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  همایش انسان سالم   /  کنگره قرآن پژوهی و طب

  

  جایگاه بهداشت روانی در آیات قرآن
  3اصل زادهی گلمغان ملکه، 2علیرضا محمدنیا اورنج، 1اصل زادهی گلمغاني صغر

  
در قرآن کریم آیات بسیاري وجود دارد که فطرت وجودي انسان و حـاالت گونـاگون روان او را متـذکر      : مقدمه

ها و همچنین راه هاي تهذیب و تربیت و درمان روان انـسان را نـشان داده   شده علل و عوامل انحراف و بیماري   
که می توانیم به کمک حقایقی که در قرآن درباره انسان و صفات و حاالت روانی او آمده است، بـه       یبه طور . است

عواملی ترسیم چهره اي درست از شخصیت انسانی راهنمایی شویم و نیز انگیزه هاي اصلی محرك رفتار انسان و             
  . را که در هماهنگ کردن شخصیت و تکامل و ایجاد بهداشت روانی او تاثیر به سزایی دارند، بشناسیم

 مـورد  اي کتابخانـه  و محتوا تحلیل ازروش استفاده با قرآن در روانی بهداشت جایگاه،پژوهش این در: روش کار 
  . قرارگرفت بررسی

 یک انگیزه روانی است که ریشه فطري در سرشت انـسان دارد؛ در        افته ها نشان می دهد، انگیزه دینداري      ی: نتایج
  . اعماق انسان انگیزه اي است که احساس می کند نیازمند آفریدگار و پناه بردن به او است

قرآن کریم با وجود اینکه کتاب روانشناسی نمـی باشـد امـا راهکارهـاي شـناختی و رفتـاري                   : بحث و نتیجه گیري   
داشت روانی انسان ارائه کرده است، که ما بایستی بـا ژرف نگـري پیـام هـایش را دریافـت       مناسبی براي تأمین به   

شناخت هر چه بیشتر تاثیرات قرآن در بهداشت روانی انسان ها و ایمان بـه خـدا مـی    . نموده و بدان عمل نماییم    
انی کمک کند و راههـاي  تواند ما را در شناخت بهتر قرآن و استفاده بیشتر از محضر آن در درمان بیماریهاي رو           

  . جدیدي را در استفاده از وحی الهی بر ما بگشاید، که این امر موجب تامین بهداشت روانی فرد می گردد
  .  بهداشت روان، بیمار،قرآن: کلمات کلیدي
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