
 نقش ایمان در سالمت روان 

 *کاظم دلیری

چکیده
داری، نقـش مهـم و  شناختی، حاکی از آن است که ایمـان و دیـن آیات و روایات و شواهد روان

کند. این مقاله، چهار اثـر مهـم از ایـن آثـار را بـا  روانی انسان ایفا می انکارناپذیری در سالمت
سـو، ایمـان موجـب ُانـس دارد که از یـک کند و بیان می ای تحلیل می استفاده از روش کتابخانه

نمایـد و از ایـن  شود و از سوی دیگر، روابطش را با همنوعـان تقویـت می انسان با پروردگار می
رهاند. ایمان، ترا، اضطراب، اندوه و افسـردگی  اا وحشت و تنهایی میرهگذر، او را از احس

بخشد. همچنین، ظرفیت روحی انسان را  زداید و به او آرامشی عمیق و پایدار می را از انسان می
بینـی و امیـد بـه برد و در نهایت، خوش ها را در او باال می دهد و آستانه تحمل سختی توسعه می

کند و او را از بدبینی به نظام هستی و ناامیدی و احساا پوچی رهـایی  ت میآینده را در او تقوی
 .بخشد می

گانکلیدواژه
 .ایمان، روان، رو،، سالمت روان

                                                           
 : آموخته سط  سه حوزه علمیه قمدانش* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 1399 بهار، دومسال اول، شماره  
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مقدمه

از پیش اهمیت و ضرورت آن آشکار گردیـده و   ، از مباحثی است که امروزه بیش«سالمت روان»
های روانی متعددی دامنگیـر  چراکه آسیب تحقیقات متعدد و مفصلی درباره آن انجام شده است؛

هـای  باشـند. همچنـین در آموزه جویی برای آن می بشر معاصر شده و به دنبا  رهایی از آن و چاره
زمینه وجـود دارد.  ای برای تحقیق در این ای به این موضوع شده و مجا  گسترده دینی، عنایت ویژه

ی در سالمت روان نیـز از مباحـث درخـور توجـه و دار ترین مؤلفة دین عنوان مهم نقش ایمان، به 
های  های دینی و یافتـه شناسی است. در این مقاله، با استفاده از آموزه مشترک دو حوزه دین و روان

پزشکی معاصر، چهار زاویه از زوایای تـأثیر ایمـان در سـالمت روان بررسـی  شناسی و روان روان
. کـاهش تـرا، 2احسـاا وحشـت و تنهـایی؛  . رهـایی از1انـد از:  گردیده اسـت کـه عبارت

بینی و  . افزایش سـط  خـوش4ها؛  . افزایش آستانه تحمل سختی3اضطراب، اندوه و افسردگی؛ 
تر و تحلیل محتوای بهتـر از آثـار پیشـین و مشـابه،  امید. این مقاله، با ارائة ساختار نسبی منسجم

 .گذاردای را فراروی خوانندگان می نکات مفید و ارزنده

الف.نقشایماندررهاییازاحساسوحشتوتنهایی

کسـی، از  انسان، به طبیعت خود، نیازمند ُانس و پیوند بـا دیگـران اسـت. احسـاا تنهـایی و بی
سـازد.  زده و انـدوهگین می دهـد و او را وحشـت بدترین حاالتی است کـه بـه انسـان دسـت می

، 3، ج1404)جـوهری، ه و دیدیه فکری( اسـت وحشت، به معنای حّس تنهایی همراه با َهّم )اندو
های مجازی، موسیقی و مواد مخدر، خود را مشـغو   . بشر امروز، با اموری مثل شبکه(1024ص
کند تا از وحشت تنهایی بَرهد؛ یافل از اینکه چاره مشکل او در بازگشت به دین است و بـس.  می

سو، و ترمیم شـبکه  با خدا و یاد او از یک از عوامل رهایی از وحشت و تنهایی در پرتو ایمان، ُانس
 دهیم. روابط اجتماعی از سوی دیگر است که در اینجا درباره این دو عامل کمی توضی  می

نسباخداویاداو1
ُ
.عاملا

گیـرد و  که با او و یاد او ُانـس می کند؛ تاجایی ایمان، پیوند انسان را با پروردگار خویش تقویت می
شـود؛ چراکـه  اش، به ُانس و الفت تبـدیل می احساا وحشت و اضطراِب تنهاییاز این رهگذر، 

 در این صورت به اصل و ریشه خود بازگشته است.
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 هرکسی کو دور ماند از اصل  خلو  
 

 بللاز یو للد روزوللار وصلل  خللو   
 

دهـد  دار بنده مؤمن خویش است، او را آنچنان باایمان به خود ُانـس می ازآنجاکه خداوند دوست
لَرْو لَرْم »آزارد. در حدیثی قدسی، چنین آمده است:  های دیگران روحش را نمی مهری ه قهر و بیک

ٌْ ِإیَم ِنرِ  ُأنْ  َعلُْت لَرُ  ِنر ََ ََ لَ ِميِع َخلِْقي  َْ  ٌْ ًِسد  اَلْستَْغاَيُْت َِِ  َع ََ   ٌ ٌْ ِفي ًْْلَْرِض ِإالَّ ُنْؤِن سر   اَل یَكُ
 یـکن، جـز ی؛ اگر در روی زم(246و245، ص2 ، ج1407)شیخ کلینـی،  د  یَْمتَ ُج )یَْستَْوِسُش( ِإلَى َأسَ 

مانش ُانسی قـرار یشدم و برای او از ا نیاز می مؤمن هم نبود، من به وجودش از همه خلِق خودم بی
یک معنای روایت، این است که اگر مـؤمن « زده( به َاَحدی نباشد. ه نیازمند )یا وحشتکدادم  می

اش طـرد کننـد و تنهـایش  قدم باشد و همه مردم او را به سـبب عقیـده ابتاش راسخ و ث در عقیده
 کند.  اش را با ایمانش جبران می گذارند، خداوند آن تنهایی

مؤمن، حتی اگر بر قله کوهی باشد، خداونـد بلندمرتبـه »فرمود:  در روایت دیگر، امام صادق
« کنـد حساا وحشت و نیاز به کسـی نمیدهد که با وجوِد آن، ا برای او از ایمانش ُانسی قرار می

. خداوند، بهترین مونس و همدم انسان است. در دعای جوشن کبیر به خدا (250و249)همان، ص
ْسَشتِي، یَ  َل ِسطِي ِعاَْد غُْرََِتري»داریم:  عرضه می ََ ؛ ای (248، ص1405)کفعمـی،  یَ  ُنوِنِسي ِعاَْد 

در  همچنـین، امیرالمـؤمنین« گـام یـربتم.مونس من در هنگام وحشتم، ای همراه مـن در هن
 کند: چنین عر  می یکی از دعاهای خود به خداوند این

ٌَ َعلَْيركَ   ًللَُّهمَّ ِإنََّك آنَُس » َِ لِْكَف یَِة لِلُْمتَرَوكِِّلي ََ َأْسَضُرهُْم  ِليَ ئَِك  َْ ٌَ ِْلَ ...؛ پروردگـارا  ًْْلِنِسي
ای کفایت از کار کسانی که به تو تکیه کننـد، تری و بر تو از هر مونسی برای دوستانت مونس

 «تری. از همه آماده
َِركَ » ََ َرِة  ئُوً ِإلَى ًاِلْسِت ََ ََ ِإْن ُلطَّْت َعلَيِْهُم ًلَْمَص ئُِب لَ َسَشتُْهُم ًلْغُْرََُة آنََسُهْم ِذكُْرَك  َْ  ِإْن َأ

 ٌْ ََ َنَص ِهَرَه  َع َِيَِدَك  َة ًْْلُُنوِر  ََِأنَّ َأِزنَّ ؛ اگر تنهایی آنان را به وحشت انـدازد،  َقَض ئِكَ ِعلْم   
برند؛ با علـم بـه اینکـه  ها بر آنان فرو ریزد، به تو پناه می یادت، مونس آنهاست و اگر سختی

)شـریف رضـی، « زمام امور به دست توست و مصادر )بازگشتگاه( کارها، از قضای توسـت.
 (350و349، ص1414

بخش  م نیز همچون خود ایمان، بهترین همدم مؤمن و رهـاییراستا، کالم خدا، قرآن کری درهمین
وی از یربت و وحشت است. انسان در هنگام تالوت این کتاب آسمانی و تدبر و تفکر در آن، بـه 

شـود.  یابد و از این رهگذر، یرق نـور و ُسـرور می مقام همدمی و همنشینی پروردگار خود بارمی
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َِر»فرمود:  امیرالمؤمنین ٌْ َأنَِس  ِة ًلُْقرْرآنِ َن ََ ْخرَوًنِ   لَرْم تُوِسْشر ُ   تاَِل ، 1410)آمـدی،  ُنَف َرَقرُة ًإْلِ
امـام « سـازد. اش نمی زده ؛ کسی که با تالوت قرآن ُانس گیرد، جدایِی بـرادران، وحشـت(638ص

ََ ًلَْمْغِرِب لََمر  ًْستَْوَسْشرُت »نیز فرمود:  العابدین زین ٌَ ًلَْمْشِرِق  ٌْ ََْي ََْعرَد َأْن یَكُروَن   لَْو َن َت َن
رنـد، یانـد، بم ه بین مشـرق و مغربک؛ اگر همه آنان (602، ص2 ، ج1407)شیخ کلینی،  ًلْقُْرآُن َنِعي

قرآن کریم، رفیق شفیقی است کـه « ه قرآن با من باشد.ککنم؛ پس از آن من احساا وحشت نمی
هترین شکل تـأمین و هـدایت با د  و جان مؤمن سروکار دارد و نیازهای فکری و عاطفی او را به ب

 کند.  می
.عاملترمیمروابطاجتماعی2

دومین عامل تأثیر ایمان در رهایی از وحشت و تنهایی، برخاسته از ترمیم روابط اجتمـاعی اسـت 
شناختی معاصـر آن را  شناختی ـ جامعه گیری از عبارات برخی منابع روان که در این قسمت با بهره

 کنیم. تبیین می
های عـاطفِی  نهایی، تجربه ناخوشایندی اسـت کـه از عـواملی مثـل فقـدان وابسـتگیاحساا ت

شود. آمارهـا حـاکی از آن  صمیمی و نبوِد روابط اجتماعی و خانوادگی جذاب و معنادار ناشی می
طورکلی، احساا  برد. به هستند که از هر چهار نفر در جهان، یک نفر از احساا تنهایی رنج می

ها و متغیرهای اجتماعی ـ روانی و جمعیتی در ارتباط است و از جملـه  از پدیده تنهایی با بسیاری
کـه تحقیقـات  طوری داری و سـط  سـالمت روان اسـت؛ به متغیرهای مؤثر بـر آن، میـزان دیـن

متعددی بر رابطه بین مشارکت مذهبی ضعیف و سط  پایین سـالمت روان بـا احسـاا تنهـایی 
های اجتماعی شهری را متغیر و متحو  کـرده و  های مدرن، شبکهاند. در مجموع، شهر اشاره کرده

اند. این ناپایداری در روابط اجتمـاعی و  روابط اجتماعی را در همه اشکا  آن سست و سیا  کرده
بخشـی  گیری احساا تنهایی است که متـأثر از عوامـل انسجام ها، خود منشأ شکل سستی شبکه

بخشـی کـه  روان است. دین به عنوان عامل انسجام چون میزان مشارکت مذهبی و سط  سالمت
شود، بر سالمت جامعه اثر  مردم را گرد هم آورده و موجب تصدیق دوباره پیوندهای اجتماعی می

گذارد و در جوامعی که دین گستردگی بیشتری دارد، افـراد انسـجام بیشـتری داشـته، حمایـت  می
در نتیجـه، بـا گسـترش روابـط اجتمـاعی و  ترنـد.کننـد و سـالم تری دریافت می اجتماعی افزون

حمایت اجتماعی ناشی از توسعه دیـن در جوامـع و افـزایش سـالمت جامعـه، از میـزان انـزوا و 
 .(44-25، ص1394زاده، کالنتری،  )حسینیشود  احساا تنهایی کاسته می
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ب.نقشایماندرکاهشترس،اضطراب،اندوهوافسردگی

های روحی از قبیل: ترا، اضطراب، انـدوه و افسـردگی  ش ناراحتییکی دیگر از آثار ایمان، کاه
بـاره  شوند. دراین های جسمی و روحی متعددی مبد  می است که در صورت استمرار، به بیماری

ای از آنهـا را در اینجـا  شناسی آمده است کـه شـمه مطالب فراوانی در آیات و روایات و علم روان
 کنیم. ذکر می

ازاولیایخدا.نفیخوفوحزن1

کنـد. خداونـد متعـا   های او را زایـل می هـا و انـدوه تقویت و تحکیم رابطه انسان با خداوند، بیم
 فرماید: می

ُنون» ز  َْ  َ ْم و  َّل ُهْم  ِْ ْي
ل  ْوٌف ع  ِه َّل خ  ْوِلياء  اللَّ َّل ِإنَّ أ  ُقذون *  أ  تَّ  َ ُنوا و  كذاُنوا  ذُم  * الَّ َن  نم  ُْ ل 

َ    اْلُبْشْى ظيمِفي اْل ْوُز اْلع  ِه ذِلك  ُهو  اْلف  ِلماِت اللَّ ْب َل  ِلك  ِة َّل ت   ْ ْنيا و  ِفي اْلِْخ ونس: یـ)   ياِة ال ُّ
شوند؛ کسانی که ایمان  ؛ هان که بر اولیای خدا خوفی نیست و آنان اندوهگین نمی(62-64

تبـدیلی  کردند. برای آنان بشارت است در زندگی دنیـا و در آخـرت. آوردند و تقوا پیشه می
 «برای کلمات خدا نیست. این، همان رستگارِی بزرگ است.

در این آیات، پس از نفی خوف و حزن از اولیای خدا، دو صـفت بـارز ایشـان را ایمـان و تقـوای 
علت رفع ترا و اندوه از آنـان »و « اند  اولیای خدا در این آیه کیان»کند. در اینکه  پیوسته بیان می

 کنیم. در تفاسیر آمده است که برخی از آنها را در اینجا بازگو می، نکات زیبایی «چیست 
شـدن  اصـل در معنـای والیـت، برداشته»گوید:  می درباره مراد از اولیای خدا عالمه طباطبایی

واسطه و حائل میان دو چیز است. سـرس، آن را بـرای بیـان نزدیکـِی چیـزی بـه چیـزی اسـتعاره 
متفاوت است؛ مثل ُقرب َنَسبی، قرب مکـانی، قـرب منزلتـی،  های نزدیکی نیز اند. صورت گرفته

مـؤمن، ولـّی خداسـت؛ »افزایـد:  . وی می(88، ص10، ج1390)طباطبایی، « قرب دوستی و جز آن
نهد و خداوند نیز ولّی مؤمن است؛ بـه ایـن معنـا کـه  زیرا اطاعت از اوامر و نواهی او را گردن می

گیـرد. البتـه حکـم  عهـده می  یت و توفیق و تسدید او را بـهعموم برکات معنوِی مؤمن از قبیل هدا
شـود کـه  شود و آیه تنها شامل حا  مؤمنـانی می مذکور در آیه، درجات پایین ایمان را شامل نمی

 .  ، با اندکی تلخیص(89)همان، ص« اهل ایمان و تقوای مستمر باشند
کند که با طاعت خدا، والیـتش  می بیضاوی نیز در تفسیری مشابه، اولیای خدا را به کسانی تفسیر

، 3 ، ج1418)بیضـاوی، آَورد  پذیرند و خداوند نیـز بـا کرامـت، آنـان را تحـت والیـتش درمـی را می



94 

  

  

ل
او

ل 
سا

ه 
ار

شم
 ،

وم
د

 ،
ار

به
 

13
99

 

 .(118ص
پیش از بیان علت نفی خوف و حزن از اولیای خدا باید ابتدا با معنای این دو واژه نیز بیشـتر آشـنا 

به معنای اندوهگینی از نرسـیدن « حزن»وار، و به معنای ترا از پیشامدهای ناگ« خوف»شویم. 
. ُقَرشـی (118، ص3 ، ج1418؛ بیضـاوی، 408، ص2 ، ج1415)فـیض کاشـانی، به امیدها و آرزوهاست 

نده و حزن، بـه سـبب یق در آیشدن نعمت و توف  خوف در زندگی انسان، خوف از تمام»گوید:  می
نابراین، نترسیدن اولیای خـدا، نسـبت بـه . ب(408، ص4 ، ج1375)ر.ک: قرشی، « مبود فعلی استک

آینده و عاقبت کارشـان اسـت و نداشـتن حـزن و انـدوه، نسـبت بـه گذشـته یـا زمـان حالشـان. 
اولیـای خـدا از عقـاب »گویـد:  جریرالدین طبری در تعلیل نفی خوف و حزن از اولیای خـدا می

ا از عقـابش ایمـن داشـته خدا در آخرت ترا ندارند؛ چون خداوند از آنان راضی است و ایشان ر
. (91، ص11 ، ج1412)طبری، « است. همچنین، بر آنچه از دنیا از آنان فوت شده، اندوهگین نیستند

چیـز   اولیای خدا چون خداوند را مالک حقیقی همـه»گوید:  باره می نیز دراین عالمه طباطبایی
هـا انــدوهگین  وا  نعمتداننـد، از ضـررها و پیشـامدهای ناخوشــایند هراسـی ندارنـد و از ز می

 .  (90، ص10، ج1390)طباطبایی، « شوند نمی
ها و  کسی که اوامر و نواهی خدا را گردن نهد و د  در کمند زلف او بنـدد، خداونـد یـم و یصـه

بـه  رسـاند. امـام صـادق کند و از این رهگذر، او را بـه آرامـش می هایش را کفایت می دیدیه
ًه  لَرْم  ِإنَّ ُ »ُفَضیل بن َیسار فرمود:  ََ ٌْ كَ َن َهُمُ  ِفي كُر ِّ  ََ َن   ُ ُ َهمَّ ً  كََف ُإ ً وَ ًِسد ََ ٌْ كَ َن َهُمُ  َهمو    َن
ًه  هَلَكَ  ََ ََِأيِّ   ُ ؛ همانا کسی کـه هـّم او یـک هـّم باشـد، (246، ص2 ، ج1407)شیخ کلینی،   یُطَ ِل ً وَ

ای باشد، خداوند بـاکی نـدارد کـه  ادیکند و کسی که هّم او در هر و خداوند هّمش را کفایت می
ترین هدف و دیدیـه فکـری  یعنی اگر کسی در زندگی، دین را مهم« ای هالک شود. در چه وادی

دارد؛ ولی کسی که به جای  خود قرار دهد، خداوند او را در راه رسیدن به این هدف واال، موفق می
د اصلی خود قرار دهد و از دیـن حـق و دین، دنیا و شهوات زودگذر و پراکنده دنیا را هدف و مقص

دارد و توفیقـاتش را سـلب  طاعت خدا رویگردان شـود، خداونـد دسـت نصـرتش را از او برمـی
های گمراهـی  رو، باکی ندارد که او چه راهی از راه کند و نزد خداوند قدر و منزلتی ندارد. ازاین می

 .(296، ص9، ج1404لسی، )ر.ک: مجای هالک شود  و جهالت را بریماید و در چه وادی
ای است که شخص برای خـودش  بشارت موعوِد اولیای خدا نیز در دنیا، رؤیای صادقه یا صالحه

، 1412)ر.ک: طبـری، بینند و در آخرت نیز، بشـارت بـه بهشـت اسـت  بیند یا دیگران برایش می می
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ی آیـات، بـه کـه در برخـ (314، ص1، ج1363؛ قمـی، 182، ص5 ، ج1372؛ طبرسی، 96-93، ص11 ج
 .(32)مانند: نحل: کیفیت بشارت اخروی اشاره شده است 

هـای  وبیش بر این نقطه اتفاق نظر دارند کـه میـزان اختال  شناختی معاصر نیز کم تحقیقات روان
هـا و  هـای مـذهبی، تفـاوت محسوسـی بـا محیط ویژه اضطراب و افسـردگی در محیط روانی، به

طورکلی، از ســالمت روانــی بیشــتری برخوردارنــد  ی بــهجوامــع ییرمــذهبی دارد و افــراد مــذهب
پزشـکان معاصـر، در جلـد نخسـت  ، از روان1. دکتر هارولـد کونیـگ(89، ص1382)احمدپناهی، 

های  نظیر از همه وعـده با تالشی بی ایما  و سالمت روا ؛ منایع مذهب  جهت شفاجست کتاب 
دهد کـه دوبـاره دیـن،  تبری ارائه میگوید و شواهد مع سخن می 21بزرگ دین و معنویت در قرن 

ها فاکتور و پدیده دیگر معنوی،  معنویت، ایمان، دعا، عرفان، بخشش، محافل و اماکن دینی و ده
در یک نظام یکرارچه بـه سـالمت روان بیمـاران یـاری خواهـد بخشـید و رنـِج تنهـایی امـروز، 

ل  و سازگاری معنوی پایدار خواهد درمانگران و بیماران را در دستیابی به آرامش، امنیت روان، ص
زای محیطـی،  آور و تـنش کرد. وی اثبات کرد که مذهب، برای افراد در برابر عوامل مخّرب، زیـان

ای از آثــار مثبــت، خــوب و  کنــد و عقایــد مــذهبی، سلســله گســترده ســرری دفــاعی ایجــاد می
. وی (223-73، ص1394)ر.ک: کوئنیـگ، آورد  شناختی را در افـراد پدیـد مـی بخش روان استحکام

شـوند یـا بـا  رو می افراد ایلب زمانی که با مشکالت مرتبط با سالمت روبـه»گوید:  همچنین می
هایی که از کنترلشان خارج است، از اعتقادات مذهبی یـا یـک اجتمـاع باایمـان کمـک  موقعیت

 .(124)همان، ص« گیرند می
شـک، مـؤثرترین درمـان  ایمان، بی»ید: گو شناا معروف سده بیستم نیز می ، روان2ویلیام جیمز

که امـواج خروشـان و یلطـان  همچنان»گوید:  . وی می(335، ص1386)نجاتی، « اضطراب است
تواند آرامش و ژرفای آن را برهم زند و امنیتش را پریشـان سـازد، شایسـته اسـت کـه  اقیانوا نمی

قاپ به خداونـد ایمـان دارد، های سطحی و موقت زندگی، آرامش درونی انسانی را که عمی دگرگونی
شود و تـوازن شخصـیت خـویش را  برهم نزند؛ چراکه انسان متدّین واقعی، تسلیم اضطراب نمی

کند و همواره آماده مقابله با مسائل ناخوشایندی است کـه شـاید روزگـار بـرایش پـیش  حفظ می
 .(168، ص1368)جیمز، « آورد
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اند،  انی که اروپاییان در قرن حاضر دچار آن شـدهبحر»گوید:  ، می1موّرخ معروف، آرنولد توینبی
 او معتقد است:« گردد. اساساپ به فقر معنوی آنها بازمی

برد، بازگشت به دیـن اسـت.  تنها راه درمان این فروپاشیدگی اخالقی که یرب از آن رنج می
را بـر اصوالپ ایمان، تأثیر بسزایی در نفس انسان دارد؛ چراکه اعتمـاد بـه نفـس و قـدرت، او 

دهد و احساا امنیت و آرامـش را در نفـس او  های زندگی افزایش می صبر و تحمل سختی
آورد. بدین سـان، انسـان یـرق در  سازد و در درونش آسودگی خاطر به وجود می مستقر می

 .  (1384)صفورایی، قاسمی، شود  بختی می احساا خوش

ها.نقشیادخدادرآرامشدل2

فرمایـد:  دانـد و می ها را منوط به ایمـان بـه خداونـد و یـاد او می مینان د قرآن کریم، آرامش و اط
ِئنُّ اْلُقُلوب» ْطم  ِه ت  ِْ اللَّ َّل ِبِ ْك ِه أ  ِْ اللَّ ْم ِبِ ْك ُْ ِئنُّ ُقُلوُب ْطم  ُنوا و  ت  ؛ کسانی که ایمـان (28)رعد :  الَّ َن  نم 

از نظـر ادبـی، « گیـرد. هـا آرام می د خدا، د گیرد. هان  با یا هایشان با یاد خدا آرام می آوردند و د 
گیـرد. خداونـد  ها آرام می کند؛ یعنی تنها با یاد خدا د  تقدیم جار و مجرور، داللت بر حصر می

ذْوم  »فرماید:  در جای دیگر نیز می  َ ُه  ُْ ُشذ َْ ذْنكاا و  ن   ّ ذةا  عيش  ذُه م  ِإنَّ ل  ْن ِذْكْ  ف  ض  ع   ْ ْع ْن أ  و  م 
ْعمى ِة أ  ، زندگی سختی خواهد داشـت کش اد من روی برتابد، بییس از ک؛ و هر(124)طه:  اْلِقيام 

، بـه معنـای ضـیق و تنگناسـت. یـاد خـدا «َضـن ک« »م.ینـک نا محشور مییامت او را نابیو روز ق
ای در  مصادیق متعددی مثل: نماز، دعا، حج و زیارت و اعتکاف دارد که هریک از آنها تأثیر ویـژه

 آرامش روان دارد. 
ترین بخش عبادی دین و از لوازم عملی ایمان است که یاد خدا به بهترین شـکل در آن  نماز، مهم

. (14)ر.ک: طـه: متبلور شده است؛ بلکه حقیقت نماز و هدف از آن، چیزی جز یـاد خـدا نیسـت 
ها،  تواند خود بهترین تمرین آرامش باشد. بر طبق برخی نقل خواندن نماز در اوقات پنجگانه، می

؛ َأِرْسار  یَر  ََرالل»فرمود:  به هنگام فرارسیدن اوقات نماز، به مؤذن خود، بال  می پیامبر اکرم
ُة َعيِْاري»فرمود:  . همچنین می(121، ص4، ج1405)دارقطنی، « ای بال   ما را راحت ساز ِعرَ  ُقررَّ ُْ  

اَلةِ  انسـان « داده شده است. ؛ روشنِی چشم من، در نماز قرار(321، 5، ج1407)شیخ کلینی،  ِفي ًلصَّ
ها و  شود و از همه اشتغا  در نماز حقیقی، با همه اعضای بدن و حواا خود متوجه پروردگار می
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اندیشد؛ جز خدا و آیات و اذکـاری کـه بـر زبـان  گرداند و به چیزی نمی مشکالت دنیا روی برمی
به آنها در اثنای نمـاز،  گردانی کامل از مشکالت و هموم زندگی و نیندیشیدن آورد. همین روی می

نمـاز، »گویـد:  می 1کند. دکتر توماا هایسلیپ در انسان آرامش کامل و آسودگی عقلی ایجاد می
 .(389، ص1386)نجاتی، « ام ترین وسیله ایجاد آرامش است که من تاکنون شناخته مهم

کـاهش عالیـم ، یسـالمت روانـ  یارتقـا  یسـازگار  شده درباره تأثیر نماز بـر انجام یها پژوهش
اسـت.  یای مثبت میان نماز و سـالمت روانـ رابطه  وجود  ، حاکی ازیو آشفتگ یو ناراحت یماریب

و  یر عمـده نمـاز در زدودن افسـردگیبه تأث  میتوان ، مییهای روان  نهیزم  بر  و نماز  مانیا  ریدرباره تأث
هـای  و ناقل یعوامـل درونـ  از  ریـی  ن،یـدر افراد اشاره نمـود و ا یآفرینی زندگ زهید و انگیایجاد ام

از  یاریشــود. امــروزه، بســ فعــا  می  نمــاز  توســط  کــه  اســت  یافســردگ  ضــد ییایمیشــ ِی عصـب
از  یاریسـاز بسـ و ترا را که زمینه ی، نگرانی، افسردگ نماز، اضطراب  اند که افتهیشناسان در روان

. پزشک فرانسوی، الکسیس (183-171، ص1395)عبادی جامخانـه، کند  هاست، برطرف می یماریب
، 3کند. دکتـر سـیر  ِبـرت ، اثبات کرد که نماز، نشاط معنوی مشخصی در انسان ایجاد می2کار 
توانیم وارد انبار بزرگی از نشاط عقالنی شویم کـه  ما با نماز می»گوید:  شناا انگلیسی، می روان

 .(394ص، 1386)نجاتی، « در شرایط عادی، یارای وصو  بدان را نداریم

ج.نقشایماندرافزایشآستانهتحملانسان

خوش جزرومد و طوفان حـوادث  دنیا، بسان دریایی عمیق و پهناور است که هرازچندگاهی دست
سازد. جنـگ  زده و هراسان و یمگین می زند و آنان را وحشت شود و آرامش اهلش را به هم می می

هـای شـغلی و  ها و ناکامی  جسـمانی، شکسـت هـای و ناامنی، فقر و نـداری، بیمـاری و ناتوانی
تحصیلی و جز آن و حوادث ناگوار طبیعی، بسان امواج متالطم این دریاست. کشـتی نجـات در 

شـود و تحمـل  این دریا، ایمان به خداوند است کـه انسـان بـا تکیـه بـر آن، بردبـار و شـکیبا می
شود و در نهایت، به سـاحل نجـات  یپیشامدهای تلخ و ناگوار بر او آسان و حتی شیرین و گوارا م

رسد. این پدیده، معلو  عوامل متعددی است که بخشی از آنهـا اعتقـادی، بخشـی عملـی و  می
 دهیم. بخشی بسته به امدادهای ییبی است. در اینجا درباره هر سه قسم شر، می
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.تأثیرباورهایدینی1

 ، معلو  باورهایی است که از ایمـان او افزایش بردباری انسان در کوران حوادث دنیا، در درجه اّو 
ها  ها و سـختی گیرد. شهید مطهری درباره تأثیر ایمان و باورهای دینی در رفع نگرانی سرچشمه می

 گوید: می
ری. انسـان، یـسـت؛ مثـل پیسـاختن ن ا برطرفیـری و یشـگیای از حـوادث جهـان، قابـل پ پاره»

رود. نـاتوانی و ضـعف  عمرش رو به خاموشی میدارد و چراغ  ری گام برمییناخواه به سوی پ خواه
بستن  ستی، چشمیشه مرگ و نیند. به عالوه، اندک ر عوار  آن، چهره زندگی را دژم مییری و سایپ

مـان یدهـد. ا گـر انسـان را رنـج مـییگران واگذاشتن، به نـوعی دیاز هستی، رفتن و جهان را به د
مـان یگردانـد. انسـاِن باا ن مـییریهـا را شـ ینـد و تلخیآفر روی مقاومت مـییمذهبی، در انسان ن

هـا بـه نحـو  یالعملـش در برابـر تلخ سکنی دارد و اگر عیّ زی در جهان حساب معیداند هرچ می
گـر از طـرف خداونـد متعـا  یجبران باشد، به نحـوی د رقابلیی  نیمطلوب باشد ]و[ فرضاپ خود ا

مـان همـواره فرایـت یفرد باا یکعالوه،   ست و بهیار نکان یه پاکنیم اکری به حیشود. پ جبران می
ه کـ طوری شـود؛ بـه داشتنی می ند، مطبوع و دوستک ر خدا ُپر میکش را با عبادت و ُانس با ذیخو

افـه مـرگ در یگـردد. ق شتر مـییری، برای مردم خداپرست از دوره جوانی بیلذت زندگی در دوره پ
ن فـردی، یشود. از نظـر چنـ د، عو  میینما مان مییا مان، با آنچه در چشم فرد بییچشم فرد باا

دار، و از جهـانی یـی باقی و پایایی فانی و گذرا به دنیایست؛ انتقا  از دنیستی و فنا نیگر مرگ، نید
جه یشت است به جهان نتکشدن از جهان عمل و  تر است. مرگ، منتقل تر به جهانی بزرگ کوچک

ه کـ یـکارهـای نکوشش در کاز مرگ با  ش رایهای خو ین فردی، نگرانیرو، چن نیو محصو . ازا
 .(51-50، ص2 ، ج1384)مطهری، « سازد شود، برطرف می ده میینام« عمل صال »ن یدر زبان د

شناا معروف سویسی نیز معتقـد اسـت کـه دیـن بـه انسـان آرامـش و بـه  روان 1گوستاو یونگ،
جـای دیگـر  آمـوزد. وی در هـای تحمـل مشـکالت را بـه وی می بخشـد و راه وجودش معنا می

انسان، فطرتاپ جویای سعادت خویش است و از فکر یک آینده شوم، لرزه بـه انـدامش »گوید:  می
گردد. ایمان مذهبی، به حکم اینکه به انسان اعتمـاد و  افتد و سخت دچار دلهره و اضطراب می می

سـازد و بـه او  بخشد، دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر انسـان زایـل می اطمینان می
دهـد کـه زنـدگی  دهد. اعتقاد به یک قدرت برتر، به معتقدان این اطمینـان را می آرامش خاطر می
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خواه  آنها معنا و هدف دارد، در مبارزه و تالش برای بقای صرف نیستند، نیروهای قدرتمند و نیـک
« بایـد نگـران باشـندهای موجود، آنـان ن ثباتی ها و بی ریم هراا کنند و علی در جهان فعالیت می

 .(1384)صفورایی، قاسمیان: 
کردن ما با نیروهـای قدرتمنـد معنـوی،  های وجودی و مرتبط این توانایِی مذهب در کاستن از یم

هاست. بـرای یـک فـرد معتقـد، ایـن هدیـه عبـارت اسـت از:  ترین هدیه مذاهب به انسان بزرگ
انـد.  تر بوده ت مـذهب، بسـیار وسـیعتر. تـأثیرا احساا امید و آرامش؛ ولی در سطحی گسـترده

های  ها و دادن این احساا به آنها که دسـت کردن احساا ترا و پوچی انسان مذهب با برطرف
کنـد. ایـن  کنند، با دلگرمی و انگیزه بـاال عمـل می خردمند و توانایی، کشتی جهان را هدایت می

وه بـر آن، احتمـاالپ دلیـل اصـلی گیری تاریخ انسان مؤثر بوده، بلکه عـال تنها در شکل موضوع، نه
 .)همان(موفقیت نوع انسان در حفظ بقای خود بوده است 

.تأثیرعملکردفردمؤمن2

دومین عامل مؤثر در افزایش آستانه تحمل انسان، برخاسته از اعما  صالحی اسـت کـه در پرتـو 
ت کـه صـبر و دهد؛ برای مثا ، نمـاز و روزه واجـب و مسـتحب، از امـوری اسـ ایمان انجام می

رو، قـرآن کـریم بـرای تحمـل نامالیمـات زنـدگی، بـه  دهد. ازایـن استقامت انسان را افزایش می
ذى »کند:  استعانت از صبر و نماز توصیه می ل  ٌة ِإَّلَّ ع   ْ بيذ ك  ْذا ل  ذَلِة و  ِإنَّ ِْ و  الصَّ ذْب

عيُنوا ِبالصَّ و  اْست 
از کمک بجویید. همانا این کار، سـنگین اسـت؛ از صبر و نم (153؛ نیز: بقره:  45)بقره: ؛ اْلِاِشعين

، 43، ص1، ج1380)ر.ک: عیاشـی، صبر در این آیه، بـه روزه تفسـیر شـده اسـت. « جز بر خاشعان.
،40-41)  . 

ٌْ »به مسمع بن عبدالملک فرمود:  امام صادق یَ  ِنْسَمُع َن  یَْماَُع َأَسَدكُْم ِإَذً َهَخَ  َعلَيِْ  َغرمٌّ ِنر
َ یَ غُُموِم ًلُدنْ  َ ِفيِهَم  َأ َن  َسِمْعَت ً وَ ٌِ َفيَْدُعَو ً وَ َدُإ َفيَْركََع َركَْعتَْي َِ َأ ثُمَّ یَْدُخَ  َنْس ََ »  ُقرولُ يَ  َأْن یَتََوضَّ

الةِ  ََ ًلصَّ طِْر  َِ لصَّ دارد فردی از شـما  ؛ چه چیز بازمی(63، ص4، ج1407)همان؛ شیخ کلینی،  ًْستَِعياُوً 
های دنیا بر او درآید، وضو بگیرد و به مسجد رود و دو رکعت نماز بخوانـد  یمرا که چون یمی از 

فرماید: از صبر و نماز یاری  اید که خداوند می و برای رفع اندوه خود، خدا را بخواند  مگر نشنیده
 «بجویید.

يْ  كَ َن َعلِيٌّ »فرمود:  همچنین، امام صادق ََ اَل  ِإَذً َه لَُ   چنین  ...؛ علیةِ    َفِزَع ِإلَى ًلصَّ
ََ »سـرس، آیـه « برد. کرد، به نماز پناه می بود که وقتی چیزی او را هراسان می رطِْر  َِ لصَّ ََ ًْسرتَِعياُوً 
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الةِ  . بنابراین، برخی از اعما  صال  همچـون (480، ص3، ج1407)شیخ کلینی، را تالوت کرد « ًلصَّ
و را در برابـر مشـکالت صـبور و مقـاوم دهد و ا نماز و روزه، ظرفیت روحی انسان را گسترش می

 کند. می
 .تأثیرامدادهایغیبی3

هـا و  افزون بر تأثیر مستقیم باورها و اعما  انسان در افزایش آستانه تحمل مشـکالت، گـاه عنایت
شـان را بسـط و  گیـرد و قـدرت روحی امدادهای خاص ییبی نیز دست بندگان خاص خدا را می

فرسای زندگی، آرامش خاصـی  که خداوند در شرایط سخت و طاقتدهد؛ به این معنا  توسعه می
فرستد تا از این رهگذر، شکیباتر گردند و شرایط دشوار زنـدگی بـر  های دوستانش فرومی را بر د 

آنان آسان و حتی شیرین گردد؛ برای مثا ، صل  حدیبیه، از مواقف سـخت و حساسـی بـود کـه 
و  ادثه، مشرکان متعصب و لجوج، سّد راه پیامبر اکـرمرو شدند. در آن ح مسلمانان با آن روبه

اصحابش شدند و آنان را از زیارت خانه خدا و انجام عمره مفرده بازداشتند؛ ولی آرامش و متانـت 
مانع از آن شد که کار به جنگ و درگیری کشیده شود و درنهایـت، قضـیه بـا  زدنی پیامبر مثا 

ت. در آیات متعددی از قرآن کـریم، از نـزو  سـکینه بـر امضای صل  ُپربرکت حدیبیه فیصله یاف
و اصحاب ایشان در آن قضیه تاریخی سخن به میان آمده است کـه از جملـه  قلب پیامبر خدا

)ر.ک: طبرسـی، آنها، آیه چهارم سوره فت  است که در شأن این واقعه و بعد از آن ناز  شـده اسـت 
ة  فيُه »فرماید:  و در آنجا می (166، ص9، ج1372 كين  ل  السَّ ْنز  ذْزداُدوا   و  الَّ   أ  ُقُلوِب اْلُمذْؤِمنين  ِلي 

كيماا  ليماا ح  ُه ع  ْرِض و  كان  اللَّ ماواِت و  اْْل  ِه ُجُنوُد السَّ ْم و  ِللَّ ِْ ه آرامـش را کـ؛ اوست إَماناا م    إَماِن
ن، ازآِن یهـا و زمـ آسـمان انینـد. و سـراهیفزایمانشان بیمانی بر ایهای مؤمنان فرود آورد تا ا در د 

 1(26و18)نیز ر.ک: فت : آیات « م است.کیخداست. و خدا دانای ح
کنـد،  های مؤمنـان نـاز  می ای که خداوند بر د  شود که حقیقت سکینه البته این سؤا  مطر، می

یَم نُ »بابی با عنوان  کاى چیست  در کتاب  ِكياََة ِهَي ًإْلِ ر روایـت در باز شده و چهـا«  ِفي َأنَّ ًلسَّ
کند. از جمله، ابوحمزه  تفسیر آیه مبارکه آورده شده است که همه آنها، سکینه را به ایمان تفسیر می

                                                           
و مؤمنان سخن به میان آمـده اسـت. در  سوره مبارکه توبه نیز از جنگ حنین و نزو  سکینه بر پیامبر 26.  در آیه 1

از مکه به مدینه نیز سخن از نزو  سکینه بر قلب مقـدا پیـامبر  ه و داستان هجرت رسو  خداآیه چهلم سوره توب
 به میان آمده است. اکرم
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ة  ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنين  »ثمالی درباره تفسیر آیه  ِكين  ل  السَّ ْنز  پرسید و چنـین پاسـخ  از امام باقر« أ 
ــه:  ــنید ک ــت»ش ــان اس ــکینه، ایم ــی، « س ــیخ کلین ــان، ،15، ص2 ج، 1407)ش ــز ر.ک: هم . (5-3؛ نی

های آنـان اسـت و بـه همـین  اساا، مراد از نزو  سکینه بر اهل ایمان، افزایش ایمان در د  براین
 گردد. تر می ها بر آنان آسان یابد و قدرت تحمل سختی سبب، آرامش مؤمنان نیز افزایش می

آمـوز صـدر اسـالم بـود کـه  های سـخت و عبـرت ای از حوادث و آزمون جنگ احزاب نیز نمونه
رویکرد متفاوت مؤمنان راستین و منافقـان کـورد  و بیمـاردالن را در شـرایط سـخت زنـدگی بـه 

کشد. در سوره مبارکه احزاب، با اشاره به امـدادهای ییبـی پروردگـار کـه بـه پیـروزی  تصویر می
شدید اعتقـادی در  های کند که سبب تکانه مسلمانان انجامید، شرایط دشوار این جنگ را بیان می

تردید کردند و گفتند:  های خدا و پیامبر که در وعده ایمان و بیمارد  شد؛ تاجایی حاِ  افراد بی
وراا » ُْ ُسوُلُه ِإَّلَّ ُغ ُه و  ر  ا اللَّ ن  ع    از « ؛ خدا و رسولش، جز وعده فریب به ما ندادنـد.(12)احزاب:  ما و 

ارتر شدند و بر ایمانشان افزوده شـد و قـرآن کـریم سوی دیگر، مؤمنان راستین در آن عرصه، استو
ذُه و  »کند:  چنین توصیف می حالشان را این ا اللَّ ن  ذ   ع  أ  اْلُمْؤِمُنون  اْْل ْحزاب  قذاُلوا هذ ا مذا و  ا ر  مَّ و  ل 

ْسليما ُهْم ِإَّلَّ إَماناا و  ت  ُسوُلُه و  ما زاد  ُه و  ر  ق  اللَّ ُسوُلُه و  ص    امی کـه مؤمنـان، ؛ هنگـ(22)احزاب:  ر 
انـد و خـدا و  احزاب را دیدند، گفتند: این، همان چیزی است که خدا و رسولش به مـا وعـده داده

 «رسولش راست گفتند و جز بر ایمان و تسلیمشان افزوده نشد.

بینیوامیدبهزندگید.نقشایماندرافزایشسطحخوش

دهـد. مطلـب دیگـری کـه در همـین  یش میکه گفتیم، ایمان، آستانه تحمل انسان را افزا همچنان
کند. ایمان، طـرز  بین می توان گفت، این است که ایمان، انسان را به زندگی و آینده خوش راستا می

دار و متکامـل  کـه آفـرینش را هـدف ای گونه سـازد؛ به تلقی انسان را از نظـام هسـتی دگرگـون می
بین و  م هستی و قوانین حـاکم بـر آن، خـوشبیند. از این رهگذر، ایمان، آدمی را نسبت به نظا می

 گوید: می سازد. شهید مطهری امیدوار می
ه کـنـد ک شـوری زنـدگی مـیکه در کشور هستی، مانند فردی است کمان در یحالت فرد باا

ت ّیـدانـد، بـه حسـن ن   و عادالنـه مـییشـور را صـحکهای آن  الت و نظامکین و تشیقوان
نه ترّقی و تعالی را برای خودش و همـه یان دارد و قهراپ زممیز ایشور نکگردانندگان اصلی آن 

شـود،  مانـدگی او می ه موجـب عقـبکـزی یند و معتقد است تنها چیب گر فراهم مییافراد د
ن یـاند. ا ّلف و مسئو که مانند او مکی مانند اوست یها تجربگی خود او و انسان تنبلی و بی
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ت و جنـبش کـدواری، بـه حریـنی و امیب خـوش آورد و بـا رت مـییـشه، طبعاپ او را به ییاند
شـوری زنـدگی که در کـمان در عالم هستی، مانند فردی اسـت یا فرد بی یکدارد؛ اما  وامی

دانـد و از قبـو  آنهـا  شور را فاسد و ظالمانه میکسات یالت و تأسکین و تشیه قوانکند ک می
ه است. او هرگـز بـه اصـال، نکین فردی، همواره ُپر از عقده و یای ندارد. درون چن هم چاره

ن و آسـمان بـر نـاهمواری اسـت و یه زمکی یند در جاک ر میکه فکاندیشد؛ بل خودش نمی
ن یای مانند من چه اثـری دارد  چنـ سراسر هستی ظلم و جور و نادرستی است، درستی ذّره

اسـت  کزنـدان هولنـا یـکبرد. جهان برایش همواره مانند  سی، هرگز از جهان لذت نمیک
 .، با اندکی تصرف(46، ص2 ، ج1384ری، )مطه

اسـت،   معاملـه  طـرف  یـکه کـه به انسان کنیم اکمان مذهبی، به حیا»افزاید:  ایشان در ادامه می
بخشد، دلهره و نگرانی نسـبت  نان مییگر معامله است، اعتماد و اطمیه طرف دکنسبت به جهان 

)همـان، « دهـد جای آن، به او آرامش خاطر مـیسازد و به  ل مییبه رفتار جهان را در برابر انسان زا
 .(48ص

کنـد؛ چراکـه مـردم مـذهبی  قیافـه دنیـا در نظـر مـردم باایمـان فـرق می»گوید:  ویلیام جیمز می
طورکلی قبو  دارند که هرواقعه و امری که به زندگی آنها ارتباط دارد، انعکاسی از مشّیت الهـی  به

 .و تصرف(، با تلخیص 1382)صفورایی پاریزی، « است

دهـد و از ایـن رهگـذر،  توان گفت: ایمان، سط  امید به زندگی را افزایش می در همین راستا، می
رساند. در واقع، یکـی از عوامـل مـؤثر در ایجـاد سـالمت روان و نشـاط و  انسان را به آرامش می

ر و گیـرد. کسـانی کـه بـه لقـای پروردگـا شادی و امید در زندگی، از اعتقاد دینـی سرچشـمه می
شوند. امیـد  بازگشت به سوی او ایمان دارند، هرگز دچار پوچی و ناامیدی و افسردگی روحی نمی

هـای مفیـد و ُپرثمـر  شود، اسـاا همـه تالش که از معرفت و شناخت به مبدأ و معاد حاصل می
کـه  گونه انسانی و نیز منشأ اصال، امور در جامعه و رسیدن شخص به سعادت ابدی است؛ همان

ها و منتهی شدن کار انسـان بـه  دی و قطع امید به خدا و روز قیامت، منشأ فسادها و تبهکاریناامی
 .(400، ص1376)مصبا،، شقاوت ابدی است 

ای روشن امید داشته باشد، احساا نیکو و حالتی شاد به وی دست داده،  همین که انسان به آینده
هـای صـحی   اد گردیده، او را بـه فعالیتشود و در او انگیزه کار و تالش ایج باعث نشاط وی می

تواننـد روحیـه  دارد؛ حتی بیمارانی که مرگشان نزدیـک اسـت، بـا امیـِد بـه آینـده می زندگی وامی
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کـه  یراحتی تحمـل کننـد. هنگـام ها درد و رنج را بـه ها و ماه خویش را حفظ کرده، روزها، هفته
 ییخـود راه بـه جـا یا روانـیـ، یجسـم یاگران در کاهش دردهید از دیانسان دردمند و تنها، ناام

مـزمن و  یریبـا سـ یا جسمانی، یمار مبتال به اختال  روانیاز ب ید بهبودیکه ام یبرد، هنگام نمی
نجـات از  یکـه بـرا یکند، تنها راه یبه او نم یک کمکیکالس یها شود و درمان شرو سلب مییپ

 ینـیمـان و باورهـای دیجسـتن از ا یاریماند،  می یجانکاه او باق یو دردها یاضطراب، افسردگ
 است.

هنگامی که کارهای سنگین، قوای مـا را »نویسد:  شناا معروف امریکایی می دیل کارنگی، روان
کند و بیشتر اوقات که درهای امید بـه روی  ای را از ما سلب می ها هرنوع اراده برد و اندوه از بین می

لی اصالپ چرا بگذاریم رو، یأا و ناامیدی بر مـا آوریم، و شود، به سوی خدا روی می ما بسته می
چیره شود  چرا همه روزه به وسیله خواندن نماز و دعا و به جا آوردن حمـد الهـی، قـوای خـود را 

 .  (67و43، ص1377)راشدی، « تجدید نکنیم

نتیجه

 در این مقاله، به نتایج زیر دست یافتیم:
أثیر بسـزایی دارد. ایـن امـر، بـه دو طریـق رخ . ایمان، در رهایی از احساا وحشت و تنهایی تـ1

 دهد: ُانس با خدا و یاد او و ترمیم روابط اجتماعی انسان. می
هـای  هـا و ناراحتی . ایمان، از ترا، اضطراب، اندوه و افسـردگی انسـان کـه پایـه همـه ناآرامی2

دوه بـر گذشـته از کاهد. با ایمان استوار به خداوند، ترا از آینده و تأسف و انـ روحی هستند، می
رسد. کفایت الهـی و یـاد خـدا، دو عامـل مهـّم  شود و به آرامشی پایدار می د  انسان برداشته می

 های روانی است. کاهش ناراحتی
سازد و از این رهگـذر، او را از بـدبینی و ناامیـدی  بین می . ایمان، انسان را به نظام هستی خوش3

 سازد. رها می
شـود؛ راه  دهد. این امـر، بـه دو شـیوه محقـق می ها را افزایش می ی. ایمان، قدرت تحمل سخت4

اّو ، انجام اعما  صال  مثل نماز و روزه در پرتو ایمان است و طریق دوم، در پرتو عنایت الهـی و 
 .  شود افزایش ایمان مؤمنان حاصل می
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