نقش مثبت اندیشی در بهداشت روان از
دیدگاه قرآن و حدیث
دکترحبیب هللا حلیمی جلودار
رقیه براریان مرزونی

انگیزه انتخاب موضوع :

بررسی رویکرد وحی و روایات معصومین(ع) ،پیرامون نقش
مثبت اندیشی نسبت به خدا ،مردم و خویشتن در سالمت روان.

مفهوم شناسی:
«مثبت انديشي» را ميتوان «استفاده كردن از تمامي ظرفيتهاي
ذهني مثبت ،نشاط انگيز و اميدواركننده در زندگي ،براي تسليم
نشدن در برابر عوامل منفي ساختۀ ذهن و احساسهاي يأسآور
ناشي از دشواري ارتباط با انسانها و رويارويي با طبيعت» دانست؛
و به شخصي كه اين ويژگي را در خود به صورت ملكه و عادت درآورد،
مثبتانديش گويند( .همپتن)11 ،1381 ،
«بهداشت رواني» را «پيشگيري از بيماريهاي رواني و سالمسازي
محيط رواني -اجتماعي» دانستهاند( .احمدوند )12 ،1388 ،در
تعريفي ديگر« ،بهداشترواني» عبارت است از «بهرهمندي فرد از
وضعيت مطلوب جسماني ،رواني ،اجتماعي و معنوي به گونهاي كه
براي او امكاني فراهم سازد تا بتواند به يك زندگي خالق،
رضايتبخش و سعادتمند دست يابد( ».ساالريفر)14 ،1389 ،

مثبت اندیشی و بهداشت روان
ارتقاء سطح سالمت رواني افراد جامعه ،يكي از مهمترين مسألۀ
جوامع بشري محسوب ميشود؛ و اين امر مهم با چگونگي
بينش ،نگرش و انديشۀ انسان نسبت به زندگي ،ارتباط مستقيم
دارد .و از آنجا كه انسان بنا به فطرت ،خداجوست و از طرفي
موجودي اجتماعي است ،بايد بررسي شود كه تأثير خوشبيني،
بدبيني و يا مثبتنگري پيرامون اين ارتباطات ،در روان آدمي
چگونه است؟ و آيا مثبتنگري پيرامون خويشتن ،تأثير مطلوب
در روان آدمي به جا خواهد گذاشت يا نه؟ در اين قسمت
جوانب مختلف نقش مثبتانديشي  -نسبت به خدا ،مردم و
خويشتن  -بررسي ميشود:
.

مثبت انديشي نسبت به خدا
از آنجا كه ذات خداوند ،نامحدود است و ذات انسان ،محدود ،لذا
انسان از تفكر در ذات خدا منع شده است؛ زيرا وجود
محدود ،توان درك وجود نامحدود را ندارد و سرگردان خواهد
شد .اما در روايتي از پيامبر اكرم (ص) ،خوشبيني به خدا ،از
پرستش او به حساب آمده است( .حلواني)19 ،1408 :
در كالمي از امام علي (ع) ،معناي خوشگماني به خدا ،اميد
نداشتن به غير او و ترسيدن از گناهان خويش ،خالص-
گردانيدن عمل براي او و اميدِ بخشش و چشمپوشي
لغزشها از جانب خداوندِ باري تعالي بيان شده است( .نهج
البالغه :نامه )27
اگر انسان به اين حد از معناي خوشگماني برسد ،آثار و بركات
فراواني در روان او نمود پيدا خواهد كرد كه به عنوان نمونه به
برخي از آنها اشاره ميشود:
.

 -1عبادت
عبادت و اطاعت پروردگار با حسن ظن به او رابطهاي محكم
دارد .به همين دليل از امام علي (ع) نقل شده كه فرمودهاند:
«از بدگماني بپرهيزيد؛ زيرا بد گماني عبادت را تباه مي-
كند( ».تميمي آمدي )263 ،1410 :آدمي در اين عالم ،به
تناسب سطح فكر و انديشهاش ،اين حقيقت را درك ميكند كه
از نعمتهاي فراواني برخوردار است و هر چه از انديشهاي
مثبتتر ،عميقتر و دقتي فراوانتر برخوردار باشد ،بيشتر و
وسيعتر خويش را غرق در نعمتها ميبيند؛ از همين رو اين
سؤال ،برايش مطرح ميشود كه اين نعمتها از آنِ كيست؟ و
من مورد احسان چه كسي قرار گرفتهام؟ اينجاست كه فطرت
حقشناسي ،انسان را وادار ميكند تا منعم خويش را
بشناسد و شكر و سپاس نعمتهاي وي را با عبادت به جا
آورد.

در مقابل ،بدگماني و منفينگري نسبت به خداوند متعال،
باعث سردرگمي و هالكت انسان خواهد شد همانگونه كه
در آيات قرآن چنين آمده است« :وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذي ظَنَ ْنْتُمْ
مْ مِنَ الْخاسِرينَ» (فصلت« )23/همين
بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُ ْ
گماني كه به پروردگارتان داشتيد ،شما را هالك كرد و
از زيانكاران شديد».
انديشۀ منفي نسبت به خدا سبب ميشود كه انسان،
سختيها و گرفتاريهاي زندگي را عذابي از ناحيۀ پروردگار
بداند در حالي كه يك انسان مثبتانديش ،مشكالت را
هديههاي الهي ميداند ،در واقع «خداوند هنگام
سردرگمي ما ،براي هدايتمان به راه راست ،تجاربي بر
ما نازل ميدارد كه آنها را بدبختي و فالكت ميناميم!»
(واسواني)98 ،1389 :

 قناعت و سخاوت

 انسان مثبتانديش ،اهل بخشش
است؛ زيرا معتقد است كه همان
خدايي كه به او اين اموال را داده
است هر گاه اراده كند ،ميتواند آنها
را از او بگيرد ،پس چه بهتر كه
مقداري از اموال خود را انفاق نمايد تا
طبق وعدۀ الهي چندين برابرش را
دريافت دارد( .بقره)245/



شجاعت

 انسان مثبتانديش ،شجاع است زيرا قدرت مطلق و حقيقي را از
آنِ خدا ميداند اگر در راه عقيدۀ درست خويش با مخالفتها
روبرو شود هراسي نخواهد داشت و با ايمان به كمك خدا در راه
هدفش با شجاعت گام برميدارد.

 كسي كه از ترس خرج و مخارج زندگي ،ازدواج نميكند ،در
حقيقت به خدا سوء ظن دارد؛ گويا خيال ميكند كه اگر
تنها باشد ،خدا قادر است رزق او را بدهد؛ ولي اگر همسر
داشته باشد ،خدا قدرت ندارد( .قرائتي )321 ،1388 :همين
طور است حال پدر و مادري كه به يك فرزند به بهانۀ
گراني ،بي پولي و ...اكتفا ميكنند .آيا آنها نميدانند كه
وقتي خداوند وعده داده است روزي بندگانش را تأمين
خواهد كرد (إسراء ،)31 /همينطور هم عمل ميكند؟ يا
اينكه آنها نسبت به وعدههاي الهي خوشبين نيستند؟!
 چنانكه از امام علي (ع) نقل شد كه «بدگمان ،ايمان ندارد».
(تميمي آمدي)264 ،1410 :

 تو ّكل
 توكّل به خداوند ،تنها بر پايۀ حسن ظن به او صورت
ميگيرد؛ زيرا انسان ،كسي را وكيل خود قرار ميدهد
كه به ويژگيهايي چون قدرت ،حكمت ،خيرخواهي و
امانت در او ايمان و اطمينان داشته باشد.
 قرآن كريم به رابطۀ ايمان و توكّل اشاره كرده و در نه
آيه ،تعبير «و على اللَّهِ فلْيتو َّكلِ الْمُؤْمِنُون» (آل-
عمران )122/آمده است .در واقع خداوند متعال از
بندگانش ميخواهد تا او را در كارهاي خويش ،وكيل
قرار دهند.
 در روايتي از امام علي (ع) آمده است كه «خوشبيني
بنده به خداي سبحان به اندازۀ اميدش به اوست و
حسن توكّلش به او به اندازۀ اطمينانش»

توبه و اميدِ بخشش
از مشخصههاي اهل ايمان ،اميد به رحمت الهي است؛
همانگونه كه امام سجاد (ع) نيز در مناجات خود از
خداوند ،تداوم حسن ظن به بخشش و غفران الهي را
خواستار ميشود و اين اميد و بخشش را به حسن
توكّل تعبير نمود ،آن را وسيلهاي براي غفران الهي
قرار ميدهد .چنان كه ميفرمايد« :خدايا بر حسن
ظنّم ،يأس و نااميدي را مسلط مساز و اميدم را از
بخشش نيكويت قطع نكن ،پروردگارا اگر به سبب
خطاهايم ،نزد تو پست و خوار گرديدهام ،به خاطر
حسن اعتمادم به تو ،مرا عفو كن( ».قمي)1381 ،
.

رسیدن به آرامش
انساني كه به خداي قادر مطلق ،باور دارد ،هرگز مضطرب
نخواهد شد .از امام علي (ع) روايت شده كه فرمودند« :خوش
بيني ،مايۀ آسايش دل و سالمت دين است».
(تميمي آمدي)344 ،1410 :
آدمي همين كه فكر كند «خدايي دارد كه هزار مرتبه
مهربانتر از پدر و مادر ،نسبت به اوست»
(نراقي ،1376 :ص  )236و بلكه بيشتر از هزار مرتبه ،همين
كافي است براي اينكه او را غرق در آرامش نمايد زيرا خداوند
با بندگان خويش انچنان معامله مينمايد كه آنها در مورد او
فكر ميكنند .امام رضا (ع) فرمودند« :به خداوند گمان نيك
ببر؛ زيرا خداي عزّ و جلّ ميفرمايد :من نزد گمان بندۀ
مؤمن خويشم ،اگر گمان او به من نيك باشد مطابق آن
گمان با او رفتار ميكنم و اگر بد باشد نيز مطابق همان
گمان بد با او عمل ميكنم» (كليني)72 ،2 ،1407 :

رسيدن به خوف و رجاء
خداوند متعال نيز در بسياري از آيات ،خوف و رجاء را كنار هم
ذكر نموده است( .ر.ك :سجده -16 /زمر -9/انبياء)90/
به طور كلي ،همۀ رفتارهاي انسان ،آثار و جلوههاي اين دو
نيروي گرايش رواني است و هر چه شناخت انسان ،نسبت به
خدا و قيامت عميقتر باشد ،خوف و رجاء وي بيشتر خواهد بود.
چنان كه امام علي (ع)ميفرمايند« :اگر ميتوانيد كه هم
بسيار ترسان از خدا و هم گمانتان به او نيك باشد ،اين
دو را با هم جمع كنيد ،زيرا خوشگماني و اميد بنده به
پروردگارش به اندازۀ ترس اوست از پروردگارش و خوش-
گمانترين مردم به خدا بيمناكترين آنهاست از خدا»
(نهج البالغه :نامه)27

 مثبتاندیشي نسبت به مردم
 مثبتانديشي نسبت به مردم در سالمت روان
آدمي ،مؤثر است .خداوند متعال در قرآن
كريم از بدگماني و بدبيني نسبت به مسلمانان
نهي فرموده است« :يا أيُّها الَّذين آمنُوا
اجْت ِنبُوا كثيراً مِن الظَّنِّ إِنَّ بعْض الظَّنِّ إِثْمٌ
بعضكم
التجسَّسُوا واليغتب
و
بعضاً(»...حجرات)2/

نقش مثبتانديشي نسبت به مردم بر بهداشت روان

 سالمت روان :از آنجا كه افراد بدگمان ،نميتوانند
اعمال ديگران را خالي از غرض و آلودگي تصور
نمايند ،همواره در رنج روحي و درد رواني سختي
به سر ميبرند و سوز و گداز خيال و پندار ،همواره
آنان را شكنجه ميدهد .تا جايي كه امام علي (ع)
ميفرمايد« :آدم بدبين ،همواره بيمار است».
(ليثي واسطي )40 ،1376 :روايات ،خوشبيني را
مايۀ آسايش دل و سالمت  ،بيان كرده-
اند(.تميمي آمدي)344 ،1410 :

برقراری رابطۀ دوستی
 امام علي (ع) در سفارش به فرزند بزرگوار
خود امام حسن (ع) ميفرمايد« :بدگماني ،تو
را از دوست دلسوز محروم نكند!» (مجلسي:
 )1403،77،211زيرا «هر كه خوشبين نباشد،
از همگان گريزان باشد (و با هيچ كس خو
نگيرد)( ».تميمي آمدي)254 ،1410 :

جلب اعتماد و محبت مردم
 امام علي (ع) فرمودند« :هر انساني را نياز و خواسته-
اي است ،بنابراين از بدبيني دوري كنيد( ».محمدي
ريشهري )3399 ،7 ،1379 :و همو فرموده است:
«بدترين مردم كسي است كه به سبب بدگمانيش به
هيچ كس اعتماد ندارد و به سبب بد رفتاريش هيچ
كس به او اعتماد نميكند(».كراجكي)182 ،1410،2:
واضح است ،كسي كه به سبب منفي نگرياش در مورد
ديگران ،همه را ضعيف و ناتوان در كارها ببيند و فقط
خودش را قبول داشته باشد ،ديگران هم نسبت او محبت
و اعتماد نخواهند داشت.

آرامش در اثر پيشرفت امور
 فردي كه به مردم با نگاهي مثبت مينگرد ،با نشاط و آرامش ،اهداف
خود را دنبال ميكند؛ به خاطر نوع برخورد اجتماعي و رفتاري كه با
ديگران دارد ،ساير افراد نيز در رسيدن به اهدافش با او همياري و
همكاري خواهند كرد اما انسانهاي منفينگر چون به هيچ كس
اعتماد ندارند و به همه بدبين هستند ،ترجيح ميدهند كه به تنهايي
مشكالت را رفع نمايند .به همين دليل انسان بدبين ،فشار
مضاعفي را متحمل خواهد شد اما در مقابل چنين فشاري
پيشرفت چنداني هم در كارهاي خويش حس نخواهد كرد زيرا
كاري كه با بهرهگيري از قوت چند نفر پيش برود ،به طور مسلم،
نتيجۀ بهتري خواهد داشت .امام صادق (ع) ميفرمايد« :از خوش-
بيني بهرهاي برگير ،تا با آن دلت آرام گيرد و كارت پيش
رود( ».اربلي)2،208 ،1381 :

رهایی از گناه
 مثبتانديشي نسبت به مردم ،روان انسان را از آلودهشدن
به بسياري از گناهان ،برحذر ميدارد؛ زيرا از يك سو ،بنا
به فرمودۀ پيامبر اكرم (ص) «گمان ،دروغترين دروغ
است( ».حر عاملي )59 ،27 ،1409 :و طبق آيۀ 12
سورۀ حجرات« :يا أيُّها الَّذين آمنُوا اجْتنِبُوا كثيراً مِن
الظَّنِّ إِنَّ بعْض الظَّنِّ إِثْمٌ و ال تجسَّسُوا و ال يغْتبْ
بعْضُكُمْ بعْضاً »...مشخص ميشود كه بدگماني ،زمينۀ
تجسس در كار مردم و تجسس ،زمينۀ غيبت را فراهم
ميكند .به همين دليل از امام علي (ع) نقل شده كه
فرمودند« :هر كه گمانش زياد باشد ،غيبتش زياد
شود( ».ليثي واسطي)422 ،1376 ،

 معناي حُسن ظن ،سادگي ،زودباوري ،سطحي نگري
و غفلت از توطئهها و شيطنتها نيست( .قرائتي:
 )322 ،1388اهل بيت (ع) از خوشبيني و مثبتانديشي
نابجا ،اعالن خطر كردهاند؛ به عنوان نمونه امام صادق
(ع) فرمودهاند كه «هر گاه روزگار ،روزگار ستم باشد و
مردمش اهل نيرنگ ،اطمينان كردن به هر كس
درماندگي است( ».ابن شعبه حرّاني )357 ،1404،و باز
آن حضرت چنين يادآور شدند كه «به برادرت اعتماد
كامل و تمام مكن؛ زيرا زمين خوردن ناشي از
اطمينان كردن قابل عفو نيست( ».همان)

مثبت انديشي نسبت به خويشتن
 اگر انسان ،نسبت به خود انديشهاي حقيقتبين ،به
دور از كبر و غرور و به معناي واقعي كلمه انديشهاي
مثبت داشته باشد ،چنين انديشهاي هدايت،
بازگشت به خويش و اصالح نفس را در پي دارد .با
انديشههاي مثبت است كه توانمنديها ،اعتماد به
نفس و خودباوريها افزايش مييابند در حالي كه با
افكار منفي ،ناتواني ،حقارت و خود كم بينيها در
انسان تشديد و در نتيجه ،بسياري از امراض روحي
و جسمي گريبانگير فرد ميشود.

نتيجه






مثبتاندیشی نسبت به خدای متعال آثاری همچون عبادت ،قناعت،
سخاوت ،شجاعت ،توکل ،توبه و امید بخشش و همچنین رسیدن به
آرامش و دستیافتن به خوف و رجاء را در پی خواهد داشت.
مثبتاندیشی نسبت به مردم ،سالمتی روان ،برقراری رابطۀ دوستی،
جلب اعتماد و محبت دیگران و رهایی از انواع گناهان را در بر دارد.
ا ّما اگر زمان و شرایط جامعه به گونهای بود که اکثر مردم ،اهل ظلم و
تعدّی به حقوق دیگران بودند در آن صورت به جای مثبتنگری باید
جانب احتیاط ،رعایت شود.
در روایات اهل بیت (ع) از مثبتنگری نسبت به خویشتن در صورت
بروز تکبر و غرور ،نهی شده است اما اندیشۀ مثبتی که سبب کشف
نیروی درون ،بازگشت به خویشتن و اصالح نفس است ،موجب کشف
توانمندیها ،اعتماد به نفس و خودباوری میشود و با ناتوانی و
خودکمبینی انسان به مقابله برمیخیزد.

z

