ﮐﻨﮕﺮهﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽوﻃﺐ  /ﻫﻤﺎﯾﺶاﻧﺴﺎنﺳﺎﻟﻢ

ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ از دﯾﺪ ﮔﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
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ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺘﻈﺎري اﺻﻞ  ،دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮه ﻋﯿﺴﯽ زاده ﻓﺮ
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در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻄﺮت وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن و ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روان او را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﻋﻠﻞ
و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﺮاف و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه ﻫﺎي ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و درﻣﺎن روان اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص روان اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧـﻮد و
ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺠﻮﯾﺪ و ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﺬﯾﺐ
و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺎت ﻣﺰﺑﻮر ارﺷﺎد ﺷﻮد.

اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﻧﺸﺎط و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد و رﻓﺘﺎرش را آﺷـﮑﺎر
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺪف ﯾﺎ ﻫﺪف ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ وﻇـﺎﯾﻒ ﺿـﺮوري و ﻣﻬﻤـﯽ

ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﻧـﺴﺎن را ﺑـﻪ ﺑـﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﯽ و

ﺿﺮوري زﻧﺪﮔﯽ و اداﻣﻪ آن وا ﻣﯽ دارﻧﺪ؛ و ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ

اﻟﻒ :اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه از آن دﺳﺘﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن را در ﺟﺮﯾﺎن رﺷـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﯽ
آﻣﻮزد؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﮐﻪ در آن ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﯿﺰ از راه ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي
ﺷﺨﺼﯽ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﭘﻮل و ﻣﺴﺘﻐﻼت و اراﺿﯽ و اﻣﻮال دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ آﻣﻮزد ﻗﺮآن در ﺑﺴﯿﺎري از آﯾﺎت ،ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺎراﺗﯽ دارد.

اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﺗﺠﺎوز در ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﯾﮏ اﺑﺰار دﻓﺎﻋﯽ و ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺑﻪ
وﯾﮋه اﺑﻠﯿﺲ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه در ﺟﻬﺖ ﺿﺪﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.

اﻧﮕﯿﺰه رﻗﺎﺑﺖ؛ رﻗﺎﺑﺖ آن دﺳﺘﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن را از ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮد او را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮب رﻗﺎﺑﺖ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎي

ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺮآن ﻣﺮدم را ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻘﻮاي ﺧﺪا و ﮐﺎر ﻧﯿﮏ و ﭘﺎي ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي واﻻي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺮوي از روش اﻟﻬﯽ

در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺮآن ﻫﻤﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﯾﺰ ﯾﺎ ﻓﻄﺮت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن

آﻣﻮزه ﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﻧ ﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را در ﺧﻮد اﯾﺠـﺎد ﻧﻤﺎﯾـﺪ.

ﻗﺮآن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و اﻧـﺴﺎن را از اﺿـﻄﺮاب و درﮔﯿـﺮي ﻫـﺎي
رواﻧﯽ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ
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