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اهش اضطراب و تحمل كبررسي ميزان تأثيرگذاري اعتقادات مذهبي بر 
  ^بيت ريم و روايات اهلكيد بر آيات قرآن كها با تأ بيماري

*هكوچكمحبوبه 
 

  **نيا علي حسندكتر 

 يده كچ

با اعتقادات  تبيين رابطه اضطراب و آرامش هدف از اين پژوهش بررسي و
وجود امام  ه آيا ايمان، اعتقاد بهكهاست  مذهبي و در پي آن پاسخ به اين پرسش

فرد  كدهد؟ وظيفه ي و نيز معادباوري، آرامش را در بيماران افزايش مي #عصر
هاي سخت و فراگير چيست؟ روش پژوهش  باايمان هنگام دچار شدن به بيماري

تحليل محتوا بوده و براساس دستاوردهاي اين نوشتار بينش انسان به از نوع 
اهش اضطراب و ميزان افزايش كمسلمان و غيرمسلمان، در افراد مذهب در 

تحمل بيماران تأثيرگذار است. نتايج حاصل از اين پژوهش نياز توأمان آدمي به 
و نيايش، وظيفه بيمار افزون بر دعا  ^ايمان و علم است و طبق سيره ائمه

  ي است. كپيگيري روند درمان پزش

  ليديكواژگان 
  . ^بيت اضطراب، ايمان، بيماري، دعا، قرآن، اهل

  مقدمه
ي همراه و همزاد رنج و اضطراب بوده و براي كره خاكبشر از دوران اوليه حضور خود در اين 

دانش خود براي نجات اي بنابر ميزان توانايي و  رده است. انسان در هر برههكهايي  رفع آن تالش
وشيده است. پديده مقابل كها و يا رفع اضطراب آنها  همنوعانش از درد و رنج ناشي از بيماري

                                                                        

  (نويسنده مسئول). ارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه شاهدكدانشجوي  *.
mkoochakeh@gmail.com 

  a.hasannia@shahed.ac.ir  .دانشگاه شاهد عضو هيئت علمي **.
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ه تحصيل آن در رديف نيازهاي حياتي و ضروري فرد و جامعه است. كاست » آرامش«اضطراب 
شود؛ از آن  اهش اضطراب ميكه باعث رفع يا كدر منابع اسالمي نيز به عوامل زيادي اشاره شده 

ه خداي سبحان براي كاي است  ه راه ارتباط با خداوند بوده و تنها وسيلهكجمله، دعا و نيايش 
  ارتباط با خود آن را مقرر فرموده است.

روحي، بر جسم انسان نيز آئار تاريخ نيايش و دعا با پيدايش انسان قرين است. دعا عالوه بر 
هاي مرتبط با  ردن ضربان قلب شده، از بيماريكو آرام  تأثيرگذار و باعث پايين آمدن فشار خون

هاي  ) ارزش و اهميت دعا از سفارش۵۱: ۱۳۹۳ند. (رحماني، ك سامانه دفاعي بدن پيشگيري مي
ه با نيايش، دعا و با ياد خدا بودن انس كشود. انساني  ريم معلوم ميكو قرآن  ^ائمه معصومين

و در نتيجه نه خوف و پريشاني دارد و نه اضطراب.  شود گيرد به ذات او تسليم مي و الفت مي
  )۱ـ  ۳: (همان

اهش اضطراب كه آيا ميزان ايمان و اعتقادات مذهبي بر كپرسش اساسي پژوهش اين است 
: شود و افزايش تحمل بيماران تأثيرگذار است؟ و نيز در ادامه به اين سؤاالت پاسخ داده مي

فرد باايمان هنگام مواجهه با  كمي چيست؟ وظيفه يارهاي تأمين آرامش در منابع اسالكراه
  هاي سخت فراگير چيست؟ بيماري

و معادباوري  #هدف اين نوشتار بررسي و تبيين رابطه آرامش با ايمان، اعتقاد به امام زمان
است. به همين منظور بعد از ورود به حوزه معنايي دعا، اضطراب و آرامش، اين مفاهيم از نظر 

هاي  رد بررسي قرار گرفته، سپس به تحليل برخي از عوامل اضطراب و نيز زمينهشناسي مو روان
 آرامش در منابع اسالمي اهتمام شده است. 

  پيشينه پژوهش
هاي متعددي  ، پژوهشرابطه ميان اضطراب، آرامش، بيماري و اعتقادات مذهبيدر خصوص 

)، ۱۳۹۹پوراميني، ( ي؟ ازكا دانش پزشرونا با دعا يكمبارزه با هاي  پژوهش: است. مانند انجام شده
)، اضطراب و تشويش و ۱۳۹۵وهستاني (كزندگي براساس آيات و روايات از  كنقش معاد در سب

) و عوامل آرامش و ۱۳۹۳ي (كارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و روايات از يعقوبي سوركراه
  ).۱۳۸۳مبلّغ ( يه بر آيات و روايات ازكاضطراب از ديدگاه قرآن و سنت با ت

قبلي، تالش شده تا موضوع تبيين رابطه آرامش با اعتقادات  هاي پژوهشرغم وجود  به
تر مورد  ه در اين نوشتار بدان پرداخته خواهد شد، با نگاهي دقيقكمذهبي از نگاه قرآن و روايات 

  بررسي قرار گيرد. 

  . اضطراب۱
 شهادت به بوده دلهره و ي، رنج، اضطرابناراحت با همواره يكخا رهك اين در بشر زندگي آغاز
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ها همزاد و همراه زندگي انسان در اين جهان مادي  و دلواپسي نگرانيتاريخي،  شواهد و قرائن
الت و همچنين از ميان برداشتن و كبوده است. طبعاً آدمي در طول تاريخ براي فائق آمدن بر مش

توان ادعاي تاريخِ مشخص و  ) البته نمي۲۴: ۱۳۸۳هايي داشته است. (مبلّغ،  رفع اضطراب تالش
هاي تحقّق آن  روشني براي بررسي علمي و اختصاصي موضوع اضطراب، يا آرامش و نيز زمينه

) براساس شواهد، بشر اوليه ۲۶: باشد. (همان دو را داشت، ولي تا حدي قابل رديابي و دستيابي مي
شده ارواح  و زندگي آدمي بوده است. تصور ميننده اعمال، رفتار ك ه تعيينكمعتقد به ارواحي بوده 

ه مظهر خشم خدايان و وسيله مجازات انسان، و ارواح كارواح خبيثه و شيطاني : دو گونه هستند
اند. بر اساس اين عقيده آنها علّت  ه نشانه عنايت و لطف خدايان به آدمي بودهك كمقدس و پا

ين وصف اگر شخصي تحت نفوذ ارواح پليد قرار اند. با ا ردهك ها و درمان را تبيين مي بيماري
گرفت، با استمداد از خدايان براي بيرون راندن ارواح خبيث و يا به شيوه ديگري روح پليد  مي

ه بشر براي كهايي  حل ي از راهك) ي۲۷: نمودند. (همان جسم او مي كشيطاني را مجبور به تر
هايي  نديشمندان و عالمان بوده است. از روشبرده مشاوره با ا ار ميكالت خود به كرهايي از مش

اسه سر كردن كاند، سوراخ  ردهك ه در دوران باستان بعضي از مشاوران براي درمان ارائه ميك
ه به منظور كهاي ديگر بود  شيدن، خواندن ورد و نيز شيوهكبيمار، شالق زدن، به غلّ و زنجير 
  )۵۷: ۱۳۸۴است. (حسيني، رفته  ار ميكراندن شياطين از جسم فرد بيمار به 

 طاليي عصر رواني در و الت اجتماعي، اخالقيكمش حقيقت كدر و علم پيشرفت و رشد با
 هاي مسلمان، روش دانشمندان اسالم توسط ظهور باشد.  دگرگون مشاوره، هاي ارائه يونان، شيوه

 زندگي ريخچهبررسي تا و مصاحبه با آنان گرفتند. جديدي به خود لكدرماني ش انسانيـ  علمي
  )همانپرداختند. ( ميآنها  درمان و مشاوره ارائه رواني، به بيماران
 احساساتي است نكمم فردي هر آن در هك دارد وجودهايي  دوره انسان زندگي لي دركطور  به
شناسان،  اصطالح روان باشد. در تشويش داشته و پريشاني، آشفتگي، نگراني، ترس، نااميدي مانند

احساس منتشر مبهم و ناخوشايند، احساس ناتواني خود براي تفسير  كاست از ي اضطراب عبارت
امالً طبيعي و سهم كالبته اضطراب در حد تحمل انسان ) ۵۳: ۱۳۸۳و تعبير حوادث مهم. (مبلّغ، 

ه ما را كنند. هر موجود باهوشي اضطراب دارد و اين همان چيزي است ك ر ميكه فكساني است ك
  )۲۵۸: ۱۳۹۲ند. (گنجي، ك ري وادار ميبه تالش و سازگا

 آن بتوان اگر هك است آدمي شخصيت ساختار جزء اضطراب هك داشت توجه تهكن اين به بايد
 گفت توان مي راستا همين شود. در مي انسان رشد و بالندگي داشت، موجب نگه اعتدال حد در را
 از ارها، پيشگيريك موقع به ها، انجام وعده به عمل در مسئوليت احساس سبب اضطراب هك

در حقيقت ) ۲: ۱۳۹۳ي، كسور شود. (يعقوبي مي فردي و اجتماعي وظيفه و انجام احتمالي خطرات
بيماري مخرّب  كرود و ي ه از تحمل انسان فراتر ميكشود  ساز مي زماني اضطراب مسئله
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او را نيز  ه عملكتنها صاحب خود بل ه اضطراب مرضي نام دارد. اضطراب مرضي نهكگردد  مي
هاي جسمي به همراه دارد.  ه جلوهكند. اضطراب، احساس دردآوري است ك تخريب مي

ي دهان، كردن، تشنّج، احساس خفگي، درد سينه، خشك پريدگي، لرزش، تپش قلب، عرق رنگ
 ناشي تواند ميشود  مي اضطراب ه باعثك عواملي) ۲۵۸: ۱۳۹۲اغلب از عالئم آن است. (گنجي، 

 و يا ناشي از عوامل  گناه؛ و خدا ياد از ، اعراضكنااميدي، سوء ظن، ش: مانند يدرون عوامل از
 و سيل مانند محيطي - طبيعي خانوادگي و يا حوادث التكها، مش ها، سختي بيماري: بيروني مثل

است.  شده ارائه گروه دو هر در مقابله ارهايكراه ^اطهار ائمه احاديث در هك شد با زلزله
هاي شديد  ه هنگام بروز حوادث و بيماريكتوان نتيجه گرفت  ) با اين وصف مي۲۳ـ  ۵۶: (همان

ه از اعتقادات بيشتري برخوردارند، قدرت تحمل باالتر و كالعالج، در اشخاصي  و حتّي صعب
  متري وجود دارد. كاضطراب و افسردگي 

  . آرامش۲
) ۷۹: ۱۳۸۳مبلّغ، (است.  اي در جهت مقابل اضطراب و نگراني و متضّاد با آن آرامش پديده

ضرورت است و در رديف نيازهاي  كه يكفضيلت بل كتنها ي تحصيل آرامش از ديدگاه عقلي نه
هاي تحقّق آرامش و شناخت عوامل  ردن زمينهكباشد. فراهم  حياتي و ضروري فرد و جامعه مي
رسطو رابطه ) ا۶: آيد. (همان شمار مي دست آوردن آرامش به اضطراب، نخستين گام براي به

واقع،  در است آرزوي آدمي باالترين هك سعادت«: ندك مي تبيين گونه اين را آرامش و سعادت
  )۸۶: (همان». باشد همان آرامش مي

سب كه براي كتوان به عاملي دست يافت  هاي گوناگون، مي هاي پژوهش با مطالعه در يافته
  آيد.  ياري انسان ميالعالج به  صعبي ها آرامش، در حوادث ناگوار و بيماري

  اعتقادات و باورهاي ديني
 آن تبع به و بهداشتي و فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي عميق تغييرات علّت به امروز در دنياي

تحوالت،  و تغيير همين براساس. هستند مواجه متعددي مسائل ها با زندگي، انسان كسب در تغيير
 انسان مصائب از يكي. است شده ايجاد مسائل ينا با مواجهه و مقابله براي متفاوتي هاي روش

 از بسياري درمان مختلف، جوامع در. است نندهك ناتوان يا و العالج صعب هاي بيماري امروزي،
 باورهاي تناسب به گاهي و نبوده يكپزش كالسيكهاي  شيوه از استفاده به ها، منحصر بيماري

 استفاده فرهنگي خاص آداب بعضي از بيماران رواني و بدني هاي درمان آنها، در فرهنگ و افراد
ي، در اين كهاي نوين پزش ه همگام با يافتهكهاي متعددي  پژوهش )۵: ۱۳۸۷آقاعلي، (شود.  مي

ه باعث افزايش كزمينه انجام شده، بيابگر ارتباط مستقيم اعتقاد مذهبي با بهداشت رواني است، 
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هاي ناشي از  ريع بهبودي ناراحتيو تس) Coping mechanisms(هاي دفاعي  انيسمكم
 ، شريل)Larson( شود؛ مانند مطالعات الرسون مي )Traumatic events( زا رويدادهاي آسيب

)Sherrill( ،سمك )Cassem(پترسون ، )Peterson(روي ، )Roy( و ويلتز )Willets( .
 و جسم و روح ميان هماهنگي در ايماني شفاي حقيقت در )۵ـ  ۶: ۱۳۷۵ابهري،  احمدي(

مبتالشده را  انسان هيجاني عوارض دعا و نيايش هكگيرد. به اين صورت  مي لكش فرد هيجانات
 ۵: ۱۳۷۸دهد. (آقاعلي،  مي افزايش او را شديد جسماني بيماري از ناشي درد تحمل اهش داده وك
 بايد هك است باور اين بر )Roberts( روبرت نام به مذهبي هاي درمان پژوهشگران از يكي )۴ـ 
 )۱۰: ۱۳۷۵ابهري،  احمدي(شود.  ساختهاي  نمازخانه يكپزش دهكدانش هر نارك

 ها و عوامل آرامش در منابع اسالمي . زمينه۳

 نامبردهآنها  از آرامش سبك براي هك يافت دست عواملي به توان مي اسالمي منابع به با نگاه
  . شود مي اشاره آن مورد چند به هكاست،  شده

  يك. ايمان
هاي  اهش اضطراب و نگرانيكه ايمان در كشود  متعددي استنباط مي رواياتآيات و از 

ك: ند. (براي نمونه نك مخرّب و همچنين در ايجاد و تثبيت آرامش رواني نقش مهمي ايفا مي
صادر شده  ^ه در اين زمينه از معصومك) از بين رواياتي ۲۶/  ؛ توبه۴/  ؛ فتح۳۰ـ  ۳۱/  فصلت

  فرمايند: ه ميكرد كاشاره  ×وتاه اميرالمؤمنينكايت توان به رو مي
  آمن تَأمن.

  ايمان بياور تا در امان باشي.
  اَاليمانُ اَمانٌ.

  ايمان همان امنيت و آرامش است.
ه ايمان به خداوند چيز مستقل و جداي از كگوياي اين مطلب است  ×اين تعبير امام علي

 ندك مي جان، آسان درون را زندگي خم و پيچ پر و سخت شرايط آرامش نيست. در حقيقت ايمان
 زمينه و انسان، بستر جان درون در روحي فشارهاي و آور اضطراب عوامل نفوذ از ممانعت با و

 تا دهد مي اميد و توان آدمي به و سازد مي مهيا را نشاط و شادابي آرامش، احساس براي الزم
  )۱۷۸ و۱۷۶: ۱۳۸۳دارد. (مبلّغ، قدرتي  با و مطمئن پناهگاه به اكاتّ ندك احساس

  دو. ياد خدا
 ۲۸ آيه به استشهاد با هك است سبحان خداي ياد و ركشود، ذ مي آرامش باعث هك عواملي از
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 آرامش سيركخدا، ا ياد اساس اين بر. ردك بيان را خداوند ياد و آرامش رابطه توان مي رعد سوره
باشد.  انسان گر ياري تواند ميها،  بيماري و ها اضطراب زندگي، دشوار شرايط در هك است بخشي

  )۱۷۹: همان(

  جويي در سايه ايمان سه. پناه
 انسان. است ندهكآ و سخت دشوارهاي  نشيب و فراز متعدد، از داليل به دنيا در انسان زندگي

 اين و جويد مي مدد او از دشوار مراحل در هك است پشتيباني و گاه يهكت نيازمند مسير اين طي در
 را مسير هاي سختي تحمل تاب گاهي، يهكت چنين از بودن بهره بي و غفلت با هك است حالي در

 در غرق را ناگوار، او حوادث امك در شدن نابود انديشه و سيك تنهايي، بي احساس ندارد و
هيچ موال  |ريمه محمدكسوره  ۱۱طبق آيه  )۱۱۷و  ۱۱۶: همان(ند. ك مي نگراني و اضطراب

 ربوبيت مقام به متعال، توجه قادر آفريدگار ل بهكو تو باشد. اعتقاد رتر از خداوند نميگاهي ب يهكو ت
 رحيم و مهربان هم هك است خداوندي پايان بي قدرت در امور لّك تدبير هك تهكن اين خدا، باور

 و خاطر اوست، رضايت عهده بر بندگان تمام فالتك هك مطلب اين به توجه و دادگر هم است و
  )۱۸۴ و ۱۸۳: همان(آورد.  مي ارمغان به انسان براي خاصي شآرام

  قدر و قضا به بودن چهار. راضي
فرد، اعتقاد به قضا و قدر الهي  كي از باورهاي تأثيرگذار در نحوه زندگي و سطح فعاليت يكي

تواند با سرانگشت  ريم، خداوند متعال قادر به هر امري است و ميكاست. بر اساس تعاليم قرآن 
ل بگيرد، بنده مطيع، كند، و اگر چنين بينشي در انسان شكائنات را اداره كمت خود كدبير و حت

مت ندانسته، هرچه از مرض، فقر، فنا و ... پديد آيد را خواهد پذيرفت، كهيچ چيزي را بدون ح
  نهد.  داند و بر تقدير او گردن مي ه رضايت پروردگارش را در آنها ميكزيرا 

  در سايه ايمان پنج. صبر و تحمل
ه به مؤمن الطاق كآمده  ×هايي توسط امام صادق سفارش تحف العقولتاب گرانقدر كدر 

  فرمودند:
ي از آنها كي: ه سه سنت در او باشدكاي مؤمن نخواهد بود مگر اين هيچ بنده

ه خداي عزّوجلّ براي او كها تا اين ها و سختي عبارت است از صبر در ناراحتي
  )۴۰۷ـ  ۴۰۸: ۱۳۸۱وي اصفهاني، فرج برساند. (موس

  شش. اعتقاد به عنايت امام
نان كدر ميان جامعه بشري وجود امام معصوم، از چند جهت سبب آرامش و امنيت براي سا
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ه اعتقاد به رهبري و امامت ايشان دارند كي از ثمرات با اهميت در بين اشخاصي كزمين است؛ ي
دانند. به عبارت ديگر وجود امام  بانتر به خود ميسي دلسوزتر و مهركه او را از هر كاين است 

توان با پناه بردن به  ايي هنگام مواجهه با حوادث خطير است؛ زيرا ميكبراي بندگان خدا نقطه اتّ
  )۱۹۰: ۱۳۹۷رباغاني، كساز منتفع شد. (ش بخش و چاره عنوان پناهگاهي آرام امام، از ايشان به

امام بر احوال و اعمال همه مخلوقات آگاهند، ولي در بين به اعتقاد شيعه، و به داليل نقلي، 
به شخصي (رميله)  ×اي دارند. اميرالمؤمنين آنها نسبت به مؤمنان توجه و عنايت خاص و ويژه

ه ما به خاطر بيماري كشود مگر اين اي رميله هيچ مؤمني بيمار نمي «: فرمودند ه سخت بيمار بود ك
البته چنين عنايتي » ؤمني در غرب و شرق زمين از ما غايب نيست. شويم و ... هيچ م او بيمار مي

شان به شيخ كه حضرت در توقيع مبارك طوري به مؤمنان نيز وجود دارد، به #از جانب امام عصر
و چيزي از شما نزد ما پنهان  ئيمما بر تمامي احوال و اخبار شما آگاه و آشنا«: مفيد فرمودند

خطاب » عين هللا في خلقه«، #ه حضرت حجتكروز جمعه  . از عبارتي در زيارت»نيست
ه هيچ باطن و ظاهري از چشمان پر نفوذشان مخفي نيست. كتوان دريافت  شود نيز مي مي

جانبه امام و عنايت ايشان  ) با اين وصف وقتي انسان وجود همه۴۱۳ـ  ۴۱۵: ۱۳۸۶هاشمي،  (بني
ها،  تحمل او نيز در شرايط سخت بيماري ند عالوه بر آرامش، ميزانكرا با تمام وجود احساس 

  يابد. افزايش مي

  ايمان سايه در مرگ از هفت. نترسيدن
 انسان وجود در اگر هك زيرا است؛ خوبي اصل اين و دارد وجودها  انسان تمام در بقا به ميل

 دشيك مي دست حوادث برابر در خود حفاظت و هاي بسياري، حتي از دفاع  فعاليت از ميل نبود اين
 ميل اين موازات شد. در مي منقرض مرور به نسلش و انداخت مي خطر به را بقايش در نهايت و

 داراي هك است؛ اما افرادي اضطراب عوامل از يكي و ناشناس اي پديده هك دارد مرگ وجود بشر،
 غيرفاني و برتر جهاني آخرت زيرا ندارند؛ مرگ از فرار و مخرّب عميق هستند اضطراب ايمان
او  ارك پايان مؤمن انسان است مرگ سبحان خداي به ه هدف، تقرّبك) از آنجا ۱۷/  . (اعلياست

 حقيقت، اين اساس بر است. پايدار و باقي دنياي به گذرا و فاني سراي از انتقال هكنيست، بل
، مبلّغ(داشت.  نخواهد اضطرابي و بيم شدن مرگ كنزدي از ه چنين بينشي داشته باشدك فردي
  )۱۳۳ـ  ۱۳۴: ۱۳۸۳

  معاد به هشت. اعتقاد
  : شود ه به دو مورد آن اشاره ميك دارد متعددي آثار معاد به اعتقاد

 و مقدمه هدف داراي را جهان دارد اعتقاد مرگ از بعد زندگي به هك فردي. بازدارندگي: ۱
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ي ها يبيمار به ابتال جريان در تواند مي معادانديشي داند. بنابراين مي ابدي حيات به رسيدن
 هك دهد. بنابراين شخصي اهشك حداقل به را ناشي از آن درمان، اضطراب سير در حتي و كمهل
  گردد.  مي او خاطر آرامش درخشان، باعث آينده به اميد باشد داشته باور مرگ از پس جهان به

اليف و كتاب پس دهد، به تكه بايد حساب و كانسان باورمند به روزي . توجه به مسئوليت: ۲
باشد؛ زيرا چنين فردي مرگ  ردار و اعمالش ميكهاي خود توجه بيشتري دارد و مراقب  سئوليتم

ه پاداش صبر و كداند ه آغازي ديگر و نيز رسيدن به درجات عالي ميكداند بل را تمام شدن نمي
  )۶۲ـ  ۶۳: ۱۳۸۴اش بوده است. (حسيني،  هاي زندگي الت و بيماريكتحمل در برابر مش

  د از دعانُه. استمدا
دعا گفته مطلق خواندن نيز به  يو استمداد است و گاه خواستنحاجت ، خواندن» دعا«

ويژه  اربردهاي قرآني آن در نظر گرفته شود، بهكه اگر با ك) ۳۴۴/  ۲: ۱۳۷۱قرشي، شود. ( مي
اظهار نياز و خواهش بندگان به درگاه ه با اجابت از جانب خداوند متعال همراه است، كهنگامي 

 قرار اثربخش را طبيعت عالم لك سبحان خداي) ۶۰/  ؛ غافر۱۸۶/  داوند سبحان است. (بقرهخ
 آن از جلوتر حتي و موازات به ند. پسك صدق مي عالم در العمل سكع و عمل قانون داده و

 عالم نيز آن در العمل سكع و است. بر همين اساس، عمل ردهك را وضع معنا عالم قاعده، قوانين
 را دعا و ركذ اثرگذاري قاعده توان نمي شد، پس آن ركمن توان نمي گاه هيچ هكند ك مي پيدا معنا
 آدمي سرنوشت و زندگي در ماديات معنويات مانند گرفت. بنابراين ناديده انسان زندگي در

 عزّوجلّ خداي از كمك و مساعدت درخواست و ارتباط دعا، ايجاد است. در حقيقت تأثيرگذار
 خداوند ركذ از باالتر نيرويي هاي شديد هيچ و شيوع بيماري بالها تهاجم رد كش است. بدون

بايد  آيا هكاين است  فراگير بيماري شيوع ولي سؤال مهم هنگام )۴: ۱۳۹۳باشد. (رحماني،  نمي
 دانش دادن اساساً قرار گفت بايد جواب شد. در دعا به متوسل يا ردك اعتماد يكپزش دانش به

 هم نارك در هك ديگرندكي متمم و ملكم دو اين است. زيرا گزافي ارك هم ابلتق در دعا و يكپزش
به ارمغان  براي انسان بيروني امنيت و علم دروني سبب امنيت بخشند. ايمان مي امنيت آدمي به

 شخص كي وظيفه وصف اين است. با نيازمند و علم به ايمان توأمان انسان آورد. بنابراين مي
 و شفا واقع در هك خود است. هرچند يكپزش درمان روند ا و نيايش، پيگيريبيمار عالوه بر دع

در اين رابطه امام نهاده.  خود شافي صفت مظهر را كپزش خداوند ولي است خداوند از درمان
 امامان سيره» سازد.  نمي عملي طبيعي اسباب راه از جز را چيز هر خداوند«: فرمايد مي ×صادق

 بهره نيز درمان از توسل، و دعا با زمان هم بيماري هنگام هك بوده نيز چنين ^معصوم
 اشاره ضمن در و دانستند سرد آب و را دعا تب خود دواي ×اظمك مثال، امام جستند. براي مي
  )۶۲: ۱۳۹۹ردند. (پوراميني، ك خود منزل در كپزش كي حضور به
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  نتيجهبندي و  جمع
ه كرو بوده  هاي فراواني روبه ها و نگراني ابطور طبيعي با اضطر انسان در طول زندگي خود به

ه اعتقاد و كي از آن است كهاي انجام شده حا رده است. پژوهشك هايي تالشبراي رفع آنها 
اهش اضطراب و افزايش تحمل درد ناشي از كاي در  نندهك بينش آدمي به مذهب نقش تعيين

ه باعث رفع يا كزيادي اشاره شده بيماري جسماني شديد دارد. در منابع اسالمي نيز به عوامل 
وجود امام  ل، اعتقاد بهكشود، مانند ايمان، ياد خدا، تو اهش اضطراب و افزايش آرامش بيمار ميك

مت يا مصلحت از كه هيچ فعلي بدون حك، راضي بودن به قضا و قدر الهي و اين#زمان
ز باعث آرامش انسان است؛ شود. معادباوري و اعتقاد به جهان پس از مرگ ني پروردگار صادر نمي

ه معتقد به رستاخيز است مرگ را آغازي ديگر و رسيدن به اجر صبر و تحمل كزيرا فردي 
العمل او در دنيا معنا  سكداند. بنابراين عقيده عمل و ع هاي زندگي خود مي الت و بيماريكمش

و شديد با ايجاد ارتباط با هاي سخت  ند. بنابراين فرد با ايمان به هنگام ابتال به بيماريك پيدا مي
زمان با   هم ^رده و طبق سيره ائمه اطهاركخداي سبحان و نيايش از او درخواست مساعدت 

  شود. ي نيز غافل نميكدعا از متمم آن يعني درمان پزش

  منابع
يد بر كمطالعه تأثير مشاوره گروهي شناختي رفتاري با تأ، ١٣٨٧آقاعلي، فاطمه،  - 

، اهش اضطراب و افسردگي بيماران مبتال به ام اس استان قمكهاي معنوي در  انديشه
  دانشگاه الزهرا.  نامه پايان

ها و  نقش ايمان و اعتقاد مذهبي در درمان بيماري«، ۱۳۷۵احمدي ابهري، علي،  - 
 ،٤، سال دوم، شماره انديشه و رفتار، »درماني مذهبي معرفي سه مورد درمان با روان

 . ٤ـ  ١١ص 

  معارف.  ك، تهران، ني×معرفت امام عصر، ۱۳۸٦د، هاشمي، محم بني - 
، »ي؟كرونا با دعا و نيايش يا دانش پزشكمبارزه با «، ۱۳۹۹پوراميني، محمدباقر،  - 

  . ۶۳و  ۶۲، ۴۵۸و  ۴۵۷، ص پاسدار اسالم
، ص ۸۷، ش مجله معرفت، »درماني در منابع اسالمي شناخت«، ۱۳۸۳حسيني، داوود،  - 

  . ۵۷ـ  ۶۶
نقش و تأثير دعا بر سالمت جسمي و روحي انسان در دين ، ١٣٩٣رحماني، فرزانه،  - 

  ز. كدانشگاه تهران مر نامه پايان، اسالم و مسيحيت
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باوري در  بررسي اثربخشي آموزش مهدي«، ۱۳۹۷رباغاني، اشرف السادات، كش - 
فصلنامه ، »آموزان اهش اضطراب و بهبود پيشرفت تحصيلي دانشكارتقاي اميدواري 
  . ۴١ـ  ٤٦، ص ٤٦، سال دوازدهم، شماره شرق موعودعلمي ـ پژوهشي م

  تب االسالميه.ك، تهران، دارالقاموس قرآن، ١٣٧١بر، كا قرشي، علي - 
نامه  ، پايانرابطه گناه و نزول باليا از ديدگاه قرآن و روايات، ۱۳۹۳ار، نرگس، كامك - 

  دانشگاه الهيات مازندران. 
، دگي بر اساس آيات و رواياتزن كنقش معاد در سب، ۱۳۹۵وهستاني، غالمحسن، ك - 

  ريم زابل. كنامه دانشگاه علوم معارف قرآن  پايان
  ، تهران، ساواالن. شناسي عمومي روان، ۱۳۹۲گنجي، حمزه،  - 
، عوامل آرامش و اضطراب از ديدگاه قرآن و سنت، ۱۳۸۳مبلّغ، محمدامين،  - 

  ي. ز جهاني علوم اسالمي مدرسه عالي فقه و معارف اسالمكمر نامه پايان
، مهدي حائري قزويني، قم، ارمكيال المكم، ۱۳۸۱موسوي اصفهاني، محمدتقي،  - 

  نگين.  ايران
ارهاي مقابله با آن از كاضطراب و تشويش و راه، ۱۳۹۳ي، مرضيه، كيعقوبي سور - 

  دانشگاه الهيات قم. نامه پايان، ديدگاه قرآن و روايات
  


