسلمانان مطالعه کی فقط اما ،کرد ییشناسا بودند

  (.172 صفحه ،2014 الشهیب و کونیگ) بود کرده سهیمقا

 مسلمانان ریغ برابر در مسلمانان
 ،مسلمانان ریغ و مسلمانانزیستی به مقایسه به مربوط مطالعۀ تنها در

 تبیرو ییکایآمر دانشگاه یحیمس و مسلمان انیدانشجو (2005) انیکازار

زیستی به نظر از گروه دو نیا نیب یتفاوت داشت اظهار ،نموده یبررس را

  .ندارد وجود یروانشناخت

 به یالمللنیب یهاداده مجموعه دو ،سوال نیا شتریب یابیارز یبرا

 هیتجز مورد یشادکام خصوص در مسلمانان ریغ و مسلمانان سهیمقا منظور

 ،هاداده مجموعه نیاول (.نشده منتشر ،2016 کونیگ) رفتگ قرار لیتحل و

 از یتصادف یانمونه ،(ISSP 2008) ،یاجتماع یبررس یالمللبین برنامه

 ،کیبلژ ،اتریش ،ایاسترل کشور: 40 از سال 90 تا 15 شهروند 59063

 ،کنینیدوم یجمهور ،دانمارک ،چک جمهوری ،قبرس ،یکرواس ،یلیش

 ،ژاپن ،ایتالیا ،لیاسرائ ،رلندیا ،مجارستان ،ایتانیبر ،آلمان ،فرانسه ،فنالند

 ،لهستان ،نیپیلیف ،نروژ ،یشمال رلندیا ،وزلندین ،هلند ،کیمکز ،یلتون

 ،یشمال یقایفرآ ،یجنوب کره ،ایاسپان ،یاسلوون ،یاسلواک ،هیروس ،پرتغال

 ،کایآمر متحده االتیا ،اروگوئه ،نیاوکرا ،هیترک ،وانیتا ،سیسوئ ،سوئد
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 از ،چهره به چهره صورت هب هامصاحبه .گرفت قرار یبررس مورد نزوئالو

 مجموعه نیا .شد انجام 1فایا خود یکیالکترون یهاپرسشنامه ای تلفن قیطر

 مسلمان ریغ 43663 ،(هیترک از %66) مسلمان 2152 رندهیگ بر در هاداده

  .ددنبو یمذهب یوابستگ بدون نفر 12237 و ،مذاهب گرید به وابسته

 است 2هاارزش یجهان شیمایپ از برگرفته هاداده مجموعه نیدوم

 85 تا 18 بزرگسال 83879 از یتصادف یانمونه شامل که (2005-2006)

 مسلمانان .است (کشور هر از نفر 1000 باًیتقر) کشور 80 از شیب در ساله

 ،%9.5 یمال و %19.1 مصر ،%11.2 عراق %12.4 یاندونز کشور از اکثرآً

 مصاحبه صورت بهها ارزش ینظرسنج یبرا هاداده یآورجمع روش .دندبو

 از یالمللبین شبکه کی توسط طرح نیا .بود چهره به چهره یحضور

 از آنها نمونه .است شده انجام یمحل بودجه با یاجتماع علوم دانشمندان

 یوابستگ بدون بزرگسال 14631و مسلمان ریغ 52791 ،مسلمان 14447

  .بود شده لیتشک یمذهب

 ریغ از کمتر داریمعنی صورت به مسلمانان ،ISSP (2008) در

 یلیخ“ که داشتند ابراز ،یمذهب یوابستگ بدون افراد ای مسلمانان

 (p<0.0001 ،%22.2 و %26.9 برابر در %16.8 بیترت به) "خوشحالند

 تا حداقل داشتند ابراز که یکسان مورد در یحت موضوع نیا (.3 جدول)

 که بودند باور نیا بر کمتر مسلمانان ،دکنیم صدق ،اندیمذهب یحدود

 ،%28.4 و %28.8 برابر در %17.7 بیترت به) "اندخوشحال اریبس"

p<0.0001.) ریغ به نسبت ادیز احتمال به مسلمانان ،گرید طرف از 

 به نید" که موافقند شدت به یمذهب یوابستگ بدون افراد ای مسلمانان

 رأیهم اًیقو و "کنند دایپ را یدرون یشاد ای صلح تا دکنیم کمک افراد

 احساس ضربه و اندوه و غم زمان در دکنیم کمک افراد به نید" که هستند

                                                        
1 self-completed 

2 World Values Survey (WVS) 
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 -2005) است آمده دست به زین WVS در مشابه یهاافتهی .”کنند آرامش

2006.)  

 155 در نفر 3000 ،2017 سال در ایدن یشادکام گزارش در ،راًیاخ

 10 تا 0 اسیمق در را شانیکنون یزندگ تا گرفتند قرار پرسش دمور کشور

 ،(ممکن یزندگ نیبهتر) 10 تا (ممکن یزندگ نیبدتر) صفر ،کنند یابیارز

 در .شدند یبندرده یشادکام نظر از شان نمرات براساس کشورها سپس و

 تریننییپا که یکشور به 155 و کشور نیشادتر به 1 رتبه مطالعه این

 آنها %90 از شیب که یکشور 16 از .شد داده اختصاص داشت را یشادکام

 دو فقط و گرفتند قرار 155 تا 100 رتبه در (%56)کشور 9 ،بودند مسلمان

  (.4 جدول) کردند افتیدر را 50 تا 1 نیب رتبه کشور

 نیب در یستیبهز و یشادکام بودن نییپا یبرا یاریبس لیدال

 یادیز لعوام .ستین لیدال آن از احتماال اسالم نید و ،دارد وجود مسلمانان

 یهادادیرو ،یفرهنگ طیمح :است گذار اثر مسلمانان روان سالمت بر

 نکهیا وجود با) یغرب یهاکشور به نسبت کندتر یعلم شرفتیپ ،یخیتار

 اریبس درک ،(بودند غرب از جلوتر علم و یپزشک لحاظ به ابتدا در

 متحد ملل ریاخ گزارش ،قتیحق در .ینید یهاآموزش از رانهیگسخت

(2016. AHDR) توسعه شاخص اساس بر) ینابرابر شیافزا دهنده نشان 

 یهایریدرگ .است (قایآفر شمال و غرب آسیا) یعرب یکشورها در (یانسان

 تحمال از %45 و یجهان یهاجنگ از %17) بوده جیرا مناطق نیا در ینظام

 را جهان تیجمع از درصد 5 تنها نکهیا وجود با ،یجهان یهاستیترور

 رابرب در %30) بود یجهان نیانگیم برابر دو یکاریب نرخ و (دهدیم لیتشک

 که رسدیم نظر به ،نیبنابرا (.2016 ،متحد ملل توسعه برنامه) (14%

 ایند مسلمانان تیجمع انیم در یاجتماع-یاقتصاد و یطیمح مشکالت

 ی(مذهب وابستگی )بدون یند بی افراد و مذهبی گروههای سایر ازتر شایع

 باشد.
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 یاجتماع-یاقتصاد و یطیمح مشکالت نیا ادیز احتمال به

 نیا با .اسالم نید نه ،دنشویم سبب را یستیبهز در موجود یهاتفاوت

 اضطراب و بهتر یستیبهز بوده شادتر دارترندنید که یمسلمانان ،حال

  .ندکنیم تجربه را یکمتر

 لمانانمس در یستیزبه و داریدین
 (%100) 20هر ،مستندات در شده ییشناسا مطالعه 20 نیب از

 مسلمانان در یستیبهز و داریدین نیب داریمعنی مثبت رابطه مطالعه

 ،یسعود عربستان ،رهیالجز ،یمالز ،تیکو ،پاکستان در مطالعات نیا .افتندی

 دارتردین مسلمانان در شتریب یستیبهز .بود گرفته انجام قطر و لبنان ،مصر

 هرچند .شد گزارش کنندگان شرکت سن ای کشور گرفتن نظر در بدون

 و ISSP یهاداده در مسلمانان نیب در یستیبهز و داریدین نیب رابطه

WVS، در .بود متناقض ISSP، شده گزارش خود داریدین با یشادکام 

(r=-0.035) یمذهب دیتق یفراوان ای (r=-0.038) است نبوده مرتبط. 

 یشادکام با یزندگ در نید تیاهم نیب یارتباط ،WVS در نیهمچن

(r=0.002) یزندگ از تیرضا ای (r=-0.01) یفراوان چه اگر نشده؛ دهید 

 و مثبت رابطه مسلمانان در شتریب یشادکام با یمذهب خدمات در شرکت

  (.r=0.093, p< 0.0001, n= 13343) است داشته داریمعن

 یزندگ مشکالت با مقابله منظور به لباغ مسلمانان نکهیا به توجه با

 اهمیت و شوندیم یشانیپر دچار که یزمان مانند ؛ندکنیم رجوع مذهب به

 نیب مثبت رابطه تواندیم ییایپو نیا ،گرددمی شتریب آنها یبرا نید

 مطالعات در یمذهب تیاهم یریگاندازه یبرا رازیستی به و یندارید

  .ندک یمخف WVS و ISSP مانند یمقطع
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 که یسانک و مسلمانان ریغ با سهیمقا در مسلمانان در یروانشناخت یستیبهز :3 جدول

 . ندارند یمذهب چیه به یوابستگ

المللی بررسی اجتماعی برنامه بین

2008 

 )تعداد()انحراف معیار( میانگین%

 نمسلماغیر *نمسلما
 وابستگی بدون

 *مذهبی

100 (2157) 100 

(43663) 
100 (12237) 

 26.9 8.161 )361( (ادیز یلیخ) د؟یهست شاد شما چقدر

(11757) )2714( 22.22 

 حداقل که یکسان انیم در (خوشحال یلیخ)

 بودند "یمذهب یحدود تا"
17.7 (319) 28.8 (7923) 28.4 (375) 

 تا دکنیم کمک مردم به نید (موافقم کامال)

 کنند دایپ را خود یدرون یشاد/آرامش
72.4 (1522) 33. (13965) 12.1 (1365) 

 تا" حداقل که یکسان انیم در (موافقم کامال)

 بودند "یمذهب یحدود
78.8 (1399) 42.2 

(11189) 24.9 (318) 

 تا دکنیم کمک مردم به نید (موافقم کامال)

 آرامش احساس 3بیآس و اندوه و غم زمان در

 کنند
66.9 (1396) 37.7 

(13794) 17.9 (2039) 

 تا" حداقل که یکسان انیم در (موافقم کامال)

 بودند "یمذهب یحدود
72.7 (1281) 45.6 

(12094) 33.6 (432) 

 100 2006-2005 هاارزش جهانی پیمایش

(14447) 
100 

(52791) 100 (14631) 

 خیلی" هستید؟ خوشحال چقدر مجموع در

 "خوشحال
24.6 (3653) 29.3 

(15480) 26.9 (3888) 

 مهم حدی تا بسیار/یا دین که کسانی میان در

 هستید؟ خوشحال چقدر مجموع در است:

 "خوشحال خیلی"
24.4 (3494) 29.8 

(11415) 30.5 (860) 

 10 رضایت. عدم 1 زندگی از رضایت مجموع در

 راضی بسیار
6.09 (2.57) 

(14707) 
6.81 (2.30) 

(52831) 
6.94 (2.10) 

(14507) 
 مهم حدی تا یا بسیار/ یند که کسانی میان در

 عدم 1 زندگی از رضایت مجموع در است

 راضی بسیار 10 رضایت.

6.08 (2.58) 
(14200) 

6.69 (2.35) 
(38352) 

6.89(2.21) 
(2814) 

 *0001.0P< (هنزل دومنتل یکا) یمذهب یهاگروه ریسا و مسلمانان سهیمقا یبرا 

 جینتا یبرا انشجویید t-test ؛یقطع یهاجهینت یراب ریاسکو یکا ،ردیگیم قرار استفاده مورد

 .گروه سه نیب یمتوال جینتا یبرا انسیوار لیتحل گروه؛ دو نیب یمتوال
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 2017 لسا جهانی شادکامی گزارش اساس بر کشورها شادکامی بندیرتبه :4 جدول

 مسلمان کشورهای کشورها شادترین

 کشور
درصد جمعیت 

 مسلمان

 رتبه

 شادکامی
 کشور

درصد جمعیت 

 مسلمان

رتبه 

 شادکامی

 93 99.9 سومالی 1 3.0 نروژ

 84 99.9 مراکش 2 4.1 دانمارک

 3 0.1 ایسلند
عربستان 

 سعودی
99.9 37 

 141 99.8 افغانستان 4 0.5 سوئیس

 108 99.6 ایران 5 0.2 فنالند

 146 99.0 یمن 6 2.3 هلند

 117 98.9 عراق 7 1.1 کانادا

 69 98.6 ترکیه 8 0.2 دنوزالن

 135 98.3 نیجر 9 0.9 استرالیا

 53 98.2 الجزایر 10 1.7 سوئد

 130 97.0 سودان   

 47 96.5 ازبکستان   

 80 96.4 پاکستان   

 152 92.8 سوریه   

 110 90.0 بنگالدش   

 104 90.0 مصر   

                                                        
 ر مسلمانانین مسلمانان و غیتفاوت ب 1
 ن تمام سه گروهیتفاوت ب 2

3 trauma 
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 گیرینتیجه

 دارند لیتما نانمسلما ،دیگرد مرور باال در که یقاتیتحق براساس

 دارند یخودکش به اقدام ای تمایل کمتر ،ندینما تجربه را یکمتر یافسردگ

 به ابتال نرخ .ندکنیم استفاده سوء/استفاده مخدر مواد ای الکل از کمتر و

 هر ،بوده مشابه مسلمانان ریغ به نسبت مسلمانان یشیپرروان اختالالت

 یمذهب اگر مخصوصا) است شتریب آنها در اضطراب تجربه احتمال چند

 اعتقادات ،مکرر نماز ،قرآن قرائت و خواندن از حاصل آرامش (.نباشند

 مقابله ،بهبود به ،کینزد و یقو یاجتماع و یخانوادگ وندیپ و قیعم یمذهب

 با یاسالم یهاآموزه .دکنیم کمک یخودکش و یافسردگ زانیم کاهش و

 اریمع خط" ،شده انجام یفتارهار یبرا یاخالق انتظارات و هاارزش به توجه

 ناگوار عواقب بر ،نکنند یرویپ میتعال نیا از اگر که ییآنجا از "بردیم باال را

 اشتباه برداشت با ،یسادگ به توانندیم هاآموزه نیا .شودیم دیکأت آخرت در

  .شوند همراه

 نسبت مسلمانان نیب در اضطراب زانیم حیتوض به است ممکن نیا

 دارد وجود بیشتری اریبس عوامل ،حال نیا با .کند کمک مانانمسل ریغ به

 ،ینظام یهایریدرگ ،یخیتار ،یفرهنگ ،یطیمح ،یاجتماع-،یاقتصاد)

 بین یمقطع یهایوابستگ نیا یبرا یبهتر حیتوض است ممکن که (ضیتبع

 از که یتصادف ینیبال یهاییکارآزما که ییآنجا از ،باشد اسالم و اضطراب

 باعث یتوجه قابل طور به ،ندکنیم استفاده یاسالم یهبمذ مداخالت

 شتریب احتمال نیا ،نیبنابرا ،آن شیافزا نه و شوندیم اضطراب کاهش

 همراه انیحیمس به نسبت کمتر اضطراب با مسلمانان در مذهب که شودمی

 انیم در ،شتریب اضطرابِ احتماال و (.مطالعات در %49 برابر در %63) باشد

  .است افتهی تجمع ،یمذهب کمتر مسلمانانِ 

 رسدیم نظر به ،نجایا در گسترده یهاداده مجموعه لیتحل براساس

 از یبرخ در زین (یزندگ از تیرضا و یشادکام) یروانشناختزیستی به
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 یمذهب یوابستگ که یکسان از یحت و) مسلمانان ریغ به نسبت مسلمانان

 وضوح به بایتقر موضوع نیا ،باضطرا مانند ،حال نیا با .است کمتر (ندارند

 در مسلمانان که است یطیمح و یاجتماع ،یاقتصاد یفشارها از یناش

 اعتقاد با مسلمانانزیستی به ،واقع در .کنند برخورد آن با دیبا جهان سراسر

 عوامل نیا با برخورد در آنها به تواندنمی اعتقادشان که- ضعیف یمذهب

 از یاریبس در موضوع نیا .بود اهدخو تعجب باعث -کند کمک زااسترس

 یمذهب شتریب مشارکت مسلمانان جمعیت در که است شده تأیید مطالعات

زیستی به و مخدر مواد کمتر مصرف ،کمتر یخودکش ،کمتر یافسردگ با

 یتصادف ینیبال ییکارآزما 9 همه نکهیا ،نهایت در .است همراه شتریب

 سطوح ،مسلمانان نیب در یاسالم مداخالت که اندکرده گزارش (100%)

 گروه )در ینید ریغ یهادرمان از شتریب اریبس را اضطراب و یافسردگ

 بیماران یشفا در یمذهب اعتقادات نقش درک به ،بخشدیم بهبود ،(کنترل

 1.دکنیم کمک

                                                        
دهد، چنانچه در این بحث به خوبی عوامل بندی نگاه منصفانه نویسندگان را نشان میاین جمع 1

..( در این مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. کننده )شرایط اقتصادی، فقر، جنگ و .مخدوش

همچنین به جای نگاه صرف مسلمان و غیرمسلمان، به میزان اعتقاد و یا داشتن باورهای صحیح 

 هم تأکید شده است و از نتایج کارآزمایی بالینی شواهدی برای آن آورده است. )م(
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  ینیبال یکاربردها :8 فصل

 با ونیروحان ای یمعنو مشاوران ،روان سالمت نیمتخصص ،بعد اما و

 شواهد بر یمبتن شودیم انیب فصل نیا در آنچه ند؟کن چه اطالعات نیا

 یحاتیتوض با را فصل نیا .است عرف و ینیبال تجارب و پژوهش از حاصل

  .میکنیم شروع 1مورد سه درباره

 1 شماره مورد

 درمان یبرا که یعودس عربستان اهل مجرد و ساله 36 الف زهیدوش

 حال شرح کی .است کرده مراجعه ییسرپا صورت به دیشد اضطراب

 اگرچه .است یمذهب اریبس یاخانواده از و مسلمان او دهدیم نشان مختصر

 یهاصحبت از پس دیآیم نظر به اما است شدهیم اضطراب دچار یگاه

 لیتما الف خانم .است شده دیشد اضطراب نیا مذهب درباره دوستش

 ریغ که درمانگرش با اشیمذهب یباورها درباره صحبت یبرا یادیز

 شروع را صحبت درمانگر توسط قیتشو یکم با اما .نداشت بود مسلمان

 یماریب ای تصادف لیدل به او اگر که بود کرده الؤس الف خانم دوست .کرد

 بدش اعمال کفه از کشین اعمال کفه امتیق روز در ایآ ردیبم ناگهان

 جیتدر هب و واداشته تفکر به را الف خانم ،پرسش نیا بود؟ خواهد ترنیسنگ
                                                        

 .دنباشن ییافته تا افراد قابل شناسایر ییات تغیجزئ یبعض 1
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 پرداخت زکات و شده نماز کاهل .شد یو اضطراب دیتشد و ینگران سبب

 با بارها یمست لیدل به .کردیم مصرف الکل و شرکت هایپارت در .کردنمی

 شهایصحبت در یزود به .بود کرده برقرار یجنس رابطه خود پسر دوست

 خوبش الاعم از شتریب بدش یکارها است مطمئن که کرد اذعان درمانگر با

 سبب او یهاینگران دیتشد .داشت خواهد امتیق روز در یبد طیشرا و بوده

 را یرفتار-یشناخت درمان ،درمانگر .بود شده او کارکرد و خواب در اختالل

 انجام منزل در تا داد آموزش او به را آرامش و تنفس ناتیتمر نموده شروع

  .بود کند اریبس آنها شرفتیپ وجود نیا با .دهد

 با که درمانگر ،یرفتار-یشناخت درمان جلسات از یکی انیجر رد

 الف خانم از ،بود مجرب مسلمان مارانیب با برخورد در و آشنا اسالم

 شتریب او تا دیبگو سخن یو با اشیمذهب یباورها درباره تا کرد درخواست

 او از درمانگر .نمود تیتبع و موافقت الف خانم .کند کمک او به بتواند

 دو نیا فاصله در که یخوب یکارها از یتفهرس ندهیآ هفته یبرا تا تخواس

 میکر قرآن از یسیانگل نسخه کی همراه به و کند هیته دهدیم انجام جلسه

 عمل بیترت نیا به بعد جلسه در الف خانم .اوردیب خود با بعد جلسه در

 جلسه در یسیانگل زبان به قرآن جلد کی و نظر مورد ستیل همراه به و کرد

  .شد حاضر درمان

 هر" کرد: تالوت را انعام سوره 160 هیآ درمانگر درخواست به سپس

 کار که آنان و است آن برابر ده پاداشش دهد( )انجام اوردیب کین کار کس

 ستم مورد شانیا و دشونمی مجازات آن مانند به جز دهد( )انجام اورندیب بد

 یمفهوم چه او یبرا هیآ نیا دیوبگ خواست او از درمانگر ".دریگنمی قرار

 از قبل تا دکنیم یسع که گفت جواب در و دیکش یآه الف خانم دارد؟

 نماز الف خانم ،بعد هفته تا .بدهد انجام خوب یکارها باز یبعد جلسه

 اضطرابش کردیم حس و کردیم پرداخت زکات و گرفته سر از را خواندن

  .است شده کمتر مراتب به
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 2 شماره مورد

 ینشیب و یقو یتیشخص با موفق تاجر کی و ساله 50 یخانم ت خانم

 داده صیتشخ او کیستیک یپل هیکل یماریب شیپها سال که بود روشن

 یینارسا دچار یروز نکهیا و یماریب ندهیآ درباره را زیچ همه او .بود شده

 نیا بود نداده اجازه حال نیا با .دانستیم شد خواهد زیالید ازمندین و هیکل

 جادیا او یاجتماع روابط و یشغل یهاشرفتیپ و هاتیموفق در یخلل موضوع

 یبرا هیکل وندیپ ،زیالید یمدت از پس و داد رخ باالخره هیکل یینارسا .کند

 تیموقع و کار به شیپ از تریقو او ،وندیپ از پس .شد انجام ت خانم

 فرد یک زج یزیچ هر برخورد نیاول در او هرچند .برگشت خود یاجتماع

 اعتقادات و باورها با بود یفرد او واقع در ولی د،یرسیم نظر به مذهبی

 ،وندیپ و زیالید و هیکل یماریب با مبارزه یهاسال در و یمذهب قیعم اریبس

 چند .بود کرده حفظ خداوند با را خود کینزد اریبس و یقو ارتباط همچنان

 از مراتب به یینارسا نیا و افتاد کار از یوندیپ هیکل ،وندیپ از پس سال

 یینارسا یهانشانه و شده افسرده او جیتدر به .بود ترسخت اول بار یینارسا

 را کارش شد مجبور .شدند ظاهر یجسم ضعف و تمرکز کاهش مثل هیکل

 .کرد یبستر مارستانیب در را او ماه سه مدت به معالج پزشک و کند ترک

 خانم که یحد تا شد یفسردگا دیتشد سبب یماریب شرفتیپ مدت نیا در

 او گرفت میتصم معالج پزشک طیشرا نیا در .نبود گفتن سخن به قادر ت

 کنترل یحد تا یو یافسردگ حداقل تا دهد ارجاع یمعنو درمانگر به را

 خانم از درمانگر ،کند شرفتیپ با یتیحما درمان هفته نیچند از پس .شود

 صحبت درمانگر با اشیذهبم یباورها درباره دارد لیتما اگر خواست ت

 بود دهیپرس که درمانگر به پاسخ در ت خانم .کرد موافقت ت خانم که کند

 قرائت و نماز بود گفته هستند ترمهم شیبرا یمذهب اعمال و باورها کدام

 ریاخ یهاماه در اما اندبوده بخش آرامش اریبس شیبرا درگذشته قرآن

 یمذهب مالاع تا خواست ت خانم از نگردرما .بپردازد آنها به مرتب نتوانسته
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 .ردیبگ سر از ،بود شده رشیگبانیگر که یمشکالت بر تمرکز با را خود

 و هیعل اهلل صل اسالم یگرام امبریپ که گونه همان خواست او از درمانگر

 نیا زین او فرمودندیم تالوت ادیز را اخالص سوره یماریب هنگام به اله

 نه و زاده هن .ازین یب یخدا .کتاستی یخدا او گوب" بخواند: ادیز را سوره

 ".شودنمی او هیشب و همتا و همانند کس چیه و .است شده دهییزا

 تیتقو مانشیا کرد شروع را قرآن تالوت و نماز خواندن او همانطورکه

 که هم درمانگر ت خانم درخواست با .شد ترفیضع اشیمنف احساسات و

 قیتشو را ت خانم و خواندیم نماز او راههم به یگاه ،بود مسلمان خود

  .کردیم

 یکشورها از یکی به شاوندانشیخو دعوت به ت خانم ماه چند از پس

 سفر ربستانع به بارها مدت نیا در .کنند مراقبت او از آنها تا رفت یعرب

 معالج پزشک یبعد تیزیو در .بود کرده شرکت درمان جلسات در و کرده

 وقتمهین صورت به اکنون .افتی جذاب و شاد خانم انهم را او تعجب با او

 در .داشت یقو یاهیروح ،یجسمان ضعف رغم یعل و بود برگشته سرکار

 توکل" داد: پاسخ است کرده غلبه مشکالت بر چگونه که سؤال نیا پاسخ

 تا کرده کمک او به (بود شده تیتقو درمانگرش کمک با که) خداوند به

 ".ندهد دست از را دشیام هرگز و کرده یرسپ را سخت اریبس دوران

 :3 شماره مورد

 بزرگ شرکت کی مقام قائم ،خود یزندگ 30 دهه اواخر در میم یآقا

 از .است کرده شرفتیپ عیسر و داشته یثبات با و یقو تیشخص .است

 او هدف .است برخوردار زین دوستان و خانواده با یخوب یاجتماع ارتباطات

 شیپ یخوب به هم زیچ همه و بود یاجتماع رهبر کی گاهیجا به دنیرس

 بیآس دچار یکار سفر کی در ،بار مرگ یرانندگ تصادف کی در تا رفتیم

 به کما حالت در نبود ماندنش زنده به یدیام که یحال در و شده دیشد
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 آمد هوش به فلج یهااندام و شکسته یگردن با او .افتی انتقال مارستانیب

 حرکت توانستنمی عمر انیپا تا او معالج پزشکان رنظ طبق .ماند زنده و

  .بخورد غذا یحت ییتنها به و کند

 فرساترطاقت است ممکن که هستند ینادر یهاتیموقع ،یزندگ در

 یافسردگ دچار و شکست درهم یزود به او .باشند میم یآقا طیشرا از

 شرایط با تطابق در تا داد ارجاع مشاور کی به را او معالج پزشک .شد دیشد

 و کرده أخذ یمعنو حال شرح دقت با درمانگر .کند کمک او به تشیمعلول

 .هست یقو یمذهب یباورها یدارا میم یآقا که بردیپ هیاول یهایابیارز در

 ،او موافقت افتیدر با و شده ایجو را او نظر یمذهب درمان شروع درمورد

 شروع را قرآن ینامب بر یاسالم یرفتار-یشناخت درمان روش کی درمانگر

  .کرد

 میم یآقا شدن ریدرگ و یهفتگ جلسات از جلسه 10 گذشت از بعد

 دایپ بهبود و غلبه مشکل بر کمکم توانست او ،قرآن در تفکر و مراقبه با

 یکارها دارچرخ یصندل کمک به تا گرفت ادی او ،ها زهیانگ بازگشت با .کند

 ،دادیم انجام سال در بار هس که ،عمره حج به دوباره .دهد جامان یادیز

 یهاجشن مثل یاجتماعات در مجددا اشهیروح بهبود با .شد رهسپار

 کمک او به یمذهب یقو یباورها .شد حاضر یسوگوار مراسم ای یعروس

 جذاب لبخند و نموده حفظ را خود جذبه یجسم تیمعلول رغم یعل تا کرد

 رغم به .کرد یمال تیاحم به شروع بیرق یهابخش از یحت .ابدیباز را خود

 مسجد در عبادت و نماز یبرا منظم طور به ،دارچرخ یصندل یرو نشستن

 ارتباط از یو که دیشنیم جلسات ادامه در میم یآقا درمانگر .شدیم حاضر

  .دکنیم صحبت خدا به قشیعم شقع و

 یمذهب اعمال ریدرگ ماریب خاطر به درمانگر که میدید 2 مورد در

 تیحما ضمن دیبا درمانگر موارد شتریب در .بود شده جادیا اراجب با که شد

 ماریب که ییآنجا از مورد نیا در اما .بماند طرفیب ،ماریب قیتشو و
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 استثناء توانیم بود یروان مشکل کی بر غلبه درحال و بود کرده درخواست

 یدرمان روش یاجرا به میتصم درمانگر 3درمورد .بود ترمنعطف و شد قائل

 .1بود مؤثر ماریب بر ژهیو طور به که گرفت یمذهب یرفتار-یختشنا

 آثار ماه سه از شیب و یطوالن مدت به که یمطالعات متأسفانه

 یحس اختالالت یرو بر را یمذهب درمان با شده ادغام یهایدرمانروان

 در مذکور پژوهش یمبنا بر حال نیا با .ندارند وجود باشند کرده یریگیپ

 نشان مدت کوتاه در حداقل ،یتصادف ینیبال یهاییزماکارآ ،فصل نیا

 تهداش یتوجه قابل یایمزا مسلمانان در توانندیم مداخالت نیا اندداده

 یبیکتر که نیشیپ مندنظام یهاپژوهش از حاصل شواهد یمبنا بر .باشند

 نیمتخصص به ییهاهیتوص ،است بوده مسلمانان ساله 50 حدود تجربه از

 :شد خواهد رائها روان سالمت

  .دیریبگ یمعنو حال شرح کی

 را مسلمان ماریب یمذهب یباورها بخواهد درمانگر نکهیا از نظر صرف

 شرح کی هیاول یهایابیارز در دیبا همواره ،ریخ ای برد کار به او درمان در

 یمذهب خاص یباورها ییشناسا حال شرح نیا هدف .ردیبگ یمعنو حال

 زانیم ،فرد یزندگ در آن از تیتبع و تیاهم زانیم به بردن یپ و فرد

 شود مشخص دیبا .باشدیم فرد یتیحما ستمیس و خانواده بودن یمذهب

 تجارب چه آخر دست و بوده چقدر فرد یزندگ در میکر قرآن تیحاکم

 انتخاب یبرا یریگمیتصم در اطالعات نیا .است داشته یمذهب بد ای خوب

                                                        
شود نویسنده در این چند مورد بالینی که شرح حال بالینی می همچنانکه مشاهده 1

دهد دچار اختالل بارز اضطرابی یا افسردگی بوده اند؛ شاید به دلیل نشان دادن می نشان

به درمان دارویی نکرده است که این نکته ای معنوی اشاره -اثر مداخالت بالینی دینی

 )م(. به فراموشی سپرده شود نباید برای درمانگران
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 انتظارات و استانداردها حداقل با یدرمان روش ارائه و یدرمان مناسب کردیرو

  .دارند تیاهم ،ماریب

 داشته نهیزم نیا در یفرض شیپ چیه دینبا روان سالمت نیمتخصص

 در ینقش چه مذهب که اموزدیب آنها به ماریب خود دهند اجازه و ،باشند

 یماریب کردن بدتر یحت ای تیتثب ،بهبود در چگونه و دکنیم فایا اشیزندگ

 راحت یمذهب یباورها درباره دنیپرس یبرا درمانگر اگر .دکنیم ملع یو

 نقش درباره میتعل .میشکنیم را مقاومت نیا آموزش و نیتمر با ،نبود

 ،یروان حاالت تمام در آن بودن یجار و مسلمان فرد کی یماریب در مذهب

 از یبخش به لیتبد را آن یزود به ،یو یشغل یزندگ و یاجتماع و یرفتار

 ازمندین درمانگر که است یمعن بدان نیا .کرد خواهد استاندارد یهاراقبتم

 با ییآشنا که دانست دیبا اما .است درمان در فرد یمذهب یباورها ادغام

  .باشد فرد یباورها یرایپذ دیبا درمانگر و است الزم درمان یبرا آنها

  دیده قرار فرد اریدراخت امن مکان کی

 بتواند یراحت به تا دیده رقرا ماریب اریدراخت نام و راحت ،باز ییفضا

 سخن ،شدن قضاوت از ترس بدون ،بد ای خوب ،یمذهب باور و مانیا درباره

 و باورها یرایپذ و دیکن گوش او به مندعالقه و ادب و احترام با .دیبگو

 باشید. ،بد چه دیبگو خوب چه و نباشد چه باشد معتقد چه او یمذهب اعمال

 اضطراب

 معرض در داً یشد مسلمانان که دیشد گناه احساس ای اضطراب ارهدرب

 ای هیتوج فوراً را اضطراب تا دینکن تالش .دیباش اریهوش ،هستند آن خطر

 آن دیبتوان ماریب دگاهید از تا دیکن یسع ،عوض در .دیکن ریتفس را لشیدل

 هسته دیکن یسع ماریب یباورها دنیکش چالش به بدون .دیکن درک بهتر را

  .دیبشناس را هستند اضطراب عامل که ییباورها یاصل
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 دیباش طرف یب و کننده تیحما

 که چرا .دیکن تیحما و دیبدان محترم را ماریب یمذهب اعمال و باورها

 کننده کمک ،او یاحساس مشکالت بر غلبه یبرا ندهیآ در آنها است ممکن

 نه و) یذهبم سالم اعمال مقابل در ،فرد بودن رایپذ صورت در .باشند

 استنباط .دینکن اصرار دینیبیم یمقاومت اگر .دیینما قیتشو را او (مارگونهیب

 نامحسوس و ینرم به دیبا ،یمذهب اعمال و هارباو برابر در فرد مقاومت وجود

 .شود موکول یبعد جلسات به کار نیا کرد مقاومت اگر و ردیگ صورت

 ضعیف او ایمان و ستین یمذهب یکاف اندازه به که دینکن القاء فرد به هرگز

 کسب خود اطراف ینید اجتماع و خانواده از را هاباور مقدار نیا او .است

 یباورها برابر در ،دیهست روانشناس مشاور چه و روانپزشک چه .است کرده

 در و دیباش گرتیحما و رایپذ ،مندعالقه ،طرفیب ،ماریب یاسالم یسنت

 ،مساجد جماعت ائمه و ونیروحان هیتوص نیا مخاطب .دییایبرن قضاوت مقام

 مشابه یموارد در یگاه .هستند زین ،رندیگیم قرار افراد مشاوره طرف که

 تواندیم یمذهب اعمال انجام در فرد با افراد این یهمراه 2 شماره ماریب

 طیشرا درمانگر ،استثناء موارد نیا در است بهتر هرچند .باشد قبول قابل

 به همواره .شود لحاظ جلسه تیهدا در ماریب حاتیرجت که کند فراهم را

  .کند تیهدا او را درمان ریمس دیده اجازه ماریب

 دیریبگ کمک یمذهب منابع از

 ای ستین یمذهب یادغام درمان یدایکاند اما است یمذهب فرد اگر

 باورهای از حمایت و احترام ضمن دیبا درمانگر دهدنمی حیترج را هیرو نیا

 نیا انیجر در .ردیبگ شیپ در را مذهب از جدا یدرمان روان ربیما مذهبی

 از تیحما یبرا فرد یمذهب یباورها که دیآیم شیپ بارها جلسات

 یآگاه .دنشویم گرفته کار به او رفتار و نگرش در شده جادیا راتیییتغ

 یمعنو حال شرح گرفتن با که است یضرور معموال یمذهب یباورها درباره
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 درمانگری و مشاوره کارآزموده کارشناسان با مشاوره یط اًحیترج و قیدق

  .است یعمل دینی

 دیباش داشته درنظر را یمذهب یادغام درمان روش

 درمان باشند روش نیا به لیمتما دو هر درمانگر و فرد که یزمان

 دیبا یافسردگ دچار مسلمانان یبرا یمذهب شده ادغام یرفتار-یشناخت

 نیا در را یروحان ای درمانگر دنتوانیم که دندار جودو یمنابع .باشد نظر مد

 کتاب ،مسلمان کی یرفتار-یشناخت درمان یراهنما) دنکن یاری رابطه

 و یشناسنید ،تیمعنو مرکز) (یمقدمات فیلم کی ای ماریب و درمانگر کار

  (2014 ،سالمت

 کی ،مسلمان کی دید از یمذهب یادغام یرفتار-یشناخت درمان

 در ژهیو به ،یافسردگ یبرا آن یاثربخش که است شواهد بر یبتنم درمان

  (.2015 ،همکاران و نگیکوئ) است شده داده نشان ،یمذهب بسیار افراد

 دیده آموزش د/دوبارهیبکش چالش به

 او یروان مشکالت تیتقو سبب فرد اعمال ای یاسالم یباورها اگر

 نیا ،رسید اثبات هب دینی مشاور ای یروحان کمک با مشاوره ضمن و بودند

 یباورها که دریابید باید ابتدا -1 که: شودیم شنهادیپ کردیرو یا روش

 دیبا درمانگر .ندکنیم فایا ینقش چه او یروان مشکل تیتقو در فرد یمذهب

 یختگیآم نحوه درباره را ممکن اطالعات نیشتریب و کند گوش دقت با

 یروش یط دیبا کار نیا .اوردیب دست به فرد یاحساس مشکالت با مذهب

 صورت مخالفت چیه بدون و فرد به نسبت رشیپذ و احترام با مأتو راحت،

 ارتباط که دیرس خواهد فرا یزمان هیاول اطالعات یآورجمع یط-2 .ردیگ

 و یمنیا احساس درمانگرش حضور در فرد و شده ترمحکم درمانگر با فرد

 .باشد وستهیپ و میمال و یجیتدر دیبا روند نیا .دکنیم بودن تأیید مورد
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 و باورها ترحیصح کاربرد سمت به را فرد تواندمی درمانگر زمان نیا در

 درباره کردن بحث که باشید داشته خاطر به -3 .کند تیهدا یمذهب اعمال

 عکس اثر است ممکن و نیست آمیز موفقیت شهیهم بایتقر یمذهب یباورها

  .باشد داشته

  .دیده ارجاع د/یریبگ مشورت

 ای لیتما درمانگر یول هست نظر مد یمذهب یادغام روش که یزمان

 از ای داد ارجاع را ماریب ،کرد مشورت همکاران با توانیم ندارد یکاف تجربه

 تمام (.AMC2016) گرفت کمک مسلمان ینید یشوایپ ای یروحان کی

 با یافته ادغام یا اسالمی رویکر با درمانگری و مشاوره و شده گفته مراحل

 آموزش درمانگر اگر و باشد آموزشی دوره طی با باید اسالمیهای آموزه

 کسب را ازین مورد تجارب و بگذراند را یآموزش یهادوره دیبا نباشد دهید

  .کند

 یمذهب ریغ مسلمانان

 متخصص دیبا باشد کرده مذهب ترک ادعای یا نبود یمذهب فرد اگر

 البته که ردیبگ شیپ در را هبمذ از جدا و مرسوم علمی روش روان سالمت

 یبرا یتهاجم تالش .باشد فرد یفرهنگ و یشخص یباورها با متناسب

 یمذهب یزمان فرد اگر اما .است ممنوع فرد به یمذهب یباورها برگرداندن

 به تواندیم درمانگر ،شده یسرخوردگ و یپوچ دچار و جدا اکنون و بوده

 .کند یابیارز را یمذهب جامعم به مجدد وستنیپ یبرا فرد لیتما یآهستگ

 اعمال به بازگشت بیمعا و ایمزا کردن نیسنگ و سبک در تواندیم او

 گیردمی تصمیم که است ماریب خود تیدرنها اما کند کمک فرد به یمذهب

  .دکنیم تیهدا را درمان و مشاوره روند و
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 گرید یهاهیتوص

 یهاراه دهستن نمسلما آنها غالب نیمراجع که یدرمانگران یبرا

 وجود مثال .دارد وجود مارانیب بیشتر یراحت احساس جادیا یبرا یادیز

 محل در عبادت و نماز یبرا یخصوص اتاق کی ای انتظار اتاق در سجاده کی

 این جمله از میکر قرآن جلد کی و وارید یرو قبله جهت نشانگر ،درمان

  .هستند موارد

 یریگ جهینت

 و مسلمان مارانیب درمانگران وجودم تجارب ،پژوهش نیا یمبنا بر

 یمعنو مشاوران و روان سالمت نیمتخصص یبرا ییهاهیتوص ،جامعه عرف

 دانستن یبرا اتیجزئ با قیدق حال شرح اخذ میکنیم تأکید .میداد ارائه

 دادن قرار اریاخت در .است مهم اریبس فرد هر یهاارزش و اعمال ،باورها

 همراه ،شدن قضاوت بدون ،ماریب دنکر صحبت یبرا راحت و امن ییفضا

 دوباره آموزش یگاه .است الزم مدت تمام در ماریب به احترام و رشیپذ با

 و یتوانمند درصورت (یمذهب یهاتفاهم سوء) یمذهب یباورها اصالح و

 .شودیم هیتوص درمانگر یگرتیحما
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 روان سالمت یهامراقبت موانع بر غلبه :9 فصل

 و جسمی بیماری در ییشفا هر منشأ هک دارند باور منؤم مسلمانان

 عنوان به- یماریب جادیا منشأ نیباالتر خداوند .است خداوند روانی یا

 و بخشنده چون ؛است آن درمان و -بندگان مانیا آزمودن یبرا یالهیوس

 مرا آنکه و .دهدیم میشفا او شومیم ماریب که یهنگام و" .است مهربان

 من بر را میخطا جزا روز دارم دیام آنکه و .دکنیم امزنده سپس راندیمیم

  (82-80 هیآ .الشعرا سوره) ".دیببخشا

 باور و دارند خدا خواست به کامل اعتماد مسلمانان اتیآ نیا قرائت با

 یقو دهندهشفا کی ،باور .شد خواهد محقق و اوست از شفا که ندکنیم

 از جدا زیچ چیه که باورند نیا بر مسلمانان شد ذکر که طور همان و است

 با خداوند اراده به باور چگونه .شد نخواهد واقع خدا اراده و خواست

 الرحمن فضل دارد؟ ارتباط روان سالمت مراقبت افتیدر و درخواست

 یپزشک درمان" دکنیم استناد 9 قرن مسلمانان از یاجمله به (1998)

 داستان رحمن سپس .48 بند" .است بهتر آن از اجتناب اما است مجاز

 دوست" د:کنیم فیتعر بود شده ماریب که را دوستش با عارف کی مکالمه

 .کرد خواهد هموار را رنجت او یکن دعا خداوند درگاه به اگر گفت یصوف به

 دوست بکشم؟ رنج من خواسته یکس چه یداننمی تو داد پاسخ یصوف
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 خواست اب یخواهیم رو چه از یدانیم اگر گفت یصوف .دانمیم داد: پاسخ

 (49 صفحه) "کنم؟ مخالفت او

 مسلمان کی شود سبب است ممکن خداوند به قیعم باور قتیحق در

 نداشته مراقبت افتیدر و درخواست به یلیتما روانی مشکالت وجود با

 روان سالمت نیمتخصص ،میگفت سخن قبل فصل در که طور همان .باشد

 تیرضا نیب که یلمانمس درمان هنگام یاسالم یهاآموخته به توانندیم

 دو روان یهایماریب متداول یهادرمان درخواست و خدا خواست به مطلق

 یباورها بر بنا .است کننده کمک ریز مطالب .شوند متوسل است دل

 بزرگ نوه سیادر .است گرفته نشأت سیادر حضرت از یپزشک مسلمانان

 اسالم امبریپ از یثیحد .است بوده نوح حضرت پدربزرگ و آدم حضرت

 معل .االبدان علم و انیاالد علم .علمان العلم" است: شده تیروا (ص)

 "انیاد شناخت علم و (یپزشک) هابدن علم .است علم دو معتبر و سودمند

 (3ص-2006-)االزرق

 عملکرد بر که هاستدرمان درباره بشر اتیکشف شامل هابدن علم

 یاسالم کتاب کی در .ذارندگیم تأثیر یعصب ستمیس و مغز جملهاز ،بدن

 (سینونامهیزندگ و مورخ یالذهب) ینبو طب عنوان با 14 قرن به مربوط

 کار به درمان یبرا را خود تالش تمام دیبا حاذق پزشک کی :میخوانیم

 مراهه یداستان با را نیا او .کند واگذار خداوند به را جهینت سپس و برد

 آن که دکنیم توکل خدا به و کاردیم را یبذر که یکشاورز درباره دکنیم

 آمد (ص) خداوند رسول نزد یمرد :شده تیروا مالک بن انس از .اندیبرو را

 داعتما خدا به و ببندم را خود شتر یزانو توانمیم خدا رسولای گفت و

 و ببند ند:فرمود کنم؟ اعتماد خدا به و بگذارم باز را او ای (زدینگر که) کنم

 (2517 یمذتر سنن) .کن توکل خدا به
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 ابتدا که میریگیم درس اسالمی فرهنگ در کلیدیهای آموزه این با

 .1کرد توکل خدا به افتنی شفا جهت و کرد افتیدر را مراقبت ای دارو دیبا

 و یاسالم طب یالمللبین یتویانست ریمد) ماینغ نیحس اینکه: کالم کوتاه

 دایفلور در مپاتا مارستانیب قفسه سینه و عروق و قلب یجراح بخش سیرئ

 که ستین خدا جانب از دوره کی یماریب اسالم در بتیتر نیا به د:یوگیم

 یدرمان آن یبرا دیبا ییبایشک و صبر با که است رنجی بلکه شود تحمل دیبا

  .کرد اجرا و افتی

 یریگ جهینت

 یروان مراقبت و درمان افتیدر به نسبت یگاه است ممکن مسلمانان

 انآن یزندگ خود یحت ای یزندگ تیفیک که یروان تمشکال به ابتال هنگام

 .باشند لیتمایب دکنیم دشانیتهد یخودکش خطر یحت و کرده بیتخر را

 بر اصرار روان سالمت نیمتخصص از کمک درخواست یجا به است ممکن

 خواست گرچه آموزدیم اسالم .باشند داشته خدا خواست به مطلق تیرضا

 نانمسلما و بندگانش خواهدنمی خداوند اما است مقدم زیچ برهمه خداوند

 از رنج از ییرها یبرا کمک افتیدر و درخواست قتیحق در .بکشند زجر

 پسنددیم او و است خداوند خواست تیصالح یدارا و دهید میتعل افراد

 (ص) امبریپ نکهیا .شود واقع تردیمف نیزم یرو در تا باشد سالمت اشبنده

 مسلمانان که است یخوب لیدل اندرفتهگیم کمک نیمتخصص از ازین هنگام

  .کنند نیچن زین

                                                        
کنم از امام صادق )ع( روایت شده که پیامبری از پیامبران الهی بیمار شد.با خود گفت مداوا نمی 1

تا همان کسی که درد را داده است، دوا را هم بدهد )شفایم بدهد( خداوند به او وحی کرد: تا 

 (362اخالق ص21معالجه نکنی تو را شفا نمی دهم. )مکارم 
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 یریگ جهینت و خالصه

 مرتبط موضوعات درباره هدفمند طور به میکرد یسع کتاب نیا در

 هستند برخوردار یادیز تیحساس از مسلمانان یایدن در که مذهب با

 طالعاتم جینتا صادقانه تنها و میانکرده قضاوت یبرا یتالش .میکن صحبت

 باورها .میکرد ریتفس متفاوت یهادگاهید از را آنها یهاافتهی و کرده انیب را

 و است مسلمانان یزندگ یدهسامان مرکز هاارزش و یمذهب اعمال و

 نفس به اعتماد .دهدیم قرار تأثیر تحت قیطر هر به را آنها روان سالمت

 یاسالم یهاآموخته مطابق یزندگ و است مهم اریبس مسلمانان یبرا

 ،زااسترس یهاآموخته کنار در .دنده شیافزا را آنها نفس به اعتماد تواندیم

 در که ییهافرصت و فرد هر سهم و هاانسان یتساو درباره هاییآموزه

  د.ندار وجود ،شوندیم بشینص یزندگ

 تیتمام از مراقبت که سالمت نیمتخصص یبرا هارابطه نیا دانستن

 کالم) قرآن در یادیز اناتیب .است یالزام دهندیم ارائه را مسلمانان یفرد

 دارد وجود روان سالمت با ارتباط در ((ص) امبریپ کالم) ثیاحاد و (خدا

 نادرست ریتفس ای درک درصورت ای روان سالمت ارتقاء سبب تواندیم که

  .شود مسلمانان در یروان یماریب شیافزا

 نشان اندشده یبررس کتاب نیا در که مندنظام مطالعات شتریب

 افراد ای انیاد ریسا با سهیمقا در مسلمانان روان سالمت طیشرا هک دهندیم

 و یاجتماع یاقتصاد طیشرا که حالی در است دیگر یک مشابه ،نیدیب

 که دهدیم نشان حاضر پژوهش گذشته نیا از .ستین مشابه یطیمح

 سوء و یخودکش به لیتما ،اضطراب ،یافسردگ مسلمانان در بودن تریمذهب

 و دهدیم شیافزا را یسالمت و بودن خوب حس و کاهش را مواد مصرف

 هر .بگذارند سر پشت بهتر را یروان یجد مشکالت تا دکنیم کمک آنان به

 شده اداغام مداخالت که دهندیم نشان شده یتصادف ینیبال ییکارآزما 9
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 اضطراب و یافسردگ میعال در یترشیب کاهش سبب مسلمانان در یمذهب

  .شوندیم یمذهب ریغ جیرا یهاروش با سهیمقا در

 قدرت نید نیا یهاارزش و باورها که ماندنمی یباق پرسش یجا

 و اعتقادات اشتباه درک همزمان و رداد شفا و دیام جادیا در یزیانگشگفت

  .شودیم ختلفم یهاروش به روان سالمت بیتخر سبب ،هاآموزه

 در مسلمانان یبرا یارزش با یهاآموزه ثیحد و قرآن هک گونه همان

 هاانسان و ستین کامل یانسان چیه که آموزدیم نید نیا ،دندار یزندگ

 تا است مشتاق و بخشنده اریبس مسلمانان یخدا .هستند الخطا ممکن

 هم باور نیا اگرچه .ببخشد شوند،می اشتباه مرتکب وقتی را خود بندگان

 خود اشتباهات از بندگان که خواهدیم همچنان اوندخد که دارد وجود

 از یرویپ با تنها آموزدیم اسالم .نکنند تکرار را آن گرید و ندریبگ درس

 در هم و داشت یکامل یزندگ توانیم کین یکارها انجام و یاله تیمش

  .کرد یزندگ بایز آخرت جهان هم و ایدن نیا

 سالمت با آن ارتباط و انانمسلم شتریب یبرا مذهب تیاهم به توجه با

 درمان یبرا روان سالمت متخصصان که میداد ارائه یشنهاداتیپ روان

 ارائه ،یمعنو کامل حال شرح اخذ :شامل .باشند داشته نظر در مسلمانان

 مکتوبات که فرد به آموختن و ،ماریب زدن حرف یبرا راحت و امن یطیمح

 آن و نمود کمک درخواست یماریب هنگام به دیبا دهندیم نشان یاسالم

  .کرد افتیدر را
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 پایانی سخن

 (8 )فصل ؛بالینی کاربردهای بر نقدی

 هم RCBT مورد در مقاله بخصوص و بود بخشی لذت کتاب خیلی

 در که کردن تئوریزه و سازی پیچیده ورای و بود کاربردی و جذاب بسیار

 بحث به مؤثر و گراعمل بسیار کونیگ دکتر است، متداول بسیار حیطه این

 نزدیک درمان سمت به مسیر این که شودمی باعث این و است پرداخته

 نظری هایبحث در شدن درگیر از را خود هوشمندانه بسیار واقع در و شود

 کارهای ویژه امتیازهای از یکی این شاید که داردمی نگه دور ایدئولوژیک، و

 چرایی در شدن درگیر بدون او است. ایشان هایموفقیت نظرم به و ایشان

 وجودیکه با و است. بیمار به کمک برای تالش در صرفاً  مذهبی، مسائل

 مسائل این روی از گرایانهعمل داند،می را فرد زندگی با دین ارتباط عمق

 به کمک گردد،می کونیگ دکتر ذهن در که چیزی تنها گویی و گذردمی

 باشند؛ غیرمذهبی یا ذهبیم توانندمی حال که هاستانسان رنج شدن کمتر

 دین بر مبتنی خاص درمان روش یک معرفی برای ایداعیه داشتن بدون و

 موجود شده امتحان ابزارهای از و ایستدمی مذاهب اشتراکات بر معنویت، و

 منفی ابعاد به ایشان توجه ضمن در گیرد.می کمک افراد این به کمک برای

 برخورد منصفانه هم پدیده این اب البته و است هوشمندانه بسیار مذهب

 ایرادی البته و کند.می تحلیل را آن متعدد، فاکتورهای ورای از و کندمی
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 بسیار او، پیشنهادی هایحلراه و درمان که است این است، روش این به که

 و است وابسته مربوطه مذهبی مطالب از درمانگر درک و مهارت سطح به

 نشده مشخص مشاوره، در استفاده برای ذهبیم آیات و هامتن انتخاب نحوه

 پیش را سختی چالش تواندمی که است قرارگرفته درمانگر نظر به وابسته و

 مذهبی رفتارهای و باورها انتخاب نحوه درواقع دهد. قرار درمانگران روی

 مذهبی، متن و روایات و آیه هزاران بین از زا،آسیب افکار با کننده چالش

 قبل از موارد این گویی و است مطالعات در شده توجه ترکم نقاط از یکی

 حیطه این که است این حقیقت ولی دارند، وجود مرتب و شده بندیتقسیم

 این شود؛ جدید مشکالت ایجاد باعث تواندمی حتی و است مخدوش بسیار

 1 مورد درمانگر مثالً هست؛ هم کتاب این در ذکرشده هاینمونه در ابهام

 مراجعه باورهای کشیدن چالش به برای را انعام سوره 160 آیه چگونه

 داد؟ پیشنهاد را اخالص سوره درمانگر چگونه 2 مورد در یا و کرد؟ انتخاب

 و باشد رویکرد این چالش پر موارد از ها،سؤال این به پاسخ رسدمی نظر به

 تنها و دارد آیه هزار 6 از بیش قرآن، بدانیم که شودمی ترپیچیده وقتی این

 حلراه تنها لذا رسد.می قطور جلد 110 به بحاراالنوار در ذکرشده روایات

 این دارد اعتقاد بدان هم کونیگ دکتر که رسدمی نظر به که پیشنهادی

 اینجا در و کنیم ارجاع دیدهآموزش روحانی مشاور یک به را فرد که است

 گروه با اورمش این ارتباط نحوه مثل آمد؛ خواهد پیش دیگری هایچالش

 موارد، این در التقاطی درمان از استفاده نحوه ها،نقش تداخل پزشکی،

 ... روش، این با بیولوژیک هایدرمان تداخل

 (9 )فصل روان سالمت هایمراقبت موانع بر غلبه

 ابتدا در باید دارد، اسالم به صوفیانه نگاهی چون فصل این نظرم به

 در ذکرشده باور این کند. توجه اسالم رد رویکردها و مسائل این تفکیک به

 صوفیانه تفکرات در رایج باوری ولی نیست شیعیان بین رایج باور فصل، این
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 چالشی، و عمیق موضوعِ این با دکتر، گرایعمل برخورد این ضمن در است؛

 نیست. استناد قابل خیلی نظرم به و است مسئله این به سطحی نگاهی

 نیست، مسلمانان بعضی بین در اشتباه سطحی تفکر یک تنها این درواقع

 با حتی و اسالم مفاهیم از بسیاری با که است عمیق بسیار مفهومی بلکه

 تواندمی آن، به سطحی پرداختن و است خوردهگره فرد دینی هویت

 حد این تا اگر باور این چراکه کند، ایجاد فرد در جدی معنوی هایچالش

 مفاهیمی با کند،می منع پزشکی خدمات تدریاف از را فرد که است عمیق

 لذا و دارد تنگاتنگ ارتباط ... و رضا یقین، ایمان، تفویض، توکل، چون

 عمق تا کرد نگاه یخ کوه یک از ایقله صورتبه عمیق، باور این به توانمی

 شود. روشن بیشتر پدیده این

 صدیق .ا.. روح دکتر

 پزشکیروان گروه استادیار روانپزشک.

 ایران پزشکی علوم شگاهدان
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 مردمی یعامه و محققین، روحانیون روان، سالمت متخصصین برای کتاب این

مند عالقه مسلمانان در روان سالمت با معنویت و یند ارتباط به که نوشته شده است

 وبیان شده  مسلمانان هایارزش و و عبادات اعتقادات ابتدا کتاب این در .هستند

 وانجام شده  مسلمانان جمعیت در سیستماتیک مطالعات مرور نتایج آن دنبال به

 بالینی شواهد اساس بر درمان ارزشها در این به کارگیری برای هاییتوصیه سپس

 یمحقق پزشکان، نویسندگان .است شده بیان

 درتجربه  سال سی از بیشدارای  که هستند

 روان سالمت و دین بین ارتباط بررسی و طبابت

 هارولد دکترهستند.  مسلمانان جمعیت در

 سالمت و الهیات ،معنویت مرکز تسایکونیگ، ر

 سعد دکتر و دارد عهده به را دوک دانشگاه

 عبدالعزیز ملک دانشگاه نفرولوژی استاد الشهیب

 وسیعی طیف هادهه طول در هر دو .است جده

 درمان معنویت و ایمان بر مبتنی رویکرد با را پزشکیروان و جسمی بیماران از

 50 از بیش گرفته، نتایج قرار متخصصین ارجاع مورد ارهاب که جلد این در. اندکرده

 شامل که مدهآ مسلمانان روان سالمت بر ایمان و دین اثرات روی بر پژوهش سال

 در کنون تا که است انمسلمان در شادی و زیستیبه روی بر اصیل هایپژوهش

 کتاب این هاییافته چطور دهندمی توضیح نویسندگان. است نیامده دیگری جای

.کندمی کمک هستند کیشانشانهم در شفا و امید، معنا ایجاد دنبال به که کسانی به
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