
 نتیجه پژوهش نشان میدهد: مهمترین شاخصهای جامعه سالم در بعد بینشی عبارتند از: ایمان
به خداوند و درک حضور او، یقین به وعدههای الهی، هدفمندی، امیدواری؛ در بعد رفتاری نیز،

صبر و استقامت، خودباوری، تقوا و پویایی، شاخصهای سالمت روانی جامعه اسالمی به
شمارمیآیند.
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آنچه در این نوشتار با تحلیل آیات و روایات به آن رسیدیم، شاخص های سالمت
روان در جامعه است. در جامعه ای که این شاخص ها در افرادش مشهود باشد

جامعه ای موفق و سالم است. این شاخص ها به دو بعد بینشی و رفتاری تقسیم می
شود. هر چه این شاخص ها که بیان شد در افراد جامعه بیشتر باشد جامعه جامعه

ای پویاتر خواهد بود و این پویایی سخن از این دارد که جامعه از سالمت روان
برخوردار است. افراد جامعه با ایمان خود در تامین آرامش جامعه پرداخته و از

برکات الهی برخوردار می گردند و به سوی هدفی که برای خود در نظر گرفته حرکت
می کنند. امید به آینده دارند پس با شور بیشتر به سوی هدف خود که برای خود در

نظر گرفتند حرکت می کنند و با صبرخودشان زندگی بی دغدغه زندگی دارند و
همواره پیروزهستند و به کمک همان  صبر  به حل مشکالت اقتصادی و بر طرف
کردن موانع راه خودکفایی جامعه اش می پردازند و به پیشرفت اقتصادی جامعه
کمک می کنند.خود را باور دارند و با تقوا و مراقبت از خود به بصیرت می رسند و

پایه های وحدت را در جامعه محکم و جامعه ی خود را آباد می کنند.
 

 این پژوهش با هدف به دست آوردن راههای تأمین سالمت روانی انسان در حوزه اجتماعی و در
مسیرِ رسیدن به حیات طیبه به رشته تحریر درآمدهاست. امان ماندن او از کژیهای احتمالیِ 
ـ تحلیلی و با تأمل در آیات قرآن، بررسی کتابهای لغوی، تفاسیر، به همچنین با روش توصیفی 

واکاوی شاخصهای سالمت روانی جامعه از منظر قرآن پرداختهاست.

قران منظر از جامعه روان. شاخص های سالمت

عدالتی عادلهجهین، مکاری،مریم امیری مرضیه
قم)س (الزهرا جامعه

سالمت روانی از ملزومات زندگی اجتماعی انسان است که او را از انحرافها و کژیهای احتمالی مسیر
در امان میدارد و بسترساز نائل شدن او به حیات طیبه میگردد؛ زیرا نوع آفرینش انسان به گونهای
است که رشد و تکامل او به کنشها و واکنشهایش در بستر اجتماع ارتباط مستقیم دارد؛ از دیگر سو
اغلب آزمایشهای الهی در محیط جامعه ظهور و بروز مییابد. بنابراین تأمین سالمت افراد جامعه

یکی از مهمترین مسائل اساسی در هر جامعه محسوب میشود که سالمت روانی اجتماعی را در پی
دارد. چنین جامعهای میتواند از تمامی ظرفیتهای وجودی خود برای رسیدن به کمال معنوی و مادی

بهره ببرد.
 با وجود اهمیت مسأله سالمت روان و با توجه به افزایش وسایل تفریحی مدرن و متنوع و

استفاده از تمام مناظر طبیعی جهان و توسعه امکانات رفاهی، یکی از مهمترین چالشهای جوامع
بشری  ابتال به امراض روانی و گستردگی فشارهای روحی است و توسعهی علوم هم نتوانسته برای
این معضل راه حلی شایسته ارائه دهد. به نظر میآید علت عمده این ناکامی را در شناخت ناقص و
سطحی  و بلکه نادرست  ابعاد وجودی انسان و فلسفه آفرینش او میتوان جستجو کرد. خداوند در

قرآن کریم تنها راه رستگاری و سعادت انسانها را تزکیه و پاالیش روان آدمی بیان مینماید و در قرآن
میفرماید: «قد أفلح من زکّیها و قد خاب من دّسیها؛ هر کس نفس خود را از گناه پاک سازد به یقین

)10و9رستگار خواهد شد و هر کس آن را به کفر و گناه  پلید گرداند زیان کار خواهد گشت(شمس/
از آنجا که قرآن کریم برای تأمین سعادت، سالمت و کمال انسان نازل شده است، دربرگیرنده پیامهای

روشنگر و هدایتکننده است. در مکتب اسالم انسان اجازه ندارد با انجام امور زیان آور و ترک
کارهای مفید به سالمت جسم و روان خود آسیب وارد کند. بر این اساس و با توجه به اهمیت

موضوع مقاله حاضر به سنجش میزان سالمت روانی، با هدف کشف راهکارهایی جهت تقویت آن در
قرآن میپردازد.

 


