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روان از نگاه قرآنسالمت 

علیرضا طبیبی

دانشیار دانشگاه اراک،گروه الهیات

فاطمه زمانیان نجف آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قران و

حدیث،دانشگاه اراک
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:چکیده 
روان به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حوزه سالمت ،ابتدا در مجامع وسالمت 

تا به امروز نیز ، در هرمکتب و رویکرد به .مکاتب روانشناسی غرب مطرح شد

با این حال در طول تاریخ . جنبه ای خاص از سالمت روان بیشترتوجه شده است

الهی بشر،معیار های رشد و سالمت انسان همواره مورد توجه مکاتب انسانی و 

در دین اسالم نیز راهکارهایی درسطح شناختی ،عاطفی و بوده به طوری که 

هدایتگر انسان به سوی جاده سالمت خداوند قران را .رفتاری ارائه شده است 

هرچند پژوهش هایی به بررسی دیدگاه قران در این زمینه .معرفی کرده است 

.  مرکزندپرداخته اند اما به نظر میرسد اکثر این پژوهش ها بر صفات اخالقی مت

بررسی دیدگاه "بنابراین نگارنده با استفاده از روش توصیفی ، هدف خودرا 

در اندیشه . قرار داد"قران پیرامون معیار ها و راهکارهای ارتقاء سالمت روان 

نوعی قران،انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی است و سالمت روان، بیان گر 

ز های تعادل روانی است که تمامی جنبه های وجودی انسان و هماهنگی میان نیا

بنابراین انسان سالم با استفاده از نیروی عقل وخردبه شکوفایی . او را در بردارد

کند گام توانمندی ها و استعداد هایش در  مسیری که او را به خداوند نزدیک می

. میداردبر 

روانی، سالمت ، سالمت روان، تعادل قرآن: کلمات کلیدی 
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:بیان مسئله

ان سالمت روان  که قسمتی از سالمت کلی است ، نحوه  نگرش و رفتار انس

اشت بر اساس تعریف سازمان بهد.نسبت به خود،دیگران و زندگی را در بردارد

ه ،سالمت روان نه تنها به نبود اختالالت روانی داللت دارد بلک( 2014)جهانی 

د را های خوشرایط مساعدی را در بردارد که افراد بتوانند استعداد ها و توانایی 

ای یفتحقق بخشیده وبا استرس های معمول زندگی سازگار شوند،هم چنین به ا

.نقش های اجتماعی پرداخته و اقدامات مفیدی برای جامعه انجام دهند 

ده پیرامون سالمت روان به ویژه سال های اخیر تحقیقات متعددی انجام ش

یی راهنمااست اما در طول تاریخ انبیاء الهی و پیشوایان همواره در تالش برای 

ران و در این میان دیدگاه ق. انسان به سوی شخصیت و جامعه ای سالم بوده اند 

اشاره مسئله ای که قران نیز به ان.کریم که سخنی الهی است اهمیتی ویژه دارد 

ُ ».میکند قَۡوُم َوُيبَّشِ
َ
(.اسراء/ 9)« ٱلُۡمۡنِيَِ َ إِنَّ َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَِِّت ِِهَ أ

های یخداوند قرآن این کتاب انسان ساز را وسیله درمان و پیشگیری از بیمار

:  آنجا که می فرماید.روح و روان معرفی می کند 

ّبِكُ » وِۡعَظةٞ ّيِن رَّ َها ٱنلَّاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مَّ يُّ
َ
َٰٓأ ُدورِ َوُهٗدى َورَۡۡحَةٞ يَ ۡم وَِشَفآءٞ لَِّما ِِف ٱلصُّ

(.یونس/ 57)«لِّلُۡمۡنِيَِ َ 
و با توجه به انچه بیان شد این سوال مطرح میشود که؛قران چه راهکارها 

میکندمعیار هایی را برای سالمت روان انسان بیان 
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مفهوم شناسی سالمت روان

به معنای مصون بودن از« سلم» در مفردات راغب سالمت از ریشه

» ، (شعرا/89" )بقلب سلیم." بیماری ظاهری و باطنی آمده است 

»  وعباراتی چون و عباراتی چون(. بقره/71)« ُمَسلََّمة    الَّ ِشیَةَ فِیَها

به سالمت ( یونس/ 25")إلی دار السالم"و( مائده/16)« سبل السالم

روان، کلمه ای فارسی  است و در لغت نامه .حقیقی و مطلق است 

ی هرچند به لحاظ فلسف. دهخدا به معنای جان، روح،نفس آمده است 

اما روح امری ملکوتی و . نفس و روح معموال یک معنا را دارند 

معموال در قران کریم  .ربوبی و نفس مجموع جسم وجان است

ت سالمت یا بیماری روان به قلب که شئونی از نفس و یا روح اس

ُ َمَرٗضا  ِِف »نسبت داده میشود مانند  َرٞض فََزاَدُهُم ٱَّللَّ ٓ «  » ..قُلُوبِِهم مَّ َء إِۡذ َجا
َ بَِقلٖۡب »،(صافات/ 84)«َسلِيم  َربَُّهۥ بَِقلٖۡب  ََت ٱَّللَّ

َ
/  89)«َسلِيمٖ إَِّلَّ َيۡن أ

نیز مفاهیمی « نفس مطمئنه»،«رشد »هایی چون واژه (.شعرا

.مفهوم بهداشت و سالمت روان هستندنزدیک به  5



:سالمت روان در قران معیار 

در اندیشه قران،انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی است

ا ّيِن» َٰٓئَِكةِ إِّّنِ َخَٰلُِقُۢ بََشٗ ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ٧١ِط ٖ إِۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَملَ فَإَِذا َسوَّ
وِِح َفَقُعواْ ََلُۥ َسَِٰجِدينَ  (.سوره ص/ 71و 70)«٧٢ِين رُّ

ََٰها»  ى لَۡهَمَها فُُجورََها ٧َوَنۡفٖس َوَيا َسوَّ
َ
ََٰها فَأ ( .شمس/ 8و 7)«َوَتۡقَوى

و سالمت روان، بیان گر نوعی تعادل روانی است که تمامی جنبه 

. های وجودی انسان و هماهنگی میان نیاز های او را در بردارد

بر اساس آیات قران کریم شخصیت بهنجار در بین نیاز های جسمی و 

روحی خود تعادل ایجاد میکند به طوری که خواهش های نفسانی خود 

را با معیار عدل و عقل براورده کرده و آن را مقدمه ای برای توجه به

ایمان به خداوند ،نیکی و از جمله نیاز های معنوی و فطری خود 

.عدالت خواهی قرار می دهد  6



:نمونه ها 

ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ» :تعدیل نیاز زیبا خواهی -
َ
ِ ٱلَِِّتٓ أ َََة ٱَّللَّ َم زِي ّيَِبَِٰت ِيَن ٱلّرِۡزِق  قُۡل َيۡن َحرَّ  قُۡل ِِهَ َوٱلطَّ

ۡنَيا َخالَِصٗة يَۡومَ  ةِ ٱدلُّ َُواْ ِِف ٱۡۡلََيوَٰ ِيَن َءاَي (اعراف/ 32)«.... ٱلۡقََََِٰٰمةِ لَِّلَّ

ْ  »: تعدیل نیاز های جسمانی و تغذیه ای- ُبواْ َوََّل تُۡۡسِفُٓوا (اعراف/31)« َوُُكُواْ َوٱۡۡشَ

لِِحَ  ِيۡن ِعَبادِكُ »:  تعدیل غریزه جنسی - َٰ َََٰمَٰ ِيَُكۡم َوٱلصَّ َي
َ
نِكُحواْ ٱۡۡل

َ
/  32)«..ۡم ِإَوَيآئُِكۡم  َوأ

(نور

ِيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ » َُُهۡم فَ ٥َوٱَّلَّ َٰ يَۡم
َ
ۡو َيا َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
َٰٓ أ ُهۡم َغۡۡيُ َملُوِي َ إَِّلَّ لََعَ 6و5)« إِنَّ

(مؤمنون/ 

:نداز طرفی حقیقت انسان را تالش دررسیدن به خداوند و معنویت معرفی میک

قِمۡ »:تعدیل نیاز خدا جویی-
َ
(.روم/ 30)«...َحَِيٗفا  وَۡجَهَك لِّلِيِن فَأ

ٗة وََسٗطا»:معرفی اسالم به عنوان آیین میانه- يَّ
ُ
(.بقره/ 143)«َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنَُٰكۡم أ

ِي َخلََقَك »  :تعادل و هماهنگی در نظام هستی - ََٰك ٱَّلَّ ى (انفطار/ 7)« َعَدلََك فَ فََسوَّ

(لقمان/19)«...َوٱقِۡصۡد ِِف َمۡشيَِك » :تعادل و میانه روی در رفتار ظاهری -
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عوامل موثر بر ارتقاء سالمت روان

ایمان به خداوند و یاد او؛-1

ایمان به معاد؛-2

خود شناسی ؛-3

تعقل و اندیشه ورزی؛-4

میانه روی در زندگی؛-5

خود سازی و نقش موثر بر محیط از طریق -6

اصالح بینش و رفتار دیگران؛

تشکیل خانواده؛-7

...؛روابط اجتماعی مناسب -8
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به خداوند و یاد او؛ایمان 1-

او را خداوند متعال عشق و عالقه خود را در وجود انسان به ودیعت نهاده و 

انسان بنا بر فطرت خدا جوی خود خواهان انس با . به خود منسوب میکند

اوست و تا هنگامی که به خواسته حقیقی اش نرسد به آرامش واقعی دست

آرامش نعمتی است که خداوند در دل مومنان قرار داده تا به . نخواهد یافت

.واسطه اطمینانی قلبی بر مراتب ایمان خود بیفزایند

« ِ َََة ِِف قُلُوِب ٱلُۡمۡنِيََِ  ل ِكي نَزَل ٱلسَّ
َ
ِٓي أ ِِهۡمۗۡ ُهَو ٱَّلَّ َع إِيَمََٰ ا يَّ َٗ »(فتح/ 4)«..ََيَۡداُدٓواْ إِيَمَٰ

ۡعلَۡوَن إِن كُ 
َ
نُتُم ٱۡۡل

َ
َُواْ َوََّل ََتَۡزنُواْ َوأ ۡنِيَِ َ َوََّل تَِه (ال عمران/ 139)«َُتم مُّ

قلبیاد خدا ، نیز به عنوان برترین داروی آرامش بخش و شفا دهنده روح و 

.انسان ویکی از مهم ترین شیوه های  روان درمانی اسالمی مطرح است

د تنبرخی آثار حرکت در مسیر توحید بر شناخت،عواطف و رفتار انسان عبار

:از

؛امنیت روانی ؛ توکل و امید ؛   نشاط درونی-
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ایمان به معاد-2
.ت د اسمهمترین عامل نگهداری انسان از رفتارانحرافی اعتقاد به قیامت و معا

  «.... ِ لَِحَِٰت إِنَُّهۥ َيۡبَدُؤاْ ٱۡۡلَۡلَق ُثمَّ يُعِيُدهُۥ ِِلَۡجزَِي ٱَّلَّ َٰ َُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ يَن َءاَي
(4/یونس )«...بِٱۡلقِۡسِط 

و ی دارداین اعتقاد به انسان با ایمان آرامش می دهد در برابر حوادث ایستادگ

»:بدیامی داند که کوچکترین اعمال بعد از مرگ به جهانی وسیع تر انتقال می 

ِيَن َهاُدواْ َوٱنلََّصََٰرىَٰ وَ  َُواْ َوٱَّلَّ ِيَن َءاَي ِب  َِ  َيۡن َءاَيَن إِنَّ ٱَّلَّ َٰ ِ َوِۡلَۡوِم ٱلصَّ ِمَل ٱٓأۡلِخرِ وَعَ بِاَّللَّ
ٌ  َعلَۡيِهۡم وَ َصاَٰۡلِٗ  ۡجرُُهۡم ِعََد َرّبِِهۡم َوََّل َخۡو

َ
َۡزنُونَ ا فَلَُهۡم أ ََ (.بقره/ 62)«ََّل ُهۡم 

ه برداری هربنابراین اعمال خود را به گونه ای تنظیم می کند که بتواند بهترین ب

.  بکند تا در قیامت از سالمت حقیقی ومحض بر خوردار باشد

دی هدفمن:برخی آثار ایمان به معاد بر تربیت انسان و سالمت فکر و روان او 

هی و در زندگی ؛    توجه به نقش  اراده در سرنوشت انسان ؛   آزمایشات ال

رشد انسان 
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خود شناسی -

و ندگیخود اگاهی و خود شناسی، مهم ترین عامل برای بینش صحیح از واقعیات ز

ن زاده تا جایی که برخی چون عالمه حس. توانمندی انسان در جهت تغییرات مثبت است

ران این راستا قدر .میداندآملی ، سرمایه همه سعادت ها را خود شناسی و معرفت نفس 

وت می ش دعکریم انسان را به تفکر و اندیشه در باره خود و نیز شگفتی های افرین

ۡرِض َءاَيَٰٞت ّلِۡلُموقَِِ َ »:  کند
َ
ونَ ٢٠َوِِف ٱۡۡل فَََل ُتۡبِِصُ

َ
نُفِسُكۡم  أ

َ
/  21و20)«٢١َوِِفٓ أ

و به ارزش وجودی خود پی میبرد و خود را شایسته خالفت الهیبنابراین (.ذاریات

.مظهری از  صفات او می یابد

:تعقل و اندیشه ورزی-4

در روایات  عقل و. در اسالم سالمت روان با سالمت اندیشه ارتباطی نزدیک دارد 

ن، وسیله اتعقل به عنوان شریفترین  و محبوب ترین  مخلوق ، بهترین نعمت به انس

ر و جلبپرستش خداوند و به دست اوردن بهشت ، عامل تکامل انسان ، وسیله اظها

ند، و خداومحبت ،خوش اخالقی  ، حلم و صبر،حیا و دینداری ،حجت خدا میان بندگان

اثر اطاعت الهی درارتباط .استمعرفی شده .. و راهنمای انسان ، ابزار شناخت حقیقت

.ودده میشدستیابی به اندیشه ای ناب و مقدس با سالمت روان واندیشه به وضوح دی

نَابُوٓ »
َ
ن َيۡعُبُدوَها َوأ

َ
ُغوَت أ َٰ ِيَن ٱۡجَتنَُبواْ ٱلطَّ ۡ ِعَبادِ َوٱَّلَّ ىَٰ  فَبَّشِ ِ لَُهُم ٱۡلبُۡشَ ََ ٱَّللَّ ِيَن ١٧اْ إِ ٱَّلَّ

َٰٓئَِك  ْولَ
ُ
ۥٓ  أ ََُه ۡحَس

َ
 يَۡسَتِمُعوَن ٱۡلَقۡوَل َفَيتَّبُِعوَن أ

َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
َٰٓئَِك ُهۡم أ ْولَ

ُ
ُ ُۖ َوأ َُٰهُم ٱَّللَّ ِيَن َهَدى «  ١٨بِ ۡلَبَٰ  ٱَّلَّ

(زمر/ 18و 17)
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روی در زندگیمیانه -5

میانه روی و دوری از افراط و تفریط به عنوان معیاری برای رشد همه 

. جانبه استعداد های انسانی مطرح است

از وریدر دین مبین اسالم غالب فضایل و صفات  اخالقی به نوعی بیان گر د

در مقابل ویژ گی هایی چون اسراف،ظلم، فراموشی.افراط و تفریط است 

اسراف نیز در.به  نوعی انحراف از تعادل است ..خداوند و ترک مسیر حق 

ر ابعاد   اقتصادی ،انحراف جنسی ، برتری جویی و استکبار، و اسراف ب

انفاق ،حد اعتدال و . نفس به دلیل غوطه ور شدن در گناه مطرح است 

متوسط اسراف و بخل مورد توجه قران است تا جایی که این ویژگی را از

نَفُقو»: خصوصیات بندگان واقعی ذکر میکند و میفرماید
َ
ِيَن إَِذآ أ اْ لَۡم يُۡۡسِفُواْ َوٱَّلَّ

َٰلَِك قََواٗيا واْ َوََكَن بَۡ َ َذ (.فرقان/ 67)«َولَۡم َيۡقُُتُ

12



خود سازی و اصالح جامعه-6

ق در فرهنگ قران ، تالش برای خود سازی و نقش موثر بر محیط از طری

ا تقو. اصالح بینش و رفتار دیگران ، از شاخص های سالمت روان است 

افاتیک کنترل درونی ،تعهد و احساس مسئولیتی است که ادمی را از انحر

قران تقوا را نور الهی می داند که هرجا .اخالقی و رفتاری باز می دارد 

ُ »: راسخ شود فعلم و دانش می افریند  َ ُۖ َوُيَعلُِّمُكُم ٱَّللَّ ُقواْ ٱَّللَّ (بقره/ 282) «َوٱتَّ

ستبا این حال خود سازی فردی به تنهایی در تامین سالمت روان کافی نی

و حضور موثر در جامعه از طریق دعوت به خوبی ها جهت رشد جامعه 

بدیهی است که این دعوت باید با اتخاذ بهترین روش . ضروری است 

َٰ َسبِيِل َرّبَِك بِٱۡۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلَۡ »: صورت گیرد ََ ِ ََةِِۖ َوَجَِٰدلُۡهمٱۡدُع إ بِٱلَِِّت َس
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِي

َ
ۡحَسُن  إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ ِِهَ أ

َ
125)« لِهِۦ وَُهَو أ

(.  نحل/ 
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نقش توبه وصبر در خود سازی و اصالح جامعه

غییر تپذیرش مسئولیت اعمال ،توانایی اعتراف به اشتباهات و نیز تالش برای 

مل رفتارهای نادرست گذشته یکی از معیار های سالمت روان است که شکل تکا

َُوَن لََعلَّ ..». یافته ان در توبه دیده میشود يَُّه ٱلُۡمۡنِي
َ
ِ ََجِيًعا أ ََ ٱَّللَّ ُكمۡ َوتُوبُوٓاْ إِ

(.نور/ 31)«ُتۡفلُِحونَ 

ن ت و ایتوانایی تحمل موانع و مشکالت از راهکارهای افزایش بهداشت روان اس

یدادها و روتوانایی با تالش ،استقبال از تغییرات ،احساس در کنترل و مهار داشتن

احساس شایستگی و امید رابطه ای مستقیم دارد 

ده شبه دلیل اهمیت استقامت، این ویژگی از وظایف اساسی هر انسانی معرفی 

 ...».است 
ُ
َٰلَِك ِيۡن َعۡزِم ٱۡۡل َصابََك ُۖ إِنَّ َذ

َ
َٰ َيآ أ ( لقمان / 17)«ُمورِ َوٱۡصِِبۡ لََعَ

خصیت شدر حقیقت صبر پایه و اساسی برای فضایل اخالقی است و به نحوی

واالی انسانی در پرتو ان ظاهر میشود 

َٰهَ » ى واْ َوَيا يُلَقَّ ِيَن َصَِبُ ََٰهآ إَِّلَّ ٱَّلَّ ى (فصلت/ 35)« آ إَِّلَّ ُذو َحّظ  َعِظيمٖ َوَيا يُلَقَّ
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تشکیل خانواده-7

برشمرده خداوند ازدواج را عاملی برای ارامش انسان و یکی از نشانه های الهی 

ۡزَوَٰجٗ »:است ان جا که میفرماید
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّيِۡن أ

َ
َُوٓاْ إَِِلۡ َوِيۡن َءاَيَٰتِهِۦٓ أ َها ا ّلِتَۡسُك
َٰلَِك ٓأَل ٗة َورَۡۡحًَة  إِنَّ ِِف َذ َودَّ ََُكم مَّ ُرونَ وََجَعَل بَۡي (.روم/ 21) «َيَٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ

ی آیه نه تنها ازدواج موجب ارامش و نشاط انسان است بلکه با توجه به انتها

.،ارامش و پایداری خانواده در پرتو مودت و مهربانی امکان پذیر است

ُهنَّ ِِلَاٞس لَُّكۡم ..»:از دیدگاه قران همسران مایه آراستگی و مکمل یکدیگرند
 ۡۗ َُّهنَّ نُتۡم ِِلَاٞس ل

َ
(بقره/ 187)«..َوأ
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روابط اجتماعی مناسب -8

َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنَُٰكم ّيِن َذَكرٖ »:: به شخصیت انسان هااحترام -1 يُّ
َ
َٰٓأ يَ

  ْ نََثَٰ وََجَعلَۡنَُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا
ُ
َ َوأ َُٰكۡم  إِنَّ ٱَّللَّ ۡتَقى

َ
ِ أ ۡكَرَيُكۡم ِعََد ٱَّللَّ

َ
إِنَّ أ

(حجرات/ 13)«ٞٞ َعلِيم  َخبِۡي

َُۡهُم ٱبۡتَِغآَء رَۡۡحَ »: رعایت شخصیت نیازمندان -2 ا ُتۡعرَِضنَّ َع ةٖ ِإَويَّ
ۡيُسوٗرا َُّهۡم قَۡوَّٗل يَّ ّبَِك تَرُۡجوَها َفُقل ل (إسراء/ 28)«ّيِن رَّ

ارتباط صمیمانه و مسالمت آمیز به ویژه در شیوه گفتار و-3

:انتخاب محتوا

ۡحَسُن  ..»
َ
(.إسراء/ 53)«...َوقُل ّلِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلَِِّت ِِهَ أ

عفو و گذشت ؛ -4

؛با سالمت فکر و روان نیز در اخالق نیکو و حسن خلق-5

أکمل الناس: "میفرماید( ع)همانطور که امام صادق. ارتباط است 

خردمند ترین مردم خوش اخالق ترین آنها " عقال أحسنهم خلقا

ند را با این ویژگی توصیف میک( ص)کریم  پیامبرقران .است

ق  َعِظيمٖ ِإَونََّك لََعََلَٰ ... »:ومیفرماید
.(قلم/ 5)« ُخلُ
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:اصل مشارکت و حمایت های اجتماعی -5

حس همدردی و نوع دوستی ؛--

ی و در فرهنگ قران کریم معموال به اقدام عملی برای نوع دوست:انفاق--

ی منظور از انفاق هر اقدام علم.نامیده میشود " انفاق" مشارکت اجتماعی ،

و عملی است که شامل بذل دانش و اگاهی،نیروی فکر ، مال، قدرت، مقام 

.وحتی جان را در برمیگیرد

ر توانایی تحمل نظرات مختلف و انعطاف پذیری د:تحمل نظرات مختلف-6

تر یک شنیدن عقاید دیگران و انتخاب بهترین دیدگاهی که به معیار حق نزد

است 

ۡ ِعَبادِ .. » ۥٓ  ١٧فَبَّشِ ََُه ۡحَس
َ
ِيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱۡلَقۡوَل َفَيتَّبُِعوَن أ ِيٱَّلَّ َٰٓئَِك ٱَّلَّ ْولَ

ُ
َُٰهُم أ َن َهَدى

ۡلَبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
َٰٓئَِك ُهۡم أ ْولَ

ُ
ُ ُۖ َوأ (زمر/ 18)«ٱَّللَّ

ن اعوامل دیگری نیز بر سالمت روان موثر است که میتوان به نماز به عنو

یکی از برترین مصادیق عمل صالح ،مظهر یاد خدا و عاملی موثر در 

اری به وجلوگیری از رفتار های انحرافی ،زندگی بین بیم و امید در کنار امید

.اشاره کرد..ون  وسیع آمعنای رحمت الهی ،عمل صالح به 
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:بحث و نتیجه گیری

، بیان گر نوعی در اندیشه قران،انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی است و سالمت روان

ز های او را در تعادل روانی است که تمامی جنبه های وجودی انسان و هماهنگی میان نیا

توجه مکتب وحی ، برای رشد و تکامل انسان  به هر دو بعد جسمی و معنوی او . بردارد

ایمان: وده است ویژه داشته و راهکارهایی را درسطح شناختی ،عاطفی و رفتاری ارائه نم

،امید نیت روانی،توکلبه مبدأ آفرینش و توجه به اثار فردی و اجتماعی ان از جمله احساس ام

با یک نگرشو خوش بینی و احساس دائمی حضور خداوند ،بیان گر ارتباط سالمت روان 

نوع ایمان به معاد و نتایج تربیتی ان از جمله هدف مندی،مسئولیت پذیری و.توحیدی است 

اند به صورتنگرش به آزمایشات الهی نیز بر عواطف و رفتار انسان موثر است و میتو

و انسان سالم با شناخت خود متوجه  کرامت ذاتی. بروز کند(  عمل صالح)رفتار شایسته

ندی ها و بنابراین با استفاده از نیروی عقل وخردبه شکوفایی توانم. استعداد های الهی است

و فردیروابط . ارداستعداد هایش در  مسیری که او را به خداوند نزدیک میکند گام بر مید

ان ها از ت انساجتماعی سالم چون صبر،تقوا،توبه، اصالحات اجتماعی،گذشت، تکریم شخصی

راه کارهای...ده جمله نیازمندان،مشارکت و حمایت های اجتماعی ،تشکیل و استحکام خانوا

. ست عقلی فرد اقران برای ارتقاء سالمت روان و از طرفی بیان گرمیزان رشد شخصیتی و 

بهترین نحو عملدر واقع انسان سالم در ارتباط بین خود، خدا و مجموعه جهان هستی  به

18میکند
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