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دینوسالمت

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه
مو

آ

به بهانه شهادت امام سجاد (ع)

زه

وقتی به کامل شدن فکر میکنیم ،الزم است به همه گوشه و
کنار آن هم بیاندیشیم .همزمان با قد کشیدن ،افزایش وزن،
افزایش پایه تحصیلی ،شبیه یک فرد بزرگسال شدن ،نیازمند
یادگیری مهارتهای مورد نیاز هم هستیم .نیاز داریم که
خوب صحبت کردن ،خوب ارتباط گرفتن ،تغذیه صحیح،
بهداشتمناسب،برنامهریزی،رفتارهایمعتدل،سازگاریو
هماهنگی با دیگران ،کار در یک گروه ،مدیریت اطالعات و
دانستهها ،نحوه استفاده مطلوب از امکانات در اختیار و هر
چیزیکهبتواننامرشدوکمالرارویآنگذاشت،بیاموزیم.

رشد ایمانی

 1انسان سراسر نیاز است و احتیاج .هر لحظه از
وجودش را مدیون ارادهای است که بودنش را سبب
ش را نیز .خدایی که همه ما در برابر
شده و ماندن 
او بسان کف امواجی هستیم در دریا .مهر نیاز بر
پیشانی آدمیان کوبیده شده تا در زرق و برق زندگی
مادی عنان نفس از کف ندهند و در سوسوی توجه
خویش ،خداوندی را دریابند که غنای مطلق است و
مانندی ندارد .هر جا که انسان خویش را بینیاز تصور بهداشت ا ز موضوعات مهم زندگي است که در
کرد ،سر به طغیان نهادو آنجا که پنداشت میتواند بر صحيفه سجاديه و د ر فرآيند تبيين قانونهای
مسندخداییبنشیند،مشکالتشآغازگردید.مشکالت زندگی و سنتهای الهي د ر بخشهای مختلف
ن مطرح شده
امروز انسانها از همین انحراف آغاز شد و با همین دعاها و د ر موقعيتهاي گوناگون آ 
 و تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کجفکری تداوم یافت.
 2احتیاج به خداوند و نیاز به اتصال به منبعی
بینهایت ،سبب شد تا آدمیروشهایی را بیابد که
او را به این مرکز فیاض متصل میکند .انسانی که
از زمین تا دوردستها سفر کرد ،اینک در پاسخ به
این نیاز خود به دنبال راهی است مطمئن تا لحظات
حیاتش را با حی قیوم بگذراند ،از او بخواهد و حمایتش
را داشته باشد .اینجاست که بازگشت به آموزههای
وحیانی و سبک پیشنهادی کاملترین انسانها یعنی
پیامبران و معصومان به یاری بشر میآید و رمز و راز
سخن گفتن با خداوند و بودن با او را برای ما تبیین
میکند و اگر چنین گوهر در جایی یافت نشد ،بدلهای
زیادی خودنمایی میکنند که عرفانهای نوظهور همان
بدلهاییاند که اندکی آدمیان را دلخوش میکنند و باز
شکوهها از اعماق جانشان بلند میشود.
 3در روایات زیادی به سودمندی و اثربخشی
دعا و درخواست از پروردگار اشاره شده است.
حضرت علي(ع) ميفرمايد :دعا كليد رحمت و چراغ
تاريكيهاست .و نيز فرمود  :دعا كليد پيروزي و
گنجينه رستگاري است .امام صادق(ع)هم از ما چنین
میخواهند« :بر شما باد به دعا كردن ،زيرا دعا شفاي
هر دردي است .و فرمودند :دعا کردن از خواندن
قرآن بهتر است».
 4دعا سبب پاکی از آلودگیهای گناه میگردد.
گناه اثري تاريك بر دل آدمي ميگذارد و ميل و رغبت
به انجام كارهاي نيك و خدايي را كاهش ميدهد.
در عوض دعا و بندگي و ياد خدا وجدان خدايي را
در دل انسان پرورش ميدهد و عالقه به انجام كار
نيك را در وجود انسان بيشتر كرده و باعث تقرب
به پروردگار و دوري از فساد و شر و گناه ميشود.
 5دعا بدیهای اخالقی ما را درمان و از تکرار
آنها پیشگیری میکند .در نهج البالغه پس از اشاره
به پاره اي از صفات نامناسب در رفتار انساني ،از
جمله سركشي ،ظلم و تكبر آمده است  :چون انسان
در معرض آفات متعدد اخالقي و بيماريهاي رواني
قرار دارد ،خداوند متعال به وسيله نماز و دعا بندگان
مؤمن خود را از گرفتار شدن در دام اين صفات
شيطاني حفظ و حراست ميكند.
 6دعا یکی از لذتهای ماندگار در وجود ماست.
در نهج البالغه از آثار دعا لذت راز و نياز با پروردگار
ذكر شده است .اگر شرايط دعا رعايت شود ،هم دعا
به هدف اجابت ميرسد و هم دعاکننده از ارتباط با
يگانه خالق هستي لذت ميبرد ،همان طوري كه موالي
متقيان فرمود :خدايا ياد تو مونس اهل ايمان است
و اگر سختيها بر آنان فرو ريزد به تو پناه ميبرند.
 7دعا فرصتی است تا به خود واقعیمان نزدیک
شویم و او را کشف کنیم .غبارهای زندگی مدرن به

ها

اشاره :پژوهشهای زیادی ثابت کردهاند که دعا
کردن و ارتباط با خداوند از راه درخواستها و
نیازهایی که داریم ،میتواند هم آرامش زیادی در
ما پدید آورند و هم برای رسیدن ما به هدفهایی
که داریم ،یاریدهنده باشند .در آموزههای دینی
نیز تاکید زیادی برای استفاده از روش درخواست
و دعا به عنوان وسیلهای برای نزدیک شدن به
پروردگار و رسیدن به خواستهها یاد شده است و
همه ما به استفاده از این روش ،تشویق ش دهایم.
با تغییر روشهای زندگی و غرق شدنمان در دنیا
مادیگرایی و تجربه و نیز از زمانی که بیش از واقعیت
بر تواناییهای خودمان تکیه زدهایم ،متاسفانه این
ثروت پنهان کمتر دیده شده است .شهادت امام
سجاد (ع) ،بهانهای شد تا یادی کنیم از ایشان که
به کمک دعا توانستند نهضتی معنوی پایهریزی کنند
و روش گفتوگو با آفریدگار را به ما بیاموزند.
وجود کتاب ارزشمندی به نام صحیفه سجادیه،
بهترین گواه براین گفته است .از این رو ،پیامهایی
در این باره به شما مخاطبان فهیم نشریه سالمت
تقدیم میشود.

رشد با تمام قوا

صحيفه سجاديه د ر موضوع بهداشت ا ز شيوه
مستقلي برخوردار است که ريشه د ر فطرت پاک
انساني دارد .اين شيوه هم زمان و هم مکانو
هم شخص را د ر نظر ميگيرد و با باالترين بهره
وري ب ه واالترين کيفيت زندگي ميانجامد

قدری زیاد است که ما را دچار خودفراموشی میکند
و دعا در نقطه مقابل آن ،زنگارهای دل را شستشو
میدهد .انسان وقتي رو به درگاه الهي ميكند ،خود
واقعي خويش را نيز كه پرتوي از اوست را باز مييابد
و هر چه بيشتر با ياد خدا انس پيدا ميكند ،به همان
اندازه با خود واقعي و ملكوتي آشنا ميشود .چه اینکه
در سفارشهای قرآنی در آیه  19سوره حشر نیز چنین
آمده است« :مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش
كردند و خداوند نيز آنان را از ياد خودشان برد».
 8مهمترين قانون در دعا ،شناخت خدايى است كه
به درگاه او دعا مىكنيم و اميدوارى به پاسخگویی
اوست .وقتی میدانیم با خداوندی در حال گفتوگو
هستیم که ما را میبیند ،بر ما تسلط کامل دارد ،توان
انجام درخواستهای ما را به بهترین روش و در
سریعترین زمان ممکن داراست ،پاسخهایش متناسب
با شرایط و مصلحت ماست و بخلی در بخشیدن و
حل کردن مسائل ما ندارد ،کامال اطمینان و آرامش
را برای خود خلق کردهایم .اما زمانی که در شناخت
دچار مشکل باشیم یا رابطهای معاملهگرانه با خداوند
داشته باشیم ،همچنین زمانی که با باوری ضعیف به
گونهای درخواست کنیم که گویا در صدد آزمودن
تواناییهای پروردگاریم ،نتیجهای از دعا نخواهیم
گرفت .در آموزههای دینی تاکید زیادی شده است
که درخواستها را با اعتقادی محکم پیوند بزنیم تا
نتایجی سرشار دریافت کنیم.
 9پژوهشهاي متعددي اثرات سالمت بخش
دين را نشان داده اند .يافتههاي تعداد زيادي از اين
مطالعات حاكي است كه افراد مذهبي در مجموع شادتر
و سالم تر از افراد غير مذهبي هستند ،يا افراد مذهبي
فعال ،ميزان مرگ و ميرهاي پايينتري در مقابل انواع
بيماريها در مقايسه با افراد غير مذهبي نشان ميدهند.
آنها از نظر جسمي هم وضع بهتري نشان ميدهند.
طبق يافتههاي روان شناسان ،افراد داراي اعتقادات
مذهبي قوي و آنهايي كه در جوامع فعال هستند پس
از رويدادهاياسترسآميزدر مقايسهباافرادغير مذهبي
از نظر رواني بهبود سريعتري مييابند و يا مشكالت
استرسزا را بهتر تحمل ميكنند .دستورات ديني و
آيينهاي مذهبي ،همه عواملي هستند كه ميتوانند
در امر درمان و پيشگيري اختالالت رواني و همچنين
براي ارتقاي سالمت روان بيماران ،به نحو مؤثري به
كار گرفته شوند .بسياري از پژوهشگران علوم رفتاري
و روان درمانگران معتقدند كه باورها و رفتارهاي

ديني در پيشگيري و شفا دهي بيماريهاي جسماني
و روان شناختي نقش اساسي دارند .به نظر برخي از
آنها ضعف باورهاي ديني ،علت اصلي بيماريهاي
رواني اعالم شده و در يافتههاي پژوهشي بر آموزش
باورهاي ديني براي كمك به درمان درمانجويان تأكيد
شده است.

جراحی و به طور کلی در بهبود اختاللهای روانی،
از جمله اضطراب ،انکارناپذیر است .پژوهشگران
در تحقیقی بر روی  ۱۳۰بیمار مبتال به اضطراب ،به
این نتیجه رسیدند که افراد دارای باورهای مذهبی با
بهرهگیری از دعا و نیایش ،در مقایسه با افراد غیرمذهبی
زودتر درمان شدند.

 10دعا به کاهش اضطراب و نگرانی کمک میکند.
پیشگیریودرماناضطراب،یکیاززمینههایکاربردی
پژوهش در مورد دعا به شمار میرود.زندگی انسانی
در شرایط کنونی مخاطرهانگیز مینماید .احساس
سردرگمی ،پوچیهای ناشی از دورشدن از فطرت
اصیلخویش،زندگیماشینیوشیوعانواعانحرافهای
اخالقی ،بیش از پیش انسانها را دچار مشکالت
روحی و روانی کرده است .سرخوردگی و سرگردانی
بشر امروز ،آنقدر گسترده است که همگان به گونهای
آن را احساس میکنند .در این شرایط ،پژوهشهای
تجربی در طول بیش از دو دهه ،با بیان کردن نقش
ارزشها در رواندرمانی ،بر ضرورت به کارگیری
دعا ،نماز ،عبادت و حضور در محافل و مکانهای
مذهبی تأکید میکنند.

 13برایپیشگیریودرمانافسردگی،بزرگاندین،
بر نگرش صحیح افراد از خود ،هستی ،خدا ،زندگی
و سنتهای حاکم بر آن تأکید کرده و آموزشهای
الزم را دادهاند .در احادیث گوناگون ،این نکته یادآور
شده است که شناخت واقعبینانه ،منطقی و درست،
افسردگی را میزداید .امام علی(ع) میفرماید« :یقین
از بین برندة (درمان) خوبی برای غمهاست» .از آنجا
که دعا و نیایش نیر برخاسته از باورهای ویژهای است،
میتواند به پیشگیری و درمان افسردگی کمک کند.
دانستن معنا و هدف زندگی ،احساس تعلق داشتن
به منبع واال و امیدواری به یاری خداوند در شرایط
سخت زندگی ،همگی از جمله باورهایی هستند که
افراد مذهبی با بهرهمندی از آنها میتوانند از دچار
شدن به افسردگی پیشگیری کنند.

 11اگر انسان با خدا ارتباط داشته باشد و در هر
شرایطی ،از جمله موقعیتهای دشوار زندگی ،مانند
بیماری ،فقر و مشکالت اقتصادی تنها از خداوند
کمکبخواهد،هرگزبهسرآسیمگیوناچاریگرفتار
نمیشود .تحقیقات تجربی نشان داده است که ذکر،
دعا و نیایش ،در پیشگیری و درمان اضطراب نقش
اساسی دارد .بنابر نتایج تحقیقات ،باور به اینکه خدایی
هست که موقعیتها را کنترل میکند و مسئول روزی
انسانهاست ،تا حد زیادی اضطراب ناشی از فقر،
بیکاری ،بیماری و… را کاهش میدهد ،به گونهای
که افراد مؤمن ارتباط خود را با خداوند ،مانند ارتباط
با یک دوست بسیار صمیمیتوصیف میکنند و بر
این باورند که میتوان با نیایش ،تأثیر منفی بیماری
و فقر را بر روان کنترل کرد .به همین دلیل ،با دعا و
نیایش میتوان به شیوهای مؤثر اضطراب را کاهش
داد و از آن پیشگیری کرد.

 14صحيفه سجاديه کتاب زندگي است که ا ز
مرز زمان و مکان فراتر رفته و ه ر روز طراوتو
تازگي بيشتري مييابد .تمام موضوعات حيات سالم
د ر اين اثر جاويدان که ا ز زبان انسان کامل معصوم
امام سجاد (ع) صادر شده با انسجام و زيبائي و ژرف
نگري و جامعيت مطرح گرديده و ا ز ديرباز مورد
توجه بوده است.
بهداشت ا ز موضوعات مهم زندگي است که د ر صحيفه
سجاديه ود رفرآيندتبيينقانونهایزندگی وسنتهای
الهي د ر بخشهای مختلف دعاها و د ر موقعيتهاي
گوناگون آ ن مطرح شده و تاکنون کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .صحيفه سجاديه د ر موضوع بهداشت
ا ز شيوه مستقلي برخوردار است که ريشه د ر فطرت
پاک انساني دارد .اين شيوه هم زمان و هم مکانو
هم شخص را د ر نظر ميگيرد  و با باالترين بهره
وري ب ه واالترين کيفيت زندگي ميانجامد .گسترش
فرهنگ بهداشتي صحيفه سجاديه و عمومي سازي
آ ن ميتواند ا ز بروز بسياري ا ز بيماريهاي پيشگيري
کند و ضريب امنيت روحاني و اجتماعي و آسايش
کامل را باال برده و ب ه ارتقاء جدي سالمت د ر جامعه
بيانجامد که ضرورت اجتناب ناپذير زمان ماست.

 12از موارد ایجاد اضطراب ،پیش از عمل جراحی
است .از آنجا که دعا ،احساس سبکی و آرامش را
برای فرد به ارمغان میآورد و هراس و نگرانی را از او
میزداید ،تأثیر دعا بر پیشگیری از اضطراب عمل
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ایمان ،یکی از نیازهای اساسی ماست .فرد منهای ایمان،
یک فرد گمشدهای که زندگی برایش بیمعناست و هر
روزش بدتر از دیروز است .زندگی ما با ایمان به کسی
که ما را آفریده ،به ما برنامه زندگی و پیشرفت داده ،ایمان
به کسانی که این برنامه را به دست ما رساندند و باور به
سرانجامی که در انتظار ماست ،زیبا و هیجانانگیز میشود.
با ورود به دنیای نوجوانی ،هر روز احساس بیشتری به
شناخت خداوند ،دین ،پیامبران و معاد در ما شکل میگیرد.
ما نمیتوانیم این احساس را سرکوب کنیم ،انکارش کنیم
یا سرش کاله بگذاریم .ذهن پرسؤال و دل خداطلب ،ما
را رها نمیکند و از ما نتیجه این پیگیری را میخواهد.
ایمان ،برنامهای برای برتر شدن ماست .زمانی برگ برنده
را در اختیار خواهیم داشت که از ایمان بیشتری برخوردار
باشیم .خداوند به همه اعالم کرده که برخورداری از ایمان
و تنظیم رفتار بر اساس مدل ایمان ،باعث برتری ما میشود.
این اعالم رسمی را در هفتمین آیه از سوره بینه میخوانیم:
حات أُولئ ِ َ
الصال ِ ِ
ك ُه ْم خَ يْ ُر الْبَ ِر َّي ِة»
ذين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
«إ ِ َّن الَّ َ

برنامه افزایش ایمان

هر کدام از ما ،در هر سنی که باشیم ،نیاز به افزایش ایمان تا
رسیدن به یک شناخت درست و باور به دانستههای خودمان
داریم .این اشتهای خوب ،ما را به رشد ایمانی میرساند
و هر قدر ایمانمان را کاملتر کنیم ،احساس بهتری داریم.
اطمینانخاطروآرامش،داشتنقانونبرایزندگی،داشتننگاه
مثبت و زیبا به روزهایی که در اختیار ماست ،خوشبینی به
آینده ،لذت بردن از اکنون و معنادار کردن مشکالت و موانعی
که در زندگی برای ما رخ میدهد ،بخشی از احساسهای
خوب اهل ایمان است .همه ما میتوانیم به این احساسهای
خوب برسیم و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

چند پیشنهاد ایمانی

 .1هر روز هر چند کم ولی منظم ،کتابهای دینی سودمند
را مطالعه کنید .بهتر است با کارشناس دینی در ارتباط باشید
یا با عضویت در گروههای مطالعاتی ،این کار را به شکل
حرفهاش دنبال کنید.
 .2پرسشهای دینی خود را بیپاسخ نگذارید .مراکز
پاسخگوییتلفنیوپیامکی،سایتهایپاسخگو،روحانیان
محلی ،دوستان مذهبی ،اقوام آگاه ،کتابهای پاسخگویی
به سؤاالت دینی ،برنامههای پرسش و پاسخ تلویزیونی و
رادیویی ،دبیران مدارس ،پدر و مادر اهل مطالعه و همه
کسانی که میدانید میتواند جواب سؤاالت شما را بدهند،
شناسایی و با آنها ارتباط بگیرید.
 .3دوستان اهل ایمان داشته باشید .این دوستان انگیزه
زیادی برای رشد معنوی در شما ایجاد میکنند.
 .4به تجربههای خود در زمینه حس و حال معنوی و
تجربههای دینی بیافزایید .مثال با حضور منظم در نماز
جماعت محله ،لذت نماز جماعت را بیابید .یا با خودتان
قرار بگذارید که نمازتان را برای مدتی اول وقت بخوانید.
 .5قرآن را وارد زندگی خود کنید .سعی کنید با به دست
آوردن مهارتهای قرآنی ،آشنایی با معنای آیات ،تجربه به
کار بستن فرمولهایی که در قرآن پیشنهاد شده ،خواندن
قصههایقرآنی،آشناییبادلیلنازلشدنآیات،داشتنمحفل
قرآنی و مانند آن ،خود را با لذتهای تازهای روبرو کنید.
 .6شرکت در برنامههای مذهبی مانند مولودیها و
سوگواریها ،شبهای قدر ،برنامههای مسجد و کانون
فرهنگی و مکانهای زیارتی ،فرصت تازهای را برای
اندیشیدن فراهم میکند.
 .7یادتان باشد که پس از بلوغ ،مسئولیت دینداری و
افزایش ایمان با خود شماست .خداوند از ما خواسته که
با پرسش و جستجو ،دین خودمان را آگاهانه بپذیریم و
از آن مراقبت کنیم.

ند
یز

ابراهیم اخوی
روانشناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ

چرا به کاریکاتور میخندیم؟ چون طراح آن ،تناسب اندام
شخصیت مورد نظر را رعایت نکرده است .مثال بینی فرد
حتی از پاهای آن هم بزرگتر کشیده شده است .حال
اگر بخواهیم یک شخصیت محترم و عادی را به تصویر
بکشیم ،چه میکنیم؟ جواب روشن است :هر عضو را
در اندازه طبیعی و تمامی اعضا را هماهنگ با واقعیت
و میزان رشدشان طراحی میکنیم .کاریکاتورها به ما
میگویند اگر در زمینههای مختلف رشد نکنیم ،ناقص
و خندهدار به نظر میآییم.

گی

دعا راهی برای آرامش و تندرستی

برای رشد معنوی وقت بگذار!

