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 سعادت، به منتهی روانی سالمت ساززمینه پرورش فطرت
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 چکیده

که برترین نعمت الهی است و  شودمیعملکردی موجب سالمت روان  و گرایشی شناختی، هایتوانمندی صحیح در نگاه اسالمی تربیت
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 مقدمه -1

با  مستقیم است و رابطه بسیار زیاد رفتاری و معنوی عاطفی، ،شناختی گوناگون ابعاد در روانی سالمت اهمیت، اسالم دیدگاه از

 فقط. دهدمی تشکیل را: معصومان احادیث و قرآن تعلیمات اعظم بخش روان، سالمت حوزه در هاآموزه ،رونیازاسعادت آدمی دارد. 

 است روان سالمت با مرتبط هایواژه و دیگر مشتقات رازیغبه این و است شده آورده السالمه و سالمت بار 226 بحاراالنوار در

 (.1403مجلسی، )

 از را نعمت و آدمی همیشه باید این نشده داده مردم به سالمتی از بهتر چیزی دنیا در که شده مطرحسالمتی  در روایات در اهمیت

 و عاجز آن شکر ادای از انسان که (1403مجلسی، ) 2است خدادادی نعمت سالمتی، بهترین .(1404حرانی، ) 1نماید مسألت خداوند

تا  و معموالً (1410تمیمی آمدی، ) 4نیست سالمتی و عافیت از چیزی گواراتر در زندگی، انسان، . برای(1414 ،قمی) 3است ناتوان

 قابل است که با هیچ قیمت مادی باارزش. آنقدر (1424مشکینی، ) 5داندنمی آن را قدر از دست ندهد و بیمار نشود، آن راکسی 

 (1410تمیمی آمدی، ) 7فهمدمی را زندگی( واقعی) لذّت انسان که است سالمتی و نعمت عافیت با .(1403مجلسی، ) 6نیست ارزیابی

؛ بلکه عامل سعادتمندی انسان در زندگی کندمیمین وشبختی آدمی را در زندگی دنیوی تأخ تنهانهنعمتی که اگر غنیمت شمرده شود، 

را  ، زمینهن ساختهرهنمو الهی جذب توفیقات و هاتوانگریدانش و  و به علم زیرا سالمتی، انسان را ،(1404حرانی، ) 8اخروی است

. (1404 ،حرانی) 10نمایدمی نگهداری عارضه و آفت هرگونه و از (1381اربلی، ) 9آوردمیبرای کارکرد خوب و شایسته فراهم 

انسان  بخشزینتخدادادی،  هایتوانمندیاست که با روند تربیت صحیح  ، جامه گرانقدریشودمیسالمتی که منتهی به سعادت 

 .(همان) 11گرددمی

خدادادی، پرورش و ارتقای ابعاد شناختی، گرایشی و عملکردی است که خدای متعال،  هایتوانمندی منظور از تربیت صحیح

 و کندمی فراهم را انسان و مطلوب سالم شخصیتی رشد نوع تربیت، فرآیند این فطری در انسان سرشته است. هایتوانمندی صورتبه

 طوربهزندگی  مشکالت و مسائل با و کنند انتخاب درست سعادت، سویبه را زندگی مسیر که دهدمی را امکان این به افراد انسانی

و بازسازی  یبازشناسفطرت و  شکوفاییپرورش فطرت،  توانمی(. این نوع تربیت را 1398 فقیهی،) کنند برخورد بینانهواقع و منطقی

                                                           

 مَنْ  الْمَغْبُوطُ وَ دِينَهُ غُبِنَ مَنْ الْمَغْبُونُ وَ الْيَقِينُ الْقَلْبِ فِي دَامَ مَا خَيْرَ وَ الْعَافِيَةُ النِّعَمِ أَجَلَ  فَإِنَّ الْعَافِيَةِ فِي إِلَيْهِ ارْغَبُوا وَ الْيَقِينَ اللَّهَ سَلُوا النَّاسُ أَيَُّها يَا» .1

 «.العافِيَةِ مِنَ اَجَلُّ  لِباسَ ال» ؛«يَقِينُهُ حَسُنَ

 «.عَطَاءٍ أَحْسَنُ الْعَافِيَةُ وَ. »2

 «.عَنها الشُّکرُ يُعجَزُ نِعمَة   العافِيَةُ. »3

 .«ِالعافِيَة مِنَ أهَنأُ عَيشَ ال. »4

 «.المَرضي االّ قَدرَها اليَعرِفُ الصِّحةُ». 5

 «.لَهَا ثَمَنَ لَا الْعَافِيَةُ وَ. »6

 «.الحَياةِ لَذَّةُ توجَدُ بِالعافِيَةِ» .7

 «.الْآخِرَة وَ لِلدُّنْيَا فَاغْتَنِمُوهَا الْعَافِيَةُ النِّعْمَةِ أَعْظَمَ فَإِنَّ» .8

 «.وَالتَّوفيقُ العِلمُ وَ وَالغِني اَلصِّحّةُ: لِالعَمَ  عليَ المَرءَ تُعينُ خصالٍ اَربعُ. »9

 «.الساّلمَةِ مِنَ أمنَعُ وِقايَةَ ال» .10

 «العافِيَةِ مِنَ اَجَلُّ اللِباسَ. »11
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 فرد آن، یعنی بدون ؛گردیده مشخص صالح عمل و ایمان با آن که روان، معنویت است سالمت از دیدگاه اسالمی محور فطرت نامید.

ی، اخالقی، شناخت -روانی هایجنبهدر حقیقت شخصیت سالم در  (.3-2 العصر،) 1مبتال است شخصیتی روانی هایآسیبو  زیان به

ها به غیر خدا، افراد را به رفتارهای زیرا دلبستگی ،کنندمیپروردگار، معنا پیدا  در پرتو معنویت و رابطه با عاطفی و اجتماعی، همه

 اندشدهدنیا، برحذر داشته  همین جهت است که در متون روایی فراوان، افراد از دلبستگی به غیر خدا، مانند حب ه. بکشانندمیناسالم 

از وابستگی عاطفی و محبتی به مظاهر  ،شودمیو شخصیت سالم معرفی شده به فردی که نفس وجودش که از آن به قلب سالم تعبیر 

د را از خو یطورکلبههمان( و ) 3د از وی صادر نشودهیچ رفتاری که به دیگری آسیب بزن( و 1403مجلسی، ) 2دنیوی سالم بوده باشد

اینکه از سالمت روانی برخوردارند،  به دلیلآنان  پروردهدستکه اهل عصمت و  طورهمان( همان) 4کنندآلودگی به گناه حفاظت می

تا از گناه  کنندمییتشان ترب خوبیبهو  کنندمیو با آنان سالم برخورد  دهندمیافراد گناهکار را زیر چتر مراقبت و رحمت خود قرار 

 (.همان) 5بردارنددست

 

 یشناسروش -2
منظر  از شناختی، عاطفی، معنوی، -فطری  هایتوانمندیبررسی رابطه تربیتی میان سالمت و سعادت انسان با  موردپژوهش مسئله

 روایات و آیات ، ازمروری روش به اسنادی است که هایپژوهشاست. این پژوهش از نوع  تیباهل روایات و کریم قرآن

 شده است. آوریجمع: معصومان

 عملکردی و گرایشی شناختی، هایتوانمندی در حوزه فطرت و تیباهل روایات و کریم قرآن تربیتی هایآموزهدر این پژوهش  

و هماهنگی  شناختی، اهداف تعلیم و تربیتمتنی، مبانی انسان یهانهیقراست، به همراه توجه به شواهد و  روان ساز سالمتکه زمینه

 هستی، نظام و هاانسان دیگر خود، خدا، با فرد چهارگانه و روابط انسان خلقت نظام بر حاکم با اصول :تربیتی معصومان هایآموزه

تبیین  و سعادتمندی همیشگی روانی سالمت سطح ارتقای ،روانی هایبیماری انواع به ابتال از و رابطه آن با پیشگیری شودمیتوصیف 

 شده است.

 

 چارچوب نظری تحقیق -3
 مفهوم شناسی -3-1

 مفهوم تعلیم و تربیت -3-1-1

آموختن، عمل  نامه دهخدا آموزش اسم مصدر ازاست. در لغت educationی معادل واژه وپرورشآموزشواژه تعلیم و تربیت یا 

 زادهنقیببرد )در حقیقت کوششی است که معلم برای انتقال معلوماتی خاص به شاگردان خود به کار می 6آموختن است. آموزش

 (.1391 ،جاللی

                                                           

 «.بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ خُسْرٍ* إاِلَّ لَفي الْإِنْسانَ إِنَّ. »1

 .«الدُّنْيَا حُبِّ مِنْ سَلِمَ الَّذِي الْقَلْبُ». 2

 .«لِسَانِهِ وَ يَدِهِ مِنْ النَّاسُ ... سَلِمَ لِمَنْ طُوبَى». 3

 «.إِثْم كُلِّ مِنْ السَّلَامَةَ وَ. »4

 «.الْمَعْصِيَة... وَ الذُّنُوبِ أَهْلَ يَرْحَمُوا أَنْ  السَّلَامَةِ فِي إِلَيْهِمْ الْمَصْنُوعِ وَ الْعِصْمَةِ لِأَهْلِ يَنْبَغِي فَإِنَّمَا. »5

6. instruction 
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 در سند تحول بنیادین (.1377 دهخدا،) دنیپروران یا پروراندن، پروردن، معنای به و شدهگرفته «ربو»یا  «ربب» ماده از لغت در تربیت

ی یکپارچه و مبتنی بر نظام صورتبههویت متربیان،  ۀساز تکوین و تعالی پیوستفرایند تعاملی زمینه» تربیت به معنای ،وپرورشآموزش

سند تحول ) «شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعادهدایت ایشان در مسیر آماده منظوربهمعیار اسالمی، 

در حقیقت یک معنی دارد. در این  education معنی ، بهوپرورشآموزشبنابراین ؛ تعریف شده است( 1390، وپرورشآموزشبنیادین 

 کند.کند و این آگاهی در شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت کمال هدایت میمعنا انسان از طرق آموزش آگاهی کسب می

 

 فطرت -3-1-2

 حالت یا عمل نوع یک بر شودمى استعمال صورت این به که اىکلمه یعنى است؛ نوعى مطلق مفعول ،«فِعْلَه» وزن بر «فِطْرَة» کلمه

 نشستن نوع یک معناى به و نوع اسم ـ جیم کسر به ـ جلسه. است نشستن معناى به و مصدر جلوس مثالً. کندمى داللت خاصى

 معناى به «فَطَرَ» آن ماضى فعل. است گونههمین هم «فطره» کلمه. گویندمى «جِلسه» را نشیندمى شخص یک که خاصى نوع. است

بدین معنی است که استعدادها و این  (.1384یزدى،  مصباحکند )مى داللت خلقت از خاصى نوع بر فطرت اما است، «خَلَقَ»

گونهبهسالمت روانی  شکوفاسازی، پرورش شخصیت سالم و هاآنخاصی در اصل وجود آدمی است که با بارورسازی  هایتوانمندی

 سازد.، یعنی همان خواستگاه فطرت، هموار میکه بستر را برای نیل به سعادت همیشگی ای است

 

 سالمت روانی -3-1-3

و نقص عقلی مفهوم سالمت در عربی به مفهوم صحت و عافیت و سالمتی است و در مورد انسانی کاربرد دارد که از بیماری، عیب 

( نیز واژه سَلم و سالم، به 1354طباطبایی، ) نینودر فرهنگ  .(1404 فارس، ابن) 1رساندسالم است و اذیت و آزاری به کسی نمی

قرشی، است )کناربودن از آفات ظاهری و باطنی  یبه معنامعنای سکینه، صلح و آسودگی آمده است. در قاموس قرآن هم سالمت 

، راغب اصفهانی) 2کندمی کاری معرفیبودن از آفات ظاهری و باطنی و پیراسته از دغلرا عاری بودنراغب سالمدر مفردات  (.1371

1412.) 

بودن از عیب و نقص را ها و منزهبودن از آفات و ناخوشیرده و رهامحقق مصطفوی ریشه سالمت را هماهنگی ظاهر و باطن مطرح ک

هیجانات منفی  ویژهبهص ا قلب و روان سالم از عیوب و نقای( ر84صافات، ) 3منظور از قلب سلیم در قرآن و از لوازم آن دانسته است

 .(1368 مصطفوی،) 4نمایدمیمعرفی 

                                                           

 «.الفناء و النقص و العيب من المخلوقين يلحق ممّا لسالمته ... األذى و العاهة من اإلنسان يسلم أن: فَالسَّلَامَةُ ... العافية، و الصحّة من بابه معظم: سلم. »1

 «.من االفات الظاهره و الباطنهالسالمه التعري . »2

 «.سَلِيمٍ بِقَلْبٍ رَبَّهُ جاءَ إِذْ لَإِبْراهِيمَ شِيعَتِهِ مِنْ إِنَّ وَ. »3

 هذا لوازم من و البين في خالف يبقى ال بحيث الباطن و الظاهر في الشديدة الموافقة هو و الخصومة يقابل ما هو: المادّة هذه في الواحد األصل . أن4ّ

 يراد «سَلِيمٍ بِقَلْبٍ  رَبَّهُ جاءَ إِذْ لَإِبْراهِيمَ شِيعَتِهِ  مِنْ إِنَّ وَ» ... العيب و النقص من العافية و الصحّة و العاهات من النجاة و اآلفات من التخلّص مفاهيم: المعنى

 .العيوب عن بالتنزّه تتحقّق إنّما الحقيقة هذه و القلب في الرفق و الصلح و الوفاق مفهوم تحصّل و السلميّة حقيقته و النقائص و العيوب من طاهر قلب
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 یناتوان ای یماریفقدان ب فقطنهو  یو اجتماع یروان ،یاز رفاه کامل جسم یرا حالت یسالمت 1947در سال  یسازمان بهداشت جهان

فرد توانمندی خود  در آنحالتی از بهزیستی که  عنوانبهسالمت روان را  سازمان بهداشت جهانی گریدعبارتبه ؛ واست کرده فیتعر

 (.1383احمدوند، کند )تعریف می باشد،ثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید ؤبه نحو م هاآناز  ،را شناخته

ی، گستره ابعاد سالمت اشاره به( با 1987و لوانگر ) مپسونیگوداستات، سی دارد. ابعاد ،یسالمت البته باید توجه داشت که بهزیستی و

با  ی که معادلسالمت روان و کردند انیب کیولوژیزیو ف یو عملکرد مناسب جسم یو ناتوان یماریرا فقدان ب یسالمت جسمان

«mental health» تعبیرتا( بی حجازی،) «النفسيه الصحه» و «العقليه الصحه» به آن از عربی در و (1368 بی، هورن) است انگلیسی در 

سالمت  نیهمچن ،است یو درک ذهن یعقالن یهاتیقابل یبرا یکه شامل عواطف و منبع نداهدیشناسانه نامرا سالمت روان ؛شودمی

. آنان بعد دانندینقش م یفایو ا یفرد نیاز روابط ب یتمندیرضا ،یاجتماع طیو مح گریتعامل مؤثر با افراد د ییرا توانا یاجتماع

 ستمیکننده سکه منعکس دانندینفس مرتبط م یو آن را با مفهوم تعال نامندیم یرا سالمت شخص یسالمت معنو ای یسالمت روح

. البته یو منبع مذهب یقانون عمل ایباشد و  یعیطب ای ییماورا یادهیدر مورد پد یادهیفرد است و ممکن است مربوط به عق یارزش

زاده، )صفاری و شجاعی است امدهیبهداشت ن یسازمان جهان فیهرچند که در تعر ند،یافزایابعاد م نیرا هم به ا یسالمت عاطف یبرخ

1393). 

 2چاهن .(9137، کاپالن و سادوکداند )شکوفایی میبه خود دنیدررسسالمت روانی را تعادل بین ارگانیزم و محیط  1گلدشتاین،

آمده دستهکند که عبارت است از حداکثر اثربخشی در رضایت بشناسی عنوان می( نیز سالمت روانی را وضعیتی از بلوغ روان1991)

 .از کنش فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران است

باعث شادی و  کهیطوربهتا حداکثر امکان  سازش فرد با جهان اطرافشنویسد: سالمت روانی عبارت است از می 3کارل منینجر

 .(1383، احمدوندشود )کامل  طوربهمفید و مؤثر او برداشت 

که موجب سازگاری او با  گذار مکتب رفتارگرایی، معتقد است که رفتار عادی نمودار شخصیت انسان سالم عادی استبنیان 4واتسون،

تر با (. برای آشنایی دقیقهماناست )بهداشت روانی  شود، چنین رفتاری نشانهرفع نیازهای اصلی و ضروری او می جهیدرنتمحیط و 

 قرار خواهد گرفت. یموردبررسمفهوم سالمت روان در ادامه این مفهوم با توجه به رویکردهای گوناگون روانشناسی 

 

 سعادت -3-1-4

سرور و  .(1368 ،مصطفوی( و حالت خیر و ارزشمند و شایسته آدمی است )1354 ،)طباطباییادت به مفهوم خوشبختی و بهروزی سع

خوشبختی و خیر الهی  نیتربزرگ .(1407طوسی، ) 5کندمیدر آن نیست و خدا به بشر اعطا  ایخوشبختی همیشگی که هیچ ناراحتی

 (. در حقیقت سعادت حالت شوق و عالقه به رسیدن به1412 ،اصفهانی راغباست )، بهشت شودمی مندبهرهدر آخرت انسان از آن 

یید الهی أسازی، توفیق و تمی و باعث آرامش و لذت است. بسترپروردگار و مستقرشدن در بهشت رضوان الهی است که مطلوب آد

خداوند میل به سعادت جاوید را، در فطرت آدمی سرشته است.  -: اولیابدمیبرای نیل انسان به این سعادت در سه مرحله تحقق 

کرده است که با کردارهای شایسته و برقراری رابطه عبودیتی با پروردگار و تحصیل قرب الهی به  راهنماییخدا بشر را  -دوم

                                                           
1. Goldstenin 

2. Chahan 

3. Karl Menninger 

4. Watson 

 «.إِلَيْك لَيْسَ الشَّرُّ وَ يَدَيْكَ فِي الْخَيْرُ وَ سَعْدَيْكَ وَ لَبَّيْكَ»: إنّه كان يقول في افتتاح الصالة روي عن النبيّ . 5



 نقی فقیهیعلی                                                                                                       سعادت ... به منتهی روانی سالمت ساززمینه پرورش فطرت 

162 

را از نتایج دو مرحله پیشین خداوند، خوشبختی جاوید بهشتی در زندگی اخروی  -و خیرهای اکتسابی برسند. سوم هایخوشبخت

 (.1368 ،مصطفویاست )دانسته 

مطرح کرده  همیشگی از بهشت الهی و نتیجه شقاوت را جهنم مندیبهرهقرآن سعادت را در مقابل شقاوت دانسته و نتیجه سعادت را 

مقایسه با خوشبختی در زندگی (. قرآن بروز سعادت و خوشبختی واقعی را در زندگی اخروی دانسته که در 105-108 هود،) 1است

 و رنج گرفتاری هرگونه، از شودمیمن که سعادتمند ؤانسان م ؛ و(17 اعلی،) 2است تربادوامی در زندگی آخرت، بهتر و دنیا، خوشبخت

 .بردیمسر هب (11بروج، ) 5باشکوه( و 119، مائده) 4بزرگ یابیکام ،(1، منون)مؤ 3رسته و در فالح

 

 رآن و روایاتدر ادبیات ق سالمت روان -3-2

و هدایت  رفتاری شناختی، عاطفی و ابعاد در صیت و تأمین سالمت روان انسانیشخ یجامع و کامل است و برای ارتقااسالم دینی 

در حوزه سالمت روان،  هاآموزهاست که  رونیازادهد. بسیار گسترده ارائه می تربیتی هایآموزهوی به کمال مطلوب و قرب الی اهلل، 

است که هیچ  شدهدانش سالمت روان، برترین دانش معرفی  و را تشکیل داده است: بخش اعظم تعلیمات قرآن و احادیث معصومان

کار گیرد و آن را با هسالمتی تمام تالش خود را ب درراهتا  شدهداده( و به مؤمن تعلیم 1403مجلسی، ) 6رسددانشی به پایه آن نمی

 (.همان) 7عوض نکند زیچچیه

به  -فته در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی، هماهنگ با فطرت اصیل آدمی اوالً یامی از روان سالم و شخصیت سازماندر متون اسال

سالمه »( و 84؛ صافات، 89شعراء، ) «قلب سلیم»(، همان) «القلب السلیم»(، همان) «سالمه القلب»(، 1403 ،یمجلس) «سالمه النفس»

 .شودمی(، یاد 1403 ،یمجلس) «الصدر

( و همان) «صحه الیقین»(، 1403 ،یمجلس) «صحه الفکره»، (همان) «العقل و التمییز صحه» ،(همان) «العقل صحه» با تعابیر: -ثانیاً 

 و سالمتی در اندیشه، افکارسازد و بر است، برجسته می دیگر هایجنبه برای اساس که را انسان شناختی (؛ جنبۀهمان) 8«صحه التدبیر»

 .شودمیکید ح عواطف و رفتارها بر اساس آن، تأصحی تدبیر و های یقینیمعرفت به و نیل تشخیص و تمییز ادراک،

                                                           

فَعَّال   رَبَّكَ إِنَّ رَبُّكَ شاءَ ما إاِلَّ الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فيها * خالِدينَ شَهيق  وَ زَفير  فيها لَهُمْ النَّارِ فَفِي شَقُوا الَّذينَ * فَأَمَّا سَعيد  وَ شَقِيٌّ فَمِنْهُمْ». 1

 «.مَجْذُوذ غَيْرَ عَطاءً رَبُّكَ شاءَ ما إِالَّ الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فيها خالِدينَ الْجَنَّةِ فَفِي سُعِدُوا الَّذينَ أَمَّا * وَ يُريدُ لِما

 .«أَبْقي وَ خَيْر  الْآخِرَةُ وَ». 2

 «.الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ». 3

 .«الْعَظيمُ الْفَوْزُ ذلِكَ عَنْهُ  رَضُوا وَ عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ». 4

 .«الْکَبيرُ الْفَوْزُ ذلِكَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْري جَنَّات  لَهُمْ». 5

 .«اطْلُبِ السَّلَامَةَ أَيْنَمَا كُنْتَ وَ فِي أَيِّ حَالٍ كُنْت»و نيز:  «وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلَامَة». 6

 «.بِالسَّلَامَةِ شَيْئاًقَلْبُهُ خَاشِع  وَ لَا يَعْدِلُ ... الْمُؤْمِنُ » .7

 «.فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِکْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ. »8
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 (1380 عاملى، حر)، 2ترین، عزیزترینشریف (، نیکوترین،1405 جمهور، أبی ابن) 1ترینبا کرامت عنوانبهعقل در زبان الهی  -ثالثاً 

 .(1371 برقى،) معرفی شده است 4خدا پیش مخلوق ترینمحبوب و (1418 عاملى، حر) 3ترینباعظمت

عقل را دارای عاطفه معرفی التمایز انسان از حیوانات، منشأ عواطف و امیال انسانی را عقل دانسته و مابه عنوانبهدر معرفی عقل  -رابعاً

این بنابر؛ (1410تمیمی آمدی، ) 6است پذیرالفت و گیرندهانس باشد، هرکجا عقل: 7 على به تعبیر امامو یا  (1407کلینی، ) 5کندمی

 7و مداراکردن با دیگران در او بیشتر خواهد بود یرفتارخوشتر گردد، بروز عواطف از قبیل هرچه عقل شکوفاتر شود و فرد عاقل

که شدیدترین  شدهیمعرف( کسی تابیقندوزی، ) 8مردم استترین که عاقل اسالم ست که پیامبر ا رونیازاو ( 1413ابن بابویه، )

 .(1394 ،األصبهانی) 9ترین فرد نسبت به مردم استلطف را به مردم دارد و مهربان

 (84)اسراء،  «شاكِلَتِه عَلى يَعْمَلُ كُلٌّ قُلْ»: انجامدیم «شاکله» قرآن تعبیر به و شخصیت عقل به شکوفایی -خامساً 

 به مقید را او های انسان کهو انگیزه عادات و سجایا روحیات، است و به «شکل» از اصل، در «شاکِلَۀ» :نویسدیمراغب در مفردات 

 .(1412اصفهانی،  راغب،) شودمیگفته  «شاکِلَه» ،دهدمیبه رفتار وی شکل خاصی  و کندیم اییهرو

الهی، در جهت اهداف  هاییتهداکه هماهنگ با طبیعت و فطرت خدادادی باشد و در حقیقت همان استعدادهای طبیعی با  یاشاکله

. شودمیفطرت و هماهنگ با احکام شرعی انجام  یمقتضابهگیرد و رفتار یافته باشد، شاکله سالم در فرد شکل می مطلوب پرورش

طبرسى، کند )میکید تأ «سنت و مذهب و طریقه» هم بر و «خلقت و طبیعت» تبیین شاکله هم بردر  «یانالبمجمع» در «طبرسى» مرحوم

الهی توسط انبیا و دین، وی را به بازشناسی و بازسازی  راهنمایینشده،  شکوفا، زاآسیبعوامل  به دلیلزیرا که اگر فطرت  (1372

 پیمان آنان از و برگزید پیامبرانى آدم، فرزندان میان از سبحان خداوند فرمود:  امام علی یرالمؤمنینامکه  طورهمانفطرت بکشاند. 

 با که را پیمانى مردم، کهیهنگام به دارند، نگه امانت او رسالت امر در و برسانند مردم به ،شودیم وحى هاآن به که را چه هر که گرفت

 شناخت از هاشیطان و بودند داده قرار شریکانى عبادت در او براى و بودند نکرده ادا او پرستش حق و بودند شکسته بودند، بسته خدا

 پى از پیامبران. فرستاد میانشان به را پیامبران پس. بودند بریده خداوندى پرستش از را پیوندشان و بودند کرده منحرفشان خداوند،

                                                           

 أَكْرَمُ هُوَ خَلْقاً خَلَقْتُ مَا جاَلَلِي وَ عِزَّتِي وَ تَعَالَى فَقَالَ فَأَدْبَرَ  أَدْبِرْ لَهُ قَالَ ثُمَّ قْبَلَفَأَ أَقْبِلْ لَهُ قَالَ اَلْعَقْلَ خَلَقَ لَمَّا جَلَّ وَ عَزَّ اَللَّهَ أَنَّ: آخَرَ ِبطَرِيقٍ  رُوِيَ وَ. »1

 «.أُعْطِي بِكَ وَ آخُذُ بِكَ وَ أُعَاقِبُ بِكَ وَ أُثِيبُ بِكَ مِنْكَ عَلَيَّ

 خَلَقْتُ  مَا جاَلَلِي وَ عِزَّتِي وَ: اَلرَّبُّ فَقَالَ. فَأَقْبَلَ أَقْبِلْ لَهُ قَالَ ثُمَّ فَأَدَْبرَ، أَدْبِرْ: لَهُ قَالَ ثُمَّ -: قَالَ أَنْ إِلَى - اَلْعَقْلَ خَلَقَ تَعَالَى اَللَّهَ إِنَّ:  اَللَّهِ رَسُولُ قَالَ . »2

 «.... أُوَحَّدُ بِكَ مِنْكَ، أَعَزَّ الَ وَ مِنْكَ  أَشْرَفَ الَ وَ مِنْكَ أَحْسَنَ خَلْقاً

 خَلَقْتُ  مَا جاَلَلِي وَ عِزَّتِي وَ: تَعَالَى وَ تَبَارَكَ  اَللَّهُ فَقَالَ  فَأَدْبَرَ، أَدْبِرْ: لَهُ قَالَ وَ فَأَقْبَلَ  أَقْبِلْ: لَهُ قَالَ ثُمَّ  اَلْعَقْلَ، خَلَقَ اَللَّهَ إِنَّ»: قَالَ حَدِيثٍ فِي  اَلنَّبِيِّ  . عَن3ِ

 .«اَلْعِقَابُ عَلَيْكَ وَ اَلثَّوَابُ لَكَ مِنْكَ لِي أَطْوَعَ الَ وَ مِنْكَ، أَعْظَمَ خَلْقاً

 خَلَقْتُ  مَا جاَلَلِي وَ عِزَّتِي وَ لَهُ قَالَ ثُمَّ فَأَدْبَرَ أَدْبِرْ لَهُ قَالَ ثُمَّ فَأَقْبَلَ أَقْبِلْ لَهُ  فَقَالَ اَلْعَقْلَ خَلَقَ اَللَّهَ إِنَّ: قَالَ 7 اَللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ حَفْصٍ بْنِ... . 4

 .اَلْعِقَابُ عَلَيْكَ وَ اَلثَّوَابُ  لَكَ مِنْكَ إِلَيَّ أَحَبَّ شَيْئاً

 «.التَّعَطُّفُ ... الْعَقْل أَعْطَى مِمَّا. »5

 .«مَاْلوف  آلِف  كانَ حَيْثُ الْعَقْلُ». 6

 «.لِلنَّاسِ... مُدَارَاةً أَشَدُّهُمْ اَلنَّاسِ أَعْقَلُ»:  اَللَّهِ رَسُولُ . قَال7َ

 .«نبيك نور اللّه خلق ما أوّل و القلم اللّه خلق ما أوّل و العقل اللّه خلق ما أوّل و نوري اللّه خلق ما أوّل و روحي اللّه خلق ما أوّل». 8

 «.بِالنّاسِ لُطفًا النّاسِ أشَدِّ مِن:  اللّه رَسولُ كانَ». 9
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 یاد از که را او نعمت و آورند یجابه شده، سرشته آن بر خلقت و فطرتشان که را عهد آن که بخواهند مردم از تا بیامدند یکدیگر

 ،شده مستور غفلت، پرده در که را شانیخردها و است رسیده آنان به حق رسالت که گیرند حجّت آنان از و آورند یادبه، اندبرده

 .(1414 ،رضی) 1برانگیزند

حاکی و این مطلب  گماردند همت مردم وپرورشآموزش به فطری عهد به مردم بازگشت برای انبیا که دارد تصریح  امام بیان این

 را خود سعادت برد و مسیر بهره یخوببه هاآن از و باید هستند الهى یهانعمتانسان،  سرشت در شدهیهتعبکه امور فطری  آن استاز 

 آن رای است که باید ادفطری، عقل خداد هایتوانمندیازجمله این  .نهاد بنا و عواطف فطری هاشناختیعنی  هاتوانمندیآن  پایه بر

 هایینهگنجنقش اساسی انبیا را، آشکارساختن  7 ره عوامل جهالتی پیشگیری کرد. امامطشدن آن تحت سیبارور ساخت و از مدفون

 اینبازشناسی و بازسازی عقل، روش تربیتی انبیا است. آنان با  یقتدر حق و شده است نهاده آدمى عقل درون در دانسته که ییبهاگران

و هماهنگ با فطرت دست یازند  شکلهمدینی، به شاکله و بهسازی شخصیت  هایآموزش، با استفاده از خواهندیمش از افراد بشر رو

انگیزه  داشته و میل و ینانهبواقع ، شناختهاانسانو از خود، خدا، هستی و دیگر  وجودی خویش را بسازند هایجنبه، مرحلهبهمرحلهو 

 کافی برای تالش مطلوب برای انجام اعمال ارزشمند و نیل به سعادت پیدا کنند.

 

 نگرش اسالمی در زمینه معیار سالمت روانی -3-3

 یعالم در اثر برخورد با امور زندگ نیو در ا بمانند یباق شتنیخو یسالم هستند که بر فطرت اصل هاییروان»: معتقد است نایس یابوعل

 و ت نفس در متون قرآنی و روایاتبا توجه به کاربرد سالم(. 1375 ،نایسابن) «و خشن نشده باشند ظیخارج نشده و غل اناز لطافتش

-بودن جنبه طبیعیش اسالمی را حفظ در بین روان معیار سالمت توانمیدیگر که از سالمت روان در این متون حکایت دارند  هایواژه

های شناختی عاطفی و رفتاری فرد و ارتقابخشی آن در مسیر زندگی جاوید و برقراری تعادل و هماهنگی ابعاد گوناگون خود در 

فوق از حالت طبیعی بیرون برود  هایجنبهبنابراین فردی که در یکی از ؛ (1389پرچم، قره عود، کرد )نش بیان جهت اهداف عالی آفری

نگرش  ،جسمی، معنوی هایجنبهاز  ایجنبهیا انحراف پیدا کند و  شودارزشمند الهی، متوقف  هایهدف سویبهو یا در مسیر حرکت 

متون حدیثی تعابیری  هرچند، آسیب ببیند، از سالمت روان برخوردار نیست. او و باورهای معقول و دینی، تمایالت و رفتارهای طبیعی

 هانابهنجاریبودن از بیماری روانی شناختی، اخالقی، عاطفی و دوربودن از چون سالمت النفس و سالمت القلب را به مفهوم عاری

شناختی،  هایجنبهبودن سالمت کافی نیست، بلکه تأمین و ارتقای سالمت و بهزیستی کامل آدمی در . ولی صرف عاریاندکردهمطرح 

بیماری روانی  کهنیاکردن، نیز هست. در این دیدگاه انسان سالم کسی است که عالوه بر ش فردی و اجتماعی و شایسته عملگرای

های فردی، در جنبه دیوری صحیح از همه استعدادهای خداداندارد، در مسیر تعالی روانی و تحقق اهداف عالی معنوی و بهره

و دارای است برخوردار  ر باال و گرایش و باورهای متکاملطبیعت از رشد و تحول اندیشه و تدبیاجتماعی و الهی و حتی در ارتباط با 

 (.1393، ، شریفی و پناهی تلخسنانیدنیوی و اخروی( است )فقیهیحاالت مطلوب روانی و عملکردهای شایسته در زندگی )

 

 

                                                           

 الْأَنْدَادَ  اتَّخَذُوا وَ حَقَّهُ  فَجَهِلُوا إِلَيْهِمْ اللَّهِ عَهْدَ خَلْقِهِ  أَكْثَرُ بَدَّلَ لَمَّا أَمَانَتَهُمْ الرِّسَالَةِ تَبْلِيغِ عَلَى وَ مِيثَاقَهُمْ الْوَحْيِ  عَلَى أَخَذَ أَنْبِيَاءَ، وَلَدِهِ  مِنْ سُبْحَانَهُ  اصْطَفَى وَ». 1

 وَ  نِعْمَتِهِ مَنْسِيَّ يُذَكِّرُوهُمْ وَ فِطْرَتِهِ مِيثَاقَ لِيَسْتَأْدُوهُمْ أَنْبِيَاءَهُ إِلَيْهِمْ وَاتَرَ وَ رُسُلَهُ فِيهِمْ فَبَعَثَ عِبَادَتِهِ؛ عَنْ اقْتَطَعَتْهُمْ وَ مَعْرِفَتِهِ عَنْ الشَّيَاطِينُ اجْتَالَتْهُمُ وَ مَعَهُ

 «.الْعُقُولِ دَفَائِنَ لَهُمْ يُثِيرُوا وَ بِالتَّبْلِيغِ مْعَلَيْهِ يَحْتَجُّوا
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 عالئم تشخیصی بهنجار از نابهنجار -3-4

بهنجار را از دیدگاه بهنجار و نا توانمی شدمطرح  همان طبیعت اولیه آدمی است، معیار سالمت روانیکه  با توجه به اینکه فطرت

 زیر تعریف کرد: صورتبهاسالمی، 

آن  خواهان فرد عارضی، و بیرونی عامل هر بدون و دارد متمالی آدمی طبیعت با که رفتاری و تمایل از است بهنجار عبارت -الف

 گرفته سرچشمه آدمی فطرت و طبیعت از ی کهرفتار و تمایل -1: است چیز چند بهنجار تشخیصی عالئم. دهدمی انجام را آن و است

 عقل بدیهی ادراکات و اخالقی بدیهیات با -3. اندپذیرفته را آن جوامع اکثریت در و قرون و اعصار تمام در هاانسان نوع -2. است

 با سازگار و خیر خوب، را آن خویش مخلوق سرشت به آگاه و حکیم خداوند -4. ندارد هاآن با منافاتی و است هماهنگ عملی

 .نشود منتهی کنندهعمل یادگیری و معنوی ،روانی جسمی، زیان به -5. است کرده توصیه نآ به و دانسته انسانی فطرت

عالئم تشخیصی نابهنجاری این  ندارد. هماهنگی آدمی اولیه فطرت و طبیعت با که رفتاری و تمایل هر از است نابهنجاری عبارت -ب

 هازمان همه در و جوامع همه در هاانسان نوع و دارد منافات ،شدهگذاشته ودیعت به انسان سرشت در که اخالقی مسائل با است که

 روانی هایجنبه از یکی در برای خود حداقل و برای دیگری ناخواهخواه و باشد کرده نهی آن از حکیم خداوند و پذیرندنمی را آن

 .شمردنمی گناه را آن و کردنمی نهی آن از شرع نبود چنین اگر زیرا ،زیانمند است معنوی و عاطفی و شخصیتی

نابهنجار دانست  و مستقلی برای بهنجار را نباید مالک شدهمطرح DSMکه در  اجتماعی و آماری هایمالکبا توجه به آنچه گفته شد 

 (.1393 و همکاران، یهیفقگرفت )در نظر  است؛ آدمی طبیعت با یمتمال همان که اصلی مالک نشانگان را هاآن بلکه

 

 فطری هماهنگ با اهداف تربیتی هایتوانمندی -3-5

اند که بتوانند رشد یابند و شخصیت بهینه آفریده شده ییهایتوانمنداعم از زن و مرد با استعدادها و  هاانساندر نگرش اسالمی، 

کمالی برای خود بسازند و زمینه نیل به سعادت خویش را فراهم سازند. به تعبیر دیگر آفرینش زن و مرد آدمی با توجه به اهداف 

است.  کردهتعبیه  الزم را در وجودشان هایتوانمندیتربیتی که خدا برای آنان در نظر داشته، شکل گرفته است. بر این اساس، همه 

سعادت از  سویبهیند پرورش و تحول آکفایت در وجود هر یک از آدمیان خلق شده است تا در زندگی و فر اندازهبهها این توانمندی

کفایت اشاره کرده که  قدربهآدمی  جانبههمهتکوینی و  هایتوانمندیدر دعای پنجاهم صحیفه به   سجادمند گردند. امام بهره هاآن

یب باارزشهای کریمانه و شرافتمندانه و و آن را صنعت 1، خداوند در وجودشان خلق کرده استهاآنبرای رفع نیازها و رشد تربیتی 

 2کار گرفته است.هدانسته که خداوند در آفرینش آدمی ب یشمار

های وجود آدمی و ویژگیکه  ایگونهبه. کندمینظام تربیتی نقش ایفا  آدمی، در تمام آفرینش نحوه باید توجه داشت از دیدگاه اسالمی،

 تعلیم و اصولقواعد کلی  و شودمیمبانی تعلیم و تربیت و هدف خلقت، غایت تعلیم و تربیت در نظر گرفته  عنوانبههایش، توانمندی

یم و تربیت که از اصول سرچشمه تعل هایروش و گرددخدادادی کشف می هایتوانمندیهای سرشتی و از همان ویژگی تربیت و

(. این 1385فقیهی، ) ندینماغائی آفرینش را تعیین میهدف  کاربردی در مسیر هدایت، برای نیل به هایفعالیتگیرند، نوع می

 سعادت منطبق با زیرا در قرآن و روایات قواعد و اصول زندگی و مسیر در نظام تربیتی اسالمی مشهود است،هماهنگی و پیوند، 

                                                           

 «.و رَزَقتَني في اموري كُلِّها الکفايه». 1

 «.و كم من صنيعه كريمهٍ لك عندي»...  .2
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ف و گران و جهان هستی، پرداخته و وظایبه تنظیم روابط آدمی با خدا، خود، دی و شودداده می های فطری آدمی، آموزشظرفیت

 .نمایدمیکند، تعیین ی و قرب الهی را تسهیل مینه نیل به هدف غایزمی که کنندههدایت هایفعالیت

اسالم، تربیت و تعلیم  پیامبر ازجملهاست. چون هدف محوری بعثت پیامبران و  هاانسانت های اسالمی برای تربیهمه آموزه اصوالً

شوند؛ یک دسته آموزش حقایق های دینی به دو دسته کلی تقسیم میآموزه (.2، جمعه ؛164 عمران،آل؛ 151و  129 بقره،) 1است

تربیتی شناختی، عاطفی و عملکردی در راستای سعادت  هایراهنماییهستی و معارف مربوط به ایمان و اعتقادات است و دسته دیگر 

، به کماالت شایسته انسانی آراسته افتهیپرورشآموزش داده شده است تا استعدادهای افراد بشر در دین  هر دو دسته. آدمیان است

 ند.شو

 یاثرگذاراستعدادهای فطری از طریق  یشکوفاساز منظوربه، هرگونه فعالیتی که انبیا، معلمان، والدین و یا هر شخص دیگری نیبنابرا

، بخشندیمشده الهی را از خلقت انسان تحقق معین شیاز پو اهداف  دهندیمبر شناخت، نگرش، اخالق و رفتار یک فرد دیگر انجام 

 (.12ص ، 1386حسینی زاده، دهند )یمکار تربیتی انجام 

 

 سالمت روانی و سعادتنگاه اسالم به رابطه تربیت با  -3-6

 ارزشمند، هایفعالیتسعادتمند نخواهند شد، بلکه باید تربیت شوند تا با انتخاب آزاد و انجام  جبراًافراد  اسالمی، نگاه در ازآنجاکه

همه ابعاد روانی و  است جانبههمه این، تعلیم و تربیت اسالمیبنابر ،دارندثری را در کمال و سعادت خویش برمؤ هایگامخود، 

و از طریق ارتقای سالمت  سازدیمفراهم  جانبههمهرا برای رشد سالمت روانی  گیرد و بستردربرمیشناختی، عاطفی و عملکردی را 

در نگرش  رونیازا. آوردیمبهینه و تعالی کمالی و نیل به سعادت را پدید  یهاانتخابروانی و رشد شخصیت سالم افراد زمینه 

 رابطه اهللالی قرب و مطلوب کمال به آدمی هدایت با روان سالمت زیرا تأمین ،دارد رابطه انسانی سعادت با روانی اسالمی، سالمت

، دانش رونیازاارتقا بخشید  رفتاری و معنوی عاطفی، شناختی گوناگون ابعاد در روانی را سالمت باید برای رسیدن به سعادت، و دارد

و یا گفته شده است که  (1403 ،مجلسی) 2است شده مطرح هادانش برترین های دیگر،اسالم، نسبت به دانش دیدگاه از روان سالمت

                                                           

 از رسولی آنان میان در پروردگارا،: الْحَکِيمُ الْعَزِيزُ أَنْتَ إِنَّكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِکْمَةَ الْکِتَابَ َويُعَلِّمُهُمُ آيَاتِكَ عَلَيْهِمْ يَتْلُو مِنْهُمْ رَسُولًا فِيهِمْ وَابْعَثْ رَبَّنَا». 1

 هر بر تو که سازد منزه و پاک( زشتی هر از) را روانشان و بیاموزد حکمت و کتاب علم آنانبه  و کند تو آیات تالوت آنان بر که برانگیز خودشان

 مَا وَيُعَلِّمُکُمْ وَالْحِکْمَةَ الْکِتَابَ وَيُعَلِّمُکُمُ َويُزَكِّيکُمْ آَياتِنَا عَلَيْکُمْ يَتْلُو مِنْکُمْ رَسُولًا فِيکُمْ أَرْسَلْنَا كَمَا» ،(129 بقره،) «داری کامل علم و قدرت خواهی که کار

 و پاک( جهل پلیدی از) را شما نفوس و کندمی تالوت شما برای را ما آیات که فرستادیم خودتان از رسولی شما میان در چنانکه :تَعْلَمُونَ تَکُونُوا لَمْ

 فِيهِمْ  بَعَثَ  إِذْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهُ  مَنَّ لَقَدْ» ،(151 بقره،) «آموزدمی شما به دانیدنمی را آنچه و دهدمی حکمت و کتاب تعلیم شما به و گرداندمی منزّه

 از رسولی که گذاشت منّت ایمان اهل بر خدا: مُبِينٍ ضَلَالٍ لَفِي قَبْلُ مِنْ كَانُوا وَإِنْ وَالْحِکْمَةَ الْکِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ وَُيَزكِّيهِمْ آيَاتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُو أَنْفُسِهِمْ مِنْ رَسُولًا

 حقایق و( شریعت احکام) کتاب علم آنها به و گرداندمی پاک را آنان و کندمی تالوت را او آیات آنها بر که برانگیخت آنان میان در خودشان

 وَيُزَكِّيهِمْ آيَاتِهِ عَلَيْهِمْ  يَتْلُو مِنْهُمْ رَسُولًا الْأُمِّيِّينَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ » ،(164 عمران، آل) «بودند آشکار گمراهی در آن از پیش همانا و آموزدمی حکمت

 پیغمبری( دانستندنمی نوشتن و خواندن که قومی) امّی عرب میان که خدایی اوست: مُبِينٍ ضَلَالٍ  لَفِي قَبْلُ  مِنْ كَانُوا وَإِنْ وَالْحِکْمَةَ  الْکِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ

 و شریعت و سازدمی پاک( زشت اخالق و جهل لوث از) را آنها و کندمی تالوت خدا وحی آیات آنان بر که برانگیخت مردم همان از بزرگوار

 (.2 جمعه،) «بودند آشکار گمراهی و جهالت ورطه در همه این از پیش همانا و آموزدمی الهی حکمت و سماوی کتاب احکام

 .«وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلَامَةِ» .2
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در افکار، ) یسالمتهمچنین خواسته شده در هر شرایط و موقعیتی باید برای  ،(همان) 1ارزش معادل سالمتی نیست ازنظر یزیچچیه

(، هر 6)تحریم،  ...«ناراً أَهْليکُمْ وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»نمونه قرآن در آیه  عنوانبه .(همان) 2و رفتارها( کوشش نمود هاشیگرا

و رفتار  یاخالقیب، ینیدیبموظف کرده است که اهل خود را از انحراف از فطرت انسانی و آلودگی به  مؤمنی اعم از زن و مرد را

همسران  3دارد. در احادیث وارده در تفسیر این آیه، به ابعاد مختلف نقش تربیتی انجام آن آتش است، مصون نگهکه  خالف ادب

و ارتقای سالمت روانی،  ( و مسئولیت آنان برای تحقق این حصن و پیشگیری از انحراف از مسیر فطرت1389، یشهریر یمحمد)

خیر و  (الف 1376دیلمی، ) 4.را به آداب دینی تربیت کنند هاآناهل خود دین بیاموزند و به دند تا شپرداخته شده است. آنان موظف 

، زمینه (1414رضی، ) 6(، با امر به نماز آنان را در حصن ویژه قرار دهند9138، یشهریرمحمدی ) 5ها را به آنان آموزش دهندخوبی

د که اگر آنان مطیع دستورات خدا شدند، آنان را در حفاظت و نفراهم سازهدایت و ارشاد برای اطاعت از اوامر و نواهی خدا برایشان 

(، با آموزش 0314، مجلسی) 7ش عمل کرده استآن همسر، به مسئولیت هموقایه قرار داده است و اگر مؤدب به آداب الهی نشوند 

( و حتی در این احادیث به تهیه همان) 9قرار دهنده فتح، زنان را در حصن ( و سور1406 بابویه، ابن) 8سوره نور ویژهبهمحتوای قرآن، 

، سراورام بن ابی ف) 10تا باعث محافظت بدن آنان شود شدهبرای زنان باشد، توجه  خصوصبهلباسی که پوشش مناسب برایشان 

1410.) 

-استفاده می یخوببهنویسد: از آیه گونه احادیث، با اشاره به صراحت داللت آیه، می( حتی بدون توجه به این1366) یرازیشمکارم 

بکوشد و  ایگونهبه هاآنشود که انسان در قبال همسر و فرزندان خویش مسئولیت سنگین دارد و موظف است در تعلیم و تربیت 

 .آورندیروشوند و به نیکی  بازداشتهاز گناه  هاآنرا در آنان پرورش دهد که  شخصیت سالم

 

 روانی سالمت دیگر ابعاد بر خدا با رابطه و معنویت اشراف -3-7

 وی وجود دیگر هایجنبه و است آدمی وجود فطری شاخصه زیرا معنویت ،دارد محوریت روان سالمت در معنویت، اسالمی، در نگاه

 پروردگار به وی مستقیم انتساب از این و کنندمی پیدا معنا معنویت پرتو در همه اجتماعی و شناختی عاطفی، روانی، هایجنبه ازجمله

الْقَلْبُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ حُبِّ » :مانند؛ است شده پرداخته اخالقی و معنوی سالمت به فراوان روایی متون در جهت همین هب .گیردمی نشأت

 شده دانسته روانی سالمت نشانۀ گناه از فرد حفاظت یا و( همان) «سَلِمَ النَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ ... طُوبَى لِمَنْ» و( 1403مجلسی، ) «الدُّنْيَا

شود که برخوردارند و این سالمتی آنان باعث می سالمت از آنان پروردهدست و عصمت اهل است شده گفته همچنین ،(همان) 11است

                                                           

 .«قَلْبُهُ خَاشِع  وَ لَا يَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئاً ...الْمُؤْمِنُ » .1

 .«اطْلُبِ السَّلَامَةَ أَيْنَمَا كُنْتَ وَ فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ» .2

 «.علموهم و ادبوهم: »فرمود «قوا انفسکم و اهليکم نارا»درباره آیه:  . امام علی3

 «.تفقههم بالدين و تاديبهم بااالداب الشرعيه» .4

 فرمود: علموا انفسکم و اهليکم الخير.« قوا انفسکم و اهليکم نارا» درباره آیه: . امام علی5

 ( را قرائت کرد.132 )طه، «عَلَيْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَكَ أْمُرْ وَ» در بیان یکی از مصادیق حفظ اهل آیه امام باقر. 6

 «.عَلَيْهِ مَا قَضَى قَدْ كَانَ عَصَوْهُ إِنْ وَ وَقَاهُمْ قَدْ كَانَ أَطَاعُوا فَإِنْ هَاهُمْنَ عَمَّا يَنْهَاهُمْ وَ اللَّهُ أَمَرَهُمُ بِمَا يَأْمُرُهُمْ». 7

 «.نِسَاءَكُم بِهَا حَصِّنُوا» :امام صادق .8

 «.التَّلَفِ مِنَ أَيْمَانُکُمْ مَلَکَتْ مَا وَ نِسَاءَكُمْ ... حَصِّنُوا» :صادق امام .9

 «.خَرَجْن إِذَا نِسَاءَكُمْ بِهَا حَصِّنُوا وَ ثِيَابِکُمْ أَسْتَرِ مِنْ فَإِنَّهَا السَّرَاوِيلَاتِ اتَّخِذُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا» :امام علی. 10

 «.وَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم». 11
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 القلب در سالمت و النفس سالمت همین محوریت معنویت باعث شده که منظور از تعبیر (.همان) 1کنندبا دیگران با مهربانی رفتار می

 توانمی روایات در سالمت کاربردهای و دینی هایآموزه مجموع از .(1384فقیهی، ) متبادر باشد معنوی بسیاری از روایات، سالمت

 یعنی معنوی سالمت از منظور موارد از بسیاری در و است انسان روانی و روحی بعد به مربوط معنوی سالمت :گرفت را نتایج این

 چون تعابیری لذا شودمی داده نسبت روح و نفس و قلب به که است سالم شخصیت مفهوم به و جانبههمه روانی و روحی سالمت

 سایه روانی هایویژگی همه بر و است گسترده بسیار اسالمی دیدگاه از که است معنوی سالمت از حکایت نفس سالمت یا سلیم قلب

 جسمی بیماری هم در برابر را قلبی بیماری ،روایات در رونیازادهد می قرار سعادت به نیل و کمال صحیح مسیر در را هاآن و افکنده

 سالمت روایات، جسمی، اعم از سالمت روانی و معنوی، قرار دارد در سالمت برابر آنچه در بنابراین؛ (1414 ،رضیکنند )می ذکر

توان کسی نمیپس اسالمی، همیشه سالمت روانی با سالمت معنوی همراه است.  ازنظراین بدین معنی است که  و شودنامیده می قلبی

 را که سالمت معنوی در ابعاد مختلف بر روانش حاکم نیست کامالً سالم دانست.

 

 فطرت یافتگانپرورشسالمت روانی معنوی  هاییژگیو -3-8

و طبیعت، منجر به  هاانسانعملکردی فطرت در رابطه فرد با خدا، خود، دیگر  و عاطفی از دیدگاه اسالمی پرورش درست شناختی،

 زیر است: هایشاخصسالمت روانی معنوی با 

 ربوبیت درک ،خدا خالقیت درک الهی، توحید به باور و خدا، شناخت به نسبت عمیق معرفتدر رابطه با خدا در جنبه شناختی:  -الف

 زندگی درک ،الهی نامحدود رحمت خلقت، شناخت نظام در الهی عدل به باور و شناخت ،پروردگار الوهیت مقام شناخت، الهی

-هدایت شناخت و برتر وجود به خود وابستگی درک، الهی افعال هایزیبایی درک ،انسان زندگی جاویدبودن مندانه، شناختسعادت

 .قرآنی آموزش اساس بر الهی های

الهی،  عظمت برابر در قلبی الهی، خشوع کارهای از مندیرضایتالهی،  احکام پذیرش به اشتیاق و سلیم قلب در جنبه عاطفی: داشتن

 خدا، توکل به عشق و اوست، دلبستگی با مرتبط آنچه و الهی الهی، تولی عنایت و رحمت به مندیعالقهخدا،  به ایمانی اعتقاد و باور

 .الهی احکام به قلبی خداوند، التزام به اعتماد و

 طاغوت، پایبندی با مبارزه و خدا از اعتبازگشت، اط و تقوایی، اخالص، توبه نعمت، عمل بندگی، دعا، شکر در جنبه عملکردی:

 .دین احیای و الهی احکام به عملی

، زندگی هدف و معنا درک، خود عزت و کرامت درک، هاتوانمندی شناخت، خودشناسی شناختی: جنبه خود فرد در با رابطه در -ب

 انسانی، شناخت هایارزش رستگاری، شناخت سویبه زندگی در انسان حرکت کلی مسیر شناخت، خود انسانی هایویژگی شناخت

 .خردورزی، پذیرش اعتبار و حجیت در کنار وحی و عقالنیت چیستی

 و نفساعتمادبهخواهی، هدایت، سعادتمندی به باطنی ارزشمندی، تمایل و عزت به دانش، تمایل و علم به تمایل در جنبه عاطفی:

انسانی،  هایارزش به معنوی، تمایل لذت به ، میلیخواهآرامشتوانمندی،  به آینده، میل به امید و مثبت خودباوری، باور

 .یخردمند به حق، تمایل از دفاع به اخروی، میل جاوید زندگی به مندیعالقه، یریپذتیمسئول

                                                           

 ...«. السَّلَامَةِ أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعْصِيَةِالْعِصْمَةِ وَ الْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي  فَإِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهْل». 1
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 نظم، پرورش ، رعایتهازشتی برابر در داریخویشتننفس، اصالح نفس،  محاسبهجنبه عملکردی: جستجوگری دانش،  در

 کسب برای ، تالشهاخواسته در رویمیانه و آراستگی، اعتدال و عفت، پاکیزگی پرتو در پاکدامنی و خویش، پاکی هایتوانمندی

 تحصیلی، هایفعالیت جهت ریزیبرنامهزندگی،  مقصد و هدف راستای در دینی، حرکت هایآرمان تحقق برای حقیقت، کوشش

 خویش. وجود در عقالنیت خود، پرورش انسانی - فطری هایخواسته اساس بر عملکردها دهیسامان معنوی، و تفریحی

 اجتماعی، درک قوانین ، شناختهاانسان حقوق آن، شناخت فرهنگ و جامعه شناختبعد اجتماعی در جنبه شناختی:  با رابطه در -ج

 با اجتماعی، آشنایی زندگی هدفمندی درک معصومین به نسبت مسلمانان وظایف با دیگران، آشنایی به نسبت خود وظایف

 .همسر هایویژگی معنوی، شناخت کماالت صاحبان

–الهی پذیریوالیتجامعه،  وحدت به ، تمایلهاانسان به ، احترامرحمصله به نهادنورزی، همدلی، ارجمحبتعاطفی:  در جنبه

 به نسبت تولی به گذاریارزشدیگران،  به ظن حسن و مثبت بردباری، نگرش به دین، توجه اولیای از الگوپذیری به اجتماعی، تمایل

 و هاارزش به رازداری، احترام به دیگران، عالقه میان اصالح به منحرف، تمایل فرق یترفندها و استکبار به نسبت تبری و مؤمنین

 .ازدواج به ، تمایلیدوستنوعخدا،  راه در جهاد به اسالمی، میل جامعه سرنوشت به نسبت تعهد الهی، احساس شعائر

کردن، نیکو، سالم عهد، مهرورزی، معاشرت به اجتماعی، احسان، صداقت، وفای رفتار در عدالت رعایتدر جنبه عملکردی: 

، هابدعت برابر در گیریموضعفرج،  نجوا، انتظار از پرهیز تهمت، و غیبت از مستضعفان، پرهیز منکر، یاری از نهی و معروفامربه

فروتنی، فداکاری،  و مردم، تواضع با کردنفقرا، مدارا با ینینشهممؤمنین،  با همکاری و خدا، تعامل راه در انفاق و مال بخشش

 .اسالمی حجاب بودن، رعایتحسنه الگوی برای همسرداری، کوشش اخالق نظر، پایبندی به اهل با مشورت

انسان،  برای طبیعت بودننعمت هستی، درک هدفمندی هستی، شناخت در جنبه شناختی: شناخت محیطییستز عددر رابطه با ب -د

زنده،  موجودات حیات تداوم بر مؤثر عوامل از آن، آگاهی متقابل آثار و خویش طبیعی ستیزطیمح با انسان تعامل ضرورت از آگاهی

 جاوید. زندگی برای ایمقدمه عنوانبه دنیایی زیست شناخت

 منبع عنوانبه طبیعت آن، پذیرش قدردانی و خدا مخلوقات ارزشمندی پروردگار، پذیرش خلقت هایزیبایی به توجه در جنبه عاطفی:

 هایخواسته ، ترجیحهاآن حقوق و یرانسانیغ موجودات زندگی اشکال به ، توجهستیزطیمح بهبود و حفظ به انسان، توجه روزی

 .دنیوی هایخواسته به نسبت معنوی

زندگی،  محیط و طبیعت آبادانی به طبیعت، کمک از برداریبهره در عدالت اجرای طبیعت، از صحیح مندیبهرهدر جنبه عملکردی: 

 .(1399 ،و نجفی فقیهی) یطیمح هایکنندهآلوده با مبارزه و محیط بهداشت آن، رعایت از مندیبهره و طبیعت هایزیبایی دیدن

 

 فطرت یافتگانپرورشدر  روانی معنوی سالمت بودنذومراتب -3-9

 ابعاد تمام در فرد بودنطبیعی آن مرتبه نخستین. است مراتبی دارای روان سالمت تیباهل و اسالم پیامبر و قرآن دیدگاه در

 ایمان، و اعتقاد بینش، و شناخت به ارتقابخشی و بهزیستی ،بعد مرتبه در. است او روانی سیستم در اختالل ایجاد عدم و روانی

 که است جاودانه کمال و سعادت مسیر در تالش و حرکت و جانبههمه شخصیتی رشد و معنوی و فطری هایگرایش و عواطف

 در نسبی صورتبه متعادل و باارزش عملکردهای بهینه، تدابیر و هاتوانمندی افزایش با و بیندمی یکپارچه را آخرت و دنیا زندگی
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 انسانی متعالی کمال به یابد افزایش فرد روان سالمت که میزان هر به رونیازا .داشت خواهد طبیعت و دیگران خود، خدا، با ارتباط

 .است برخوردار بیشتری روانی سالمت از است، بیشتری انسانی کمال دارای کس هر همچنین ،یابدمی دست باالتری

 رشد ایجاد، اصوالً و آمد نائل اخروی خوشبختی و سعادت به تواننمی آن بدون و است آدمی سعادت ساززمینه انسان روانی سالمت

 خوشبختی و است آفرینش هدف که است کمالی همان باال، مراتب در سالم شخصیت پرورش و آدمی روانی ابعاد مجموعه در ارتقا و

 .است آن نتیجه اخروی و بهشتی سعادت و

و معتقدند به  اندرسیدهجسمی حقیقتی است که دانشمندان هم در تحقیقات خود به آن  و روانی بر سالمت معنوی تأثیر رشد سالمت

 نقل به( 2007) بهتری برخوردار است. کوئینگهر میزان که فرد در مراتب باالتری از سالمت معنوی باشد از سالمت روانی و جسمی 

 رابطه او معنوی زندگی با انسان جسمانی و روانی سالمت که است داده نشان تحقیقی در (1394)عسگری، حیدری و عسگری  از

 .دارند زااسترس هایموقعیت با بهتری سازگاری باشند برخوردار یبیشتر ویتمعن از زندگی در که یافراد و دارد مثبت
 

 بازشناسی و بازسازی فطرت درگروسالمت روان و سعادت  -3-10

 شکوفاسازیفطرت است که با  بازسازی و بازشناسی درگرو نیل به سعادت واقعی، و روانی دیدگاه اسالمی، ارتقای سالمتدر 

دینی  هایآموزهزیرا در  ،یابدمیفطری در ابعاد گسترده آن در روابط چهارگانه فرد با خدا، خود، دیگران و طبیعت، تحقق  هایگرایش

موانع نیل  همو  شودمیمشخص  استعدادها رساندن آنفعلیتو به ارتقا و فطری و چگونگی شکوفایی هایتوانمندیشناخت کامل از 

مد در ایجاد تحول فرد از اختالل به سالمتی، آکار هایروشو  هاآنپیشگیری از  هایراهو  شناسایی ،به سالمت روانی و سعادت

 .شودمیآموزش داده 

 هایراهنماییو  هایبخشیآگاهبا  -اوالً هاآموزهسالمت روان و سعادت آدمی است. در این  سازیزمینهاسالمی برای  هایآموزههمه 

و نسبت به موانع شناختی و باورهایی که  شوندمیاعتقادهای افراد، درست، بارور  واقعی در مورد خدا، انسان و طبیعت، افکار و

 .یابندمی، بصیرت دهندمیو انسان را در مسیر بیماری و هالکت قرار  کنندمیسالمت روان را دچار خدشه 

و هیجانات عارضی  شدهها با سالمت و سعادت مکشوف نو رابطه آ بینانهواقعطبیعی، هماهنگ با شناخت  هایگرایشعواطف و  -ثانیاً 

( 19حشر، ) 1خود و خدا را فراموش نکنندافراد،  که شودمیتوجه داده  و شوندمیبازشناسی  زاآسیبو ناهماهنگ با فطرت و عوامل 

 4ینادان خودشان را به جهالت و( 36یونس، ) 3از گمان پیروی نکنند( 179اعراف، ) 2نداندیشه عقالنی را از دست نده هایتوانمندی

و  یو شتابزدگ یصبریب، (53 وسف،ی) 6دنثیر اماره بالسوء قرار نگیرتحت تأ و (54کهف، ) 5جدال ننمایند مراء و ،نزنند (72احزاب، )

اجتماعی و روانی،  ثیر عواملأتحت ت و (6-7علق، ) 1ندنداشته باش یو ستمگر یانگریطغ ؛(11اسراء، ) 7دنداشته باشنرفتار عجوالنه 

                                                           

 .«نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ». 1

 .«لْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُوننْعامِ بَلَهُمْ قُلُوب  ال يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُن  ال يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذان  ال يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَ». 2

 .«مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَليم  بِما يَفْعَلُون وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِالَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْني». 3

 .«إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُوالً». 4

 .«ءٍ جَدَالًآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْ هذَا الْقُرْ وَ لَقَدْ صَرَّفْنا في». 5

 «.إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَة  بِالسُّوءِ إاِلَّ ما رَحِمَ رَبِّي. »6

 .«وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُوالً». 7
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سالمت  لهیوسنیبدو  کشاندمیبه سوء تدبر و بدتدبیری در عمل  این نوع عوامل آدمی را که (11)اسراء،  2شر و بدی را انتخاب نکنند

ورد و خویش و حتی دیگران را آمیروی  رسالمیغشود و به رفتارهای میروانی وی در جنبه شناختی و عواطف با مشکل روبرو 

احساس خطر شده برای مردم   دهد. این همان موقعیت روانی است که از این ناحیه رسول اکرممیشقاوتمندی سوق  یسوبه

: فرمایدمیو  کندمیبه نقش سوء تدبیر در اختالل روانی و بدبختی آدمی اشاره   یعلهمچنین امام  ،(5140جمهور، ابی ابن ) 3است

 (.1410 ،یآمدتمیمی ) 4زندمیرقم  های نادرستدر تدبیر و هالکت خود را تدبیر داشته باشد، نابودى هر کس سوء

 

 گیرینتیجهبحث و  -4
ارزشی معادلی برای  ازنظر که استی دانش روان، سالمت و( 1404 ،حرانی) 5شده استمعرفی  روان سالمت دانش بشر، دانش برترین

 را آن باید کهش شود بلوکه نباید فرام الهی است نعمتی سالمتی و صحت :فرمایدمی  امیرالمؤمنین(. 1403 مجلسی،) 6آن نیست

 پرسیده آن از که نعمتی: »فرمایدمی  علی امام( 8 ،تکاثر) «النَّعيمِ عَنِ يَوْمَئِذٍ  لَتُسْئَلُنَّ ثُمَّ» آیه تفسیر در(. 1376 ،بابویه ابن) 7کرد حفظ

 .(1413 ،ابن بابویه) 9سالمتی نعمتی پنهانی و پوشیده است: فرمود  صادق امام و( ب1376دیلمی، ) 8است سالمتی شودمی

در روایات از  «التدبیر صحه» و( یقینی معرفتی بهداشت) «الیقین صحه» العقل و التمییز صحه» ،«العقل صحه» ،«الفکره صحه» تعبیرهای

تشخیص واقعیات هستی و  و یقینی معرفت ادراک، و سالمت روان، اندیشه عقالنیحاکی از آن است که اساس  سالمت روان،

 است. روابط ینادر  صحیح، تدبیر عملکردی و و طبیعت هاانسانمدیریت عقالنی در برقراری شناختی عاطفی با خدا، خود، 

 در اختالل ایجاد عدم و روانی ابعاد تمام در فرد بودنطبیعی آن مرتبه نخستین. است مراتب دارای روان سالمت اسالم، دیدگاه در

های عملکردی در قلمرو و معنوی و یاطفع ،یایمان و یاعتقاد ،یبینش و یشناخت رشد تدریجیی، بعد مراتب. است او روانی سیستم

و خوشبختی جاوید را در  شودیمدارا  زندگی دررا  جانبههمهاست که سالمت طبیعت  و دیگران خود، خدا، مرتبط با چهارگانه

 و «سلیم قلب» ،«السلیم القلب» ،«القلب سالمه» ،«النفس سالمه» است که تعابیر جهتینبداین  ؛ وسازدیمدرجات کمالی از آن خود 

ارتقا در مراتب و درجات سالمت از نیست، بلکه  اختالل و آفات بیماری، از بودنعاری معنای تنها به حدیثی، متون در «الصدر سالمه»

 معنویت را حکایت دارند. ویژهبهروانی در ابعاد گوناگون، 

 هایخواستهبر ساماندهی روانی شخصیتی آدمی در راستای  نگرشی، عاطفی و عملکردی هایتکلیفتربیتی و تعیین  هایآموزهدر 

 به سطح سالمت روانی در این ابعاد چهارگانه و پیشگیری از ابتال و ارتقای و نظام هستی هاانساندیگر  فطری مرتبط با خدا، خود،

 .است شده تأکید روانی هاییماریب انواع

                                                                                                                                                                                                 

 .«* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى كاَلَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى». 1

 .«وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ» .2

 .«مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْفَقْرَ وَ لَکِنْ أَخَافُ عَلَيْهِمْ سُوءَ التَّدْبِيرِ». 3

 .«مَنْ سَاءَ تَدْبِيرُهُ كَانَ هَلَاكُهُ فِي تَدْبِيرِه». 4

 .«الْقَلْب كَسَلَامَةِ سَلَامَةَ لَا وَ السَّلَامَةِ كَطَلَبِ  عِلْمَ ال انه اعلم» :7 باقر . امام5

 .«شَيْئاً السَّلَامَةَ يَعْدِلُ لَا وَ خَاشِع  قَلْبُهُ...  الْمُؤْمِنُ» .6

 .«صِحَّتَكَ تَنْسَ لَا» .7

 ....«الصحه» .8

 ....«خَفِيَّة  نِعْمَة  الْعَافِيَةُ» .9
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 هادانش سودمندترین و رستگاری ینتربزرگ و برترین یشناسانسان مانند است شناخت فطرت انسانی روان، سالمتبه رسیدن راه

 سالمت از نباشد مندبهره شناسیانسان از ولی بشناسد را زهایچهمه فردی اگر (.1410)تمیمی آمدی،  «الْمَعَارِف أَنْفَعُ النَّفْسِ  مَعْرِفَةُ» است

 .ماندیم دور سعادتمند و سالم زندگی از و کندیم حرکت هاینادان و هایگمراه مسیر در و نیست برخوردار روانی

سالمتی را حفظ  توانیمآن  هایتوانمندی شکوفاسازی و فطرت است و با شناخت فطری رویکرد روان سالمت به اسالمی رویکرد

 عاطفی، شناختی، ابعاد از اعم روانی و وجودی ابعاد در بتواند، فرد که است این به روانی سالمتاین بنابر؛ ارتقا دادآن را و کرد 

 .بپردازد نقش ایفای به زندگی، اهداف جهت در متعادل صورتبه و اشخدادادی فطرت با هماهنگ اجتماعی، و اخالقی معنوی،

 الهی، ارزشمند هایهدف سویبه حرکت مسیر در یا و برود بیرون طبیعی حالت از فوق هایجنبه از یکی در که فردیهمچنین 

 سیستم در ببیند، آسیب او طبیعی رفتارهای و تمایالت نگرشی، معنوی روانی، هایجنبه از ایجنبه و کند پیدا انحراف یا و متوقف

 برای کامل توانایی و یابد پرورش شایسته نحو به اشفطری هایتوانمندی و امیال که کسی اما؛ آیدمی پدید اختالل وی روانی سالمت

 داشته فطری ادراکات و هاخواسته مجموعه در هماهنگی و باشد کرده پیدا هستی، نظام و دیگران خدا، خود، با رابطه در نقش ایفای

 است برخوردار روانی سالمت از باشد یافته ارتقاء بلکه باشد نکرده پیدا انحراف تنهانه روانی مسائل در طبیعی رشد حالت از و باشد

 .است شده یاد سلیم قلب به آن از قرآن در که

 

 تقدیر و تشکر -5

 در انجام این پژوهش یاری رساندند.ما را تشکر از تمام کسانی که با 
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Cultivating the nature of mental health that leads to happiness taken 

from the Holy Qur'an and the hadiths of Ahl al-Bayt 

 

Ali Naghi faghihi1* 

 

Abstract 

In the Islamic view, the correct nurture of cognitive, behavioral, and functional abilities leads to 

mental health, which is the highest blessing of God, and one of its most important results is the 

eternal happiness of man in life. According to an Islamic perspective, the research aims to explain 

the relationship between nurture and mental health, leading to happiness. This aim has been 

deduced from the verses and hadiths of Ahl al-Bayt by the descriptive-analytical method. According 

to the findings, A. Effective Islamic educational training is related to nature flourishing to improve 

the personality and provision for mental health in diagnosis, emotional, behavioral, and guiding to 

perfection and closeness to God. B. Cultivating all-natural abilities with the purpose of education 

leads to mental health and happiness among humans. C. In Islam, mental health is always linked to 

spiritual health, so someone without spiritual health within his psyche cannot be considered totally 

healthy. D. In Islamic teachings, the spiritual and mental health of those who are nurtured by nature 

is described in cognitive, emotional, and functional terms and in terms of God, human beings, and 

nature. 
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