
یزبانو"قرآن"بشریبخشحیاتمنبعبهمراجعهباوتحلیلی–توصیفیروشباپژوهشاین
ایخانهکتابمطالعاتنیزومعتبرهایسایتدرمختلفمنابعجستجویوعلمیمقاالتازاستفاده

.استشدهانجام

تاراسایندرکهاست؛رشدوکمالوحرکتمسیردرگرفتنقرارآناصلیمالکونفسسالمتمعادلقرآندرروانسالمت
متضادقوایمیانتعادلنوعیازبایدنیزرفتاردربلکه؛بودهبرخوردارقلبدرایمانازبایدتنهانهتوحیدی،فطرتبرتکیهبافرد

دورانلیاصمشخصهبهتوجهبا.رسیدخواهدمرتبهاینبهخویشنفسبرشرعوعقلتسلطخاطربهکهاستبرخورداردرونی
عالفبخشعنوانبهجوانانروانسالمتحفظشود،میبرداشتاوروحیوجسمیهایویژگیازکهحرکتورشدیعنیجوانی

واعتقادیعواملقرآندرکهکوشید؛آنانروانسالمتحفظدرتوانمیموانعوعواملدردقتباوبودهمهمبسیاراجتماع،
دیفردروقتیدیگرطرفازوهستندروانسالمتموجبشوند،ایجاداگرطرفیکازعواملاینازکدامهرکهرفتاریعوامل
طرفازوعاملطرف،یکازراموارداینتوانمیهمترتیباینبهوهستنداودرروانسالمتوجوددهندهنشانشوند،دیده
موانعتریناساسیازبینی،کمخودوحقارتاحساسهمچنینونفاقآن،آثاربهتوجهبافقرقرآنتصریحبه.دانستاثردیگر

هتجدراقداماتاثرگذاریودقتوسرعتتواندمیریشه،واصلعنوانبهموانعایندردقتکههستند؛جواناندرروانسالمت
.دهدافزایشراجوانانروانسالمتحفظ
رداساسیراهکارهایدنبالبهشدهمطرحموانعوعواملبهتوجهباتوانمیتنهانه،جوانانروانسالمتایجادوحفظبرای
ورطبهها،آنبهتوجهکهنمودهمطرحراهاییحلراهنیزقرآنخودراستاهمیندربلکهبود؛جوانانروانسالمتحفظوایجاد
بودخواهداثرمنشأقطع

.الکتاب:قم.القرآنغریبفیالمفردات.(1404).حاصفهانی،راغب
.23ص،روانسالمتبرقرآنقرائتتاثیربررسی.(1380).رجبی،س
.10ص.2شماره.روانبهداشت-دین.(1378).الفساجدی،

.اسالمیارشادوفرهنگوزارت:تهران.انسانتحولورشدمراحل.(1364).مشرفی،
.دانشگاهوحوزه:تهران.(پنجمچاپ)روانآرامشوجوان.(1378).ع،فقیهی
.اسالمیفرهنگنشردفتر:تهران.احساساتوعقلنظرازجوان.(1384).م،فلسفی
.پیمان:تهران.جعفریریحانهترجمه.زندگیآیین.(1379).د،کارنگی
.رشد:تهران.براتیفریدترجمه.روانیهایبیماریاجتماعیمبانی.(1376).رکاکرن،
.ارسباران:تهران.(نهمچاپ)روانیبهداشت.(1378).حگنجی،

نقش آموزه های قرآنی در حفظ سالمت روان جوانان

محمّد شریف باقری -پیام محمّد رضا محمّدی -محمّدی کولیوند سمیه 

ازایجنبهروانیسالمت.باشدمیروانسالمتمسئلهاند،مواجهآنبابشریجوامعامروزهکهازمسائلییکی
لیلدبهروان،سالمتمقوله.استآنجستجویدرخودمعیارهایبراساسفرهنگیهرکهاستسالمتکلیمفهوم

نیستشکی.استبرخوردارایتوجهقابلاهمیتازجامعه،بیشترچههرسازیسالمراستایدروکنونیجامعهنیاز
جامعبیکتاقرآن،.استمجیدقرآنویژهبهاسالمیغنیمنابعدادنقرارسرمشقمهماینبهنیلراههایازیکیکه
لیعمرهنمودهایواحکامازبشر،زندگیمختلفابعادبهزیستیوتعادلحفظجهتدرهموارهکهاستایچشمهو

اصلیهدفازانسانشدندورواجتماعیوفردیزندگیاشکالشدنترپیچیدهوعلومپیشرفتبا.استبرخوردار
پیشازبیشکریمقرآنآسمانیکتابازگیریبهرهباعاطفیوروانیمسائلبهتوجهلزوم،آفرینشوزندگی

اسراءسوره82آیات:میکندودرمانگرمعرفیشفابعنوانراوخودنمودامرتصریحاینبهخودقرآن.شودمیاحساس
معرفیقلبهاآرامشمایهراخودمحتوای،هودسوره120آیهجملهازدیگرمواردودرفصلت44ویوسفسوره57،

یَزِیدُلَاوَلِلمُؤمِنِینَةرَحمَوَشِفَاءٌهُوَمَاالقُرآنِمِنَ ُوَنُنَزِّل﴿:اسراءسوره82تفسیرآیهدرطباطباییعالمه.نمایدمی
اینرد.استنیزجسمیامراضشفایبلکهروحی،مرضهایشفایتنهانهقرآناستمعتقد؛﴾إِلَّاخَسَارًاالظَّالِمیِنَ

وتربیتمبحثکهچرااستبرخوردارایالعادهفوقاهمیتازآدمیزندگیدورانمیانازجوانیدورهمیان،
یعنیپردازد،یمتربیتیواخالقیاصولفراگیریوشخصیتتشکیلبهآندربیشترانسانکهسنینیبخصوص،

یازمندنبدانبیشتریهایزماندرانسانچهآنبایستمیکهاینجاستدراستقرآنیمباحثمهمترینازجوانی،
.کندمیایفاانسانحیاتدرراهادینقشقرآنکهاستاینخاطربهاینوباشدشدهذکرقرآندربیشتراست

وروحیهایآسیبمعرضدردیگرانازبیشترودارندعهدهبرجامعهساختندرایکنندهتعییننقشجوانان
زندگیدرهاآموزهاینشدنعملیآنطبعبهوقرآنیمعارفوهاآموزهشناخترواینازگیرند؛میقرارروانی
ومربیانبهشایانیکمکچنینهموشدخواهدآنانروانسالمتتأمینوحفظسببجواناناجتماعیوفردی

.نمایدمیآنانبابرخوردنحوهدرامورمسؤالن

جوان 
شب داللت می کند بر . مشتق شده است« شَبََّ»می باشد که از ریشه « شاب»واژه جوان در زبان عربی معادل کلمه 

جوهری دیگر لغت شناس عرب (  177،ص1403ابن فارس،).رشد چیزی و نیروی آن در حرارتی که عارض آن می شود
(1406جوهری،. )شاب که در مقابل پیراست یعنی کسی که سال چندانی از عمرش نگذشته باشد»: می افزاید

در لغت عربی الشاب، الفتی، الحدث، و الغالم به معنای جوان و الشبیبه و الشباب و الفتاد و الحداثه به معنای دوران 
جوانی می باشد

سالمت روان
و به معنای دور بودن از آفات ظاهری و « سِلم»می باشد و از ریشه « سلیم»واژه سالمت در زبان عربی معادل کلمه ای 

بیماری و . و معادل آن در فرهنگ قرآن، نفس یا روح است(128،ص1404راغب اصفهانی،. ) باطنی تعریف کرده است
قرآن فردی را سالم می داند که با تکیه بر فطرت ( 10:بقره)نسبت داده می شود؛ « قلب»سالمت روان در قرآن غالباً  به 

توحیدی از ایمان در قلب برخوردار بوده و در رفتار با ایجاد تعادل میان قوای متضاد درونی و نیز تقابالت بیرونی و درونی 
در (.23،ص1380رجبی،. )برخاسته از غرایز و محیط بهترین شیوه را در دستیابی به خوشبختی و قرب الهی برگزیند

منطق قرآن دنیا را مذموم نمی بینیم بلکه بهره برداری از مواهب الهی در دنیا امتیاز است و سالمت روحی و روانی در 
(87،ص1387علوی نژاد،. )سطحی باالتر از سالمت جسمی ارزشمند می باشد

اهمیت جوانی
از منظر قرآن کریم، حیات انسان شامل دوران رحمی، مرحله طفولیت دوران نوجوانی و سپس مرحله پیری می باشد و 

به معنای قوت و مراد « اشَّد»مرحله جوانی دوران مهمی است و گویا هدف و غایت مراحل قبل می باشد و با عنوان 
احسن »این لحظات پرهیجان و زیبای زندگی در قرآن به نام ( 235ابن مکرم ،ص)استحکام نیروی جوانی و سن است 

. معرفی شده است« تقویم


