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 دهیچک

کمک به  یدرمانروان. هدف ستیجدا ن یو روان یجسمان یهااز درد ،یرناپذاجتناب یهایوجود مشکالت و ناگوار لیانسان به دل یزندگ تیماه

 دیقرآن مج یهاش آن است که با استفاده از آموزهپژوه نیاساس هدف از ا نیبدون رنج و عذاب است. بر ا یمواجهه با مسائل زندگ یها براانسان

برداشته  یها و اختالالت روانبیدر درمان آسثر ؤم یهالفهؤدر جهت کشف م یاو، گام رامونیشناخت انسان و مسائل پ یبرا یانیوح یمنبع عنوانبه

 ین برایدارد که به پروردگارش متصل است. بنابرااشاره  «خود»از  یقرآن، ذکر است که به وجه اتیهدف در آ نیبه ا کینزد میمفاه ازجملهشود. 

است.  ازیاحساسات مطلوب در انسان ن جادیمفهوم و نقش آن در ا نیبه مطالعه ا یروان یهابیمواجهه با آس یبرا ر،ییتغ یمطالعه و استخراج الگو

 نیترداد عمده نها نشاافتهیانجام شد.  «ق»سوره مبارکه  تیبا محور یاتدبر سوره وهیو به ش یفیهدف پژوهش حاضر با روش ک نیبه ا یابیدست یبرا

کند تا در  یرا ط یریمسقرار است کند یفراموش م یعنی؛ تحول و رشد خودش است ریکه در حوزه انسان وجود دارد، عدم توجه او به س یاشکال

درمان،  یمقصد اصل نیرابناب؛ اش را ادامه دهدیدائم یآن زندگ بر اساسبرسد و  تیدر آن مقام به فعل زیکند و در آخرت ن دایاستقرار پ یدر مقام ایدن

 قینسبت به حقا یخبریافتد و خروج از غفلت و بیاتفاق م رامونشیدر درون خود و روابط و پ آنچهنسبت به  ارانهیهوش تیدادن انسان در وضعقرار

ذکر در انسان عبارت بودند  نیا کنندهتقویتاز سوره ق، عوامل  آمدهدستبه جینتا بر اساسشود. یم ادیاست که با عنوان ذکر از آن  هانیدر ا یجار

 یعبارتند از: سرگردان زیذکر ن نیو درک عظمت و موانع تحقق ا تیگرا بودن، داشتن خشو قانون دیخوف از وع ،یاز: انابه و توجه دائم به مقاصد اله

و مهم نیتریسوره اصل نیا نی(. همچنذکرنشدن )اثر فعال یو ظهور صفات منف بیدر جهت سوء و آس یرندگیبودن(، گجی)در امر مر یو آشفتگ

آن  تیرسد تقویتحقق ذکر است، به نظر م جهیتوان، هم الزمه و هم نت نیکه ا ییجاکند و از آنیم یتحقق ذکر را توان شهادت معرف ندیفرآ نیتر

 .دیایب حساببهو خروج انسان از رنج و عذاب  یدرمان اختالالت روان یهاریمس نیتراز مهم یکی

 

 .دیذکر، شهادت، ادراک، انابه، خوف از وع ،یدرمانروان :یدیکل واژگان
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 مقدمه -1

روش  کی یدرمانروان نیبنیدرا. اندی مواجه بودهمشکالتبا  یزندگ یهایداریها در مواجهه با ناپاها در تمام فرهنگانسان از دیرباز

، توسط هایکتکنانواع  قیاست که از طر یدر اصل رشد خودشناس یدرمانرواناست. هدف مشکالت  نیمقابله با ا یبرا دیجد نسبتاً

 دو نفر یهست که واسطه آن تجربه ذهن یاکتشاف ذهن کی تغییر مورد انتظار در این فرایند، رایز؛ افتدیمدو نفر اتفاق  نیب یارابطه

و وسیع  یچندبعدجمله مفاهیم مهمی که در قرآن با این هدف سنخیت دارد، ذکر است که البته مفهومی از .(2005، 1)هوروکس است

ت. ممکن است انسان به علت فراموشاز یک منظر به معنای وجهی از نفس )خود( است که دربردارنده اتصال به خداس اما؛ است

کشیدن از مسائل و رنج و عذاب سرمنشأاین نوع خودفراموشی  2.دهد کردن ربط خود با خدا، این وجه از خود را مورد فراموشی قرار

 3.های درست از این مواجهات، خواهد بودشکالت زندگی، به دلیل عدم دریافتم

وده های زمانی و مکانی مختلف تغییر نکرده و ثابت ببا حقیقت است. حقیقتی که در بسترمفهوم ذکر در قرآن، دربردارنده ارتباط انسان 

بنابراین از این دریچه است که برای ؛ بوده است فهمقابلکه دارد همواره  ایعملی های ادراکی وو برای انسان به دلیل ساختار است

اهانه انسان با خالق خود است، انگیز که عامل ارتباط آگاین پدیده شگفتشود. اع احساس و ادراک فراهم میانسان امکان تجربه انو

 (.1394بدیل تقوا در وجود او باشد )اخوت، گوهر بی منشأهای انسان را به عهده بگیرد و توان تواند مدیریت تماممی

حافظه امروزه در روان اشتراکاتی دارد. 6و حافظه 5، هوشیاری4شناسی معاصر با بسیاری از مفاهیمی همچون توجهاین مفهوم در روان

اند که حافظه افتهیشناسان در(. روان2009، 7اسکویرشود )یم فیاطالعات تعر یابیو باز رهیذخ ،یرمزگذار ییتوانا عنوانبه یشناس

ى یاز دانا آنچهتواند منظور این است که شخص می گاهى. در معنای ذکر نیز بلندمدتو  مدتکوتاه ،یشامل سه دسته مهم است: حس

به و ذکر  در ذهن داشتننگه به اعتبارکه حفظ آن بجز دارای مشابهت هستند، حفظ و شود ذکرگفته می حفظ کند ورا آورده دستبه

 (.1412)راغب اصفهانی،  کردن آن در ذهن استحاضر اعتبار

خورد، با کردن آسیب میباشد درست فکرکردن و درست عملدر وجود انسان عامل مدیریتی است و اگر ن ینوعبهجایی که ذکر از آن

این توانایی تغییر و  شده است. فیمحدود توص یمنابع پردازش شناخت دادناختصاص عنوانبه مفهوم توجه نیز مرتبط است؛ توجه

 (.2020، 8آید )لیندسیمی حساببهمسیریابی اطالعات، برای ساختار شناختی انسان مزیت آشکاری 

از احساسات و باورها را در مورد  یاو مجموعه یخودشناس ،یآگاه ییبه ما توانااما هوشیاری دیگر کارکرد روانی انسان است که  

آید نیز دارای شدن ذکر به حساب میترین عوامل فعالدهندگی آیات که از مهمخاصیت داللت (.2020، 9)کخ دهدیو خودمان م طیمح

 .(1394)اخوت، کارکرد ایجاد تنبه و هوشیاری برای انسان است 

                                                           
1. Horrocks 

 .(سوره مبارکه حشر 19آیه ) «وَ ال تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» .2

لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ »؛ (سوره مبارکه طه 124آیه )«مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمىوَ » .3

 .(سوره مبارکه جن 17آیه ) «عَذاباً صَعَداً

4. attention 

5. consciousness 

6. memory 

7. Squire 

8. Lindsay G.W 

9. Koch 
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دارای رابطه و نقاط  بهوشیاریآگاهی، فراشناخت و دیگری مانند ذهن یچندبعدهای روانی و مفاهیم واضح است که این کارکرد

 گنجد.هستند که شرح آن در این مجال نمیاشتراک زیادی با مفهوم ذکر در ساختار وجودی انسان از منظر قرآن 

اختالالت از منظر شناسی در شناخت گران حوزه قرآن و روانهای ارزشمندی توسط پژوهشهای اخیر تالشدیگر در سالاز سوی 

شناسی، مشخص است که ها در حوزه قرآن و روانه شد و با در نظر گرفتن این تالشقرآن انجام شده است. با توجه به مطالبی که گفت

، و فیاض اخوتسان، حفیاض، بهرامی امفهوم ذکر در ساختار وجودی انسان و برای درمان اختالالت روانی نقش کلیدی دارد )

مل در آیات بلند أهای قرآن رفته و با تدبر و تهای مرتبط با آن به سراغ سورهؤلفهبنابراین الزم است برای شناخت ابعاد آن و م؛ (1400

 آن سعی در شناخت هرچه بیشتر این مفهوم قرآنی و ابعاد آن داشت.

هایی که ذکر یکی از سوره عنوانبه «ق»رکه سعی شده است با مطالعه دقیق و تحلیل محتوای سوره مبا پژوهشدر همین راستا در این 

شود، گامی در مسیر شناخت درمان اختالالت و ارتقاء سالمت روان از منظر قرآن برداشته جزء موضوعات اصلی آن محسوب می

 شود.

به مفهوم ذکر و کارکرد  یاژهیاست که در آن توجه و ییهاازجمله سوره «ق»سوره مبارکه است که  جهتنیازادلیل انتخاب این سوره 

به چرخه سمع و ابصار و قلب و  ژهیو صورتبهسوره  نیدر ا نیهمچن ،موانع و انحرافات آن شده استآن در رشد و کمال انسان و 

 طانیمثل ش ینیقر کیوسوسه با  وسیلهبهشده که سمع  انیب طوراینمثال  طوربهآن در القائات انسان، پرداخته شده است.  یاثرگذار

یبرطرف م زیقلب ن یهابیآس یعیطب طوربه م،یکرد شیرایسمع و بصر را پ یعنیقلب  یهایورود یشود، پس وقتیم بیدچار آس

ود جهای موکه طبق داده از وسوسه اثرپذیریاز  یریو جلوگ یشناختدرمان اختالالت روان یهاریشناخت مس یبرا نیبنابرا؛ شود

 میاز مفاه یریگبهرهود انسان با اختالل دارد، ج( نقش کلیدی در درگیرشدن ساختار و1400، فیاضفیاض، بهرامی احسان، اخوت و )

 باشد. راهگشاتواند یسوره مبارکه م نیبلند و ارزشمند ا

 

 شناسیروش -2

های آسیب ختصاصی مفهوم ذکر و موانع وا طوربهو سعی در فهم کلی از غرض سوره،  «ق»با مطالعه آیات سوره  در این پژوهش

به مسیرهای درمان اختالالت  آن در وجود انسان مورد شناسایی قرار گرفت تا بتوان تحققهای و راه آن در انسان مطالعه شد تحقق

برای رسیدن به این منظور تحلیل محتوای متن این سوره  مورداستفادهروش  .از این وجه دست یافتروانی و ارتقاء سالمت روان 

خود در آیات این  متن قرآن وحیانی است و با هر متن انسانی متفاوت است، برای پیداکردن پاسخ مسائل کهییازآنجا .بوده است

موضوعات  آوردندستبهاین روش شامل بررسی یکپارچه سوره و ( استفاده شده است. 1392ای )اخوت، از روش تدبر سوره سوره،

صال است. این مهم با بررسی ارتباطات بین اجزای سوره و فهم اتسوره شدن به فهم غرض هدایتی آن اصلی و فرعی آن برای نزدیک

 (.1392شود )اخوت، و انفصال موضوعات آن حاصل می

 

 هایافته -3

دربردارنده  که است دعوت منذر ،محور اصلی آیات انذار و منذر از اهمیت خاصی برخوردار است و بحث «ق»مبارکه در سوره 

وانی درباره حاوی حقایق فرااین سوره  عالوه بر آن. شوده مشرکان با این پیام میمواجه شامل همچنین ،است حقیقت بلند قیامت
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 ن سوره،آیات ای طبق گیرد.های مشخص جای میویژگی دهد حقایق موجود در عالم تنها در قلوب خاصی باانسان است و نشان می

این عالم  حقایقاز  در کنار سمع و بصر فعال و قلب سلیم و خوف از وعید برخوردار است به علت انابهای که از سالمت قلب بنده

 دهد.میشهودی بروز  صورتبهعمل آن را برد و در بهره می

توجه به این وره را با این س توانمی 1،ذکر عنوان شده است الخطابی در موردآیات مهم و فصل ا توجه به اینکه در سه جای این سورهب

 های زیر است.بندی، استخراج محوریج مطالعه سوره بر اساس این دستهنتا بندی و مطالعه کرد.آیات دسته

 

 ذکر در انسان کنندهتقویتعوامل  -3-1

 و توجه دائم به مقاصد الهی انابه -3-1-1

و در دل عالم همه در  دهد حقایقاین آیات نشان میذکر در انسان است.  کنندهفعالو آیات قبل و بعد آن، انابه عامل  8بر اساس آیه 

 است که قلب منیب بنابراین؛ گیردخاصی دارند، جای می هایویژگی که ولی تنها در قلب افرادیها موجود است، ها و پدیدهرخداد

 2.ان را دارای قلب منیب دانسته است، آننیز در وصف متقین ر سوره قتواند نسبت به حقایق واکنش مثبت نشان دهد. دمی

این است که  «کننده بیایدبا دلى رجوع -جاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ»فرمود که به معناى رجوع است و منظور از این و «انابه»مصدر از  «منیب»کلمه 

انابه و رجوع به خدا در اثر نتیجه هنگام مرگ با قلبى به دیدار پروردگارش رود که و در عمر خود را با رجوع به خدا بگذراند

 .(1374)طباطبایی،  مر، ملکه و صفت آن قلب شده باشدتکرارشدنش در طول ع

های مختلف برای تهیه ن به محلهم که مدام بعد از رفت زنبورعسلبه  جهتنیازا ؛معنای رجوع بعد از رجوع است به« نوب»در لغت 

مدام در انتخاب مقاصد و اهداف الهی و عمل متناسب با آن و ایجاد بنابراین چنین انسانی  3.گویند، نوب میگرددیبازمبه کندو  عسل

می آن راشود حقیقت قتی به چیزی یا رویدادی مواجه میو و است وبرگشترفتآن عمل و مقصد الهی در  مبدأاثر و بازگشت به 

عقل در کنار ذکر  یترؤبه معنای  ترَتبصِ ،بینیمدر این آیه نورانی می طور کهق باز است. همانح یترؤبیند و چشم عقلش برای 

مثل زمین و آسمان و دوم ها قل در دو جا هستند؛ یکی در پدیدهالبته حقایق حدا رسد.هر دو در عبد منیب به فعلیت می آمده است که

 دهد.انسان به لحاظ اجتماعی انجام می ها، مثل رفتارهایی کهدر رخداد

                                                           

فَذَكِّرْ »آخر  هیآ یانیو قسمت پا «لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيد إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى» 37 هیو آ «لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ  تَبْصِرَةً وَ ذِكْرى» 8 هیآ .1

 .«بِالْقُرْءَانِ مَن يخَافُ وَعِيد

 .«مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ » 33آیه  .2

 ء مرّة بعد أخرى. يقال:: رجوع الشيالنَّوْبُ . 3

و الْإِنَابَةُ إلى اللّه تعالى: الرّجوع إليه بالتّوبة و  دائبا تَنُوبَ  حادثة من شأنها أننَائِبَةٌ. أي:  و نَابَتْهُ  نَوْباً لرجوعها إلى مقارّها و سمّي النّحل نَوْباً و نَوْبَةً نَابَ

 نِيبِينَ مُسوره الزمر[،  54]آیه  رَبِّكُمْ وَ أَنِيبُوا إِلىسوره الممتحنة[،  4]آیه  أَنَبْنا [، وَ إِلَيْكَ سوره ص 24]آیه  إخالص العمل. قال تعالى: وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ 

 (.1412راغب اصفهانی، ) فالنا. أي: يقصده مرّة بعد أخرى يَنْتَابُ  و فالنسوره الروم[  31]آیه  إِلَيْهِ
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مرج در لغت به معنای  1.است «مریج»بیان شده است،  و در وصف کافران فتی که در همان ابتدای سوره در مقابل صفت منیبصاما 

اگر انسان  دهد ولی به مقصدهایی مشخص انجامپیوسته کارهایی را برای رسیدن باید انسان در مقام عبودیت،  یعنی 2.آمیختگی است

 گیرد.امر مریج و آشفتگی فکری قرار می در مسیر بندگی و انابه نباشد در

 توجه برای دریافت حقایق است ذخیره مهمی که در هستی شدهثبتبه وقایع الزم است  شدن انابه و خروج از سرگردانی،برای فعال

 در درون را فعال کند. شدهثبتتواند حقایق یم شدهثبتتوجه به این وقایع زیرا  کرد،

 

 

 از ذکر اثرپذیریانابه، الزمه  :1نمودار 

 

 گرابودننونقاخوف از وعید و  -3-1-2

 ضرر احتمالی و گمان به وقوع آن معتبر است بینییشپ آنکه در مقابل امن است و در  است آن چیزیخوف در لغت به معنای 

 رفتن امنیت است.مواجهه با از دستثر و اضطراب به خاطر توقع ضرری در آینده یا أحالت ت ،خوفبنابراین ؛ (1360)مصطفوی، 

هایی قوانین و وعده وعید صفت کسانی است که نگرانندخوف از  ها وعده عذاب وجود دارد.ی است که در آنوعید به معنای قوانین

مقدمه اثر 3آمده استطور که در آیه آخر سوره لت هماناحاین  ها تحقق یابد.علیه آنها رسیده است برکه از جانب خداوند به آن

 در انسان است.آیات قرآن گذاری تذکر 

                                                           

کار پراکنده خود  رو پیوسته درها حقّ را هنگامى که به سراغشان آمد تکذیب کردند؛ از اینآن ،«رِيجٍمَبَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ » .2

 سوره ق( 5متحیّرند! )آیه 

و با وضعى نامنظم و  برندسر مىه ایشان در وصفى مریج ب پس از آن مشتق شده به معناى اختالط و اشتباه است،« مریج» کلمهکه « مرج» کلمه .3

علم به حقانیت هر چیز این است که آن را تصدیق که الزمه درک حق و کنند، با اینو در عین حال تکذیب هم مى کنندحق را درک مى کنندهگیج

 (.1374طباطبایی، نموده به آن ایمان بیاورند )

 .«وَعِيد يخَافُ مَن بِالْقُرْءَانِ فَذَكِّرْ» 45آیه  .3
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او قرار  هیبرعلکه این قانون ممکن است گرایی نباشد و احساس اینیعنی قانون خوف در طبع و ساختار وجودش اگر کسیبنابراین 

 ،در مقابل گذار خواهد بود.اثر در انسان به نسبت خوف از وعید قرآن یعنی گذار باشد؛تواند در او اثرشد، قرآن نمیگیرد را نداشته با

از دایره درک و توجه او  ،رفتاری کند با او بدرفتاری خواهد شدکه اگر با دیگران بداینمثال  طوربهفهم نیست انسان مریج قانون ذهن

محقق  قانونی که حتماً عنوانبهآن دانسته را  درواقع ،کندد که به آن عمل نمیداشته باش هاییدانسته اگر انسان گریدانیببهخارج است. 

 .ه استخواهد شد، نپذیرفت

 

 

 پذیری از ذکرخوف از وعید الزمه اثر :2 نمودار

 

 خشیت و درک عظمت -3-1-3

از  یدر جای دیگر 1،ه کسانی هستندکه متقین که به قرب بهشت رسیدند چخشیت که در آیات این سوره صفتی است در بیان این

 2.«إِالَّ تَذْکِرَةً لِمَنْ یَخْشى ؛ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى»پذیری از ذکر عنوان شده است. مانند خوف از وعید، الزمه اثر قرآن

 یکه او دارا کندیمایجاد صفات کمال را  ییمساعد بر شکوفا نهیزم در او یتنها در صورت شودیرو مهکه انسان با آن روب یقتیحق

)اخوت و قاسمی،  دارد شیاست که فرد در نفس خود نسبت به مالحظه حق در اعمال و باورها یمنظور از آن انعطاف و باشد تیخش

1397). 

                                                           

 .سوره ق( 32، )آیه مَّنْ خَشىَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيب .1

 .سوره طه( 3 و 2)آیات  ترسد.نکردیم که به زحمت افتى. مگر پندى براى آن کس که ]از خدا[ مىما قرآن را بر تو نازل . 2
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 به همراه سالمت توان شهود ادراکی انسان( یهاتوان) سالمت قلب و سمع و بصر -3-1-4

همچنین  ،است که در کل قرآن در مورد سالمت مطرح شده است موضوعی ،محور سالمت عنوانبهبودن قلب بحث قلب سلیم و سالم

انسان در دار تحول عهده اند از سمع و ابصار به همراه قلبدو که عبارتاین  .شده استاشاره توان کلیدی  دودر آیات قرآن به 

 .شودر به همه انواع اختالالت میاختالل در این سه منجدر مقابل هستند. 

که انسان خود را عبارت است از این ها پرداخته شده است،ه به این توانویژ طوربهکه در آن  «ق»در سوره مبارکه  شدهارائهشیوه کلی 

در یک وقایه و حفظ و مراقبتی قرار دهد تا تحت آسیب وسوسه قرار نگیرد. الزمه این امر این است که انسان نسبت به خودش یک 

به  ل شود ودر همین دنیا برایش فعا افتدیمکه در روز قیامت نسبت به خودش در او اتفاق  هوشیاری پیدا کند و آن بینایی و آگاهی

 1.که نسبت به خودش چنین شهودی پیدا کندسوق یابد  سمتی

 بودنغیب به معنای حاضرنبودن و خارج .ویژه به آن پرداخته شده است، در مقابل غیب قرار دارد طوربهکه در سوره ق  ادتشهمفهوم 

 (.1412راغب اصفهانی، ) است بودن یا با مشاهده چشم و یا با اندیشه و بصیرتحاضربودن و گواهشهادت نیز  از دسترس است.

شهود با قوه  ۔ 3حواس دیگر )شنیداری، چشایی، بویایی و المسه(.  وسیلهبهشهود  ۔ 2چشم.  وسیلهبهشهود  ۔1 مراتب شهود در نفس:

شهود نفس نسبت  ۔ 5تر و شدیدتر از مراتب قبلی است. و صفات ذاتیش؛ این نوع شهود قوی شهود نفس نسبت به خودش ۔ 4تفکر. 

معنی جامع بین همه این موارد عبارت است از: حضور  .اشمشخصهو محو آثار وجودی  در او فنابه خداوند متعال و صفات ذاتیش و 

 رود که معنای ثبوت، استقرار و مداومت در نظر باشدکار میهمذکور. واژه شهید نیز وقتی بعلم با یکی از این وسایل همراه با تحقق 

 .(1360 ،یمصطفو)

بر  منطبق یاست اعملی در انسان یا متکی به حقایق هر  کردن حقیقتی است که باید در زندگی جاری شود.بنابراین شهادت ملموس

 را حاضر کرده است یقانون با عملش یین فردچن ؛کرده استبودن آن حقیقت را تصدیق حقباشد،  با حق ست. اگر منطبقا حقایقغیر

که مطابق با آن وجود طبق با یک قانون الهی نم ؛ یعنی عملکرده استبودن آن حقیقت را تصدیق نقنباشد، حنطبق م)متقین(. اگر 

 شهید کسی است که دائم درمنطبق با آن باشد )مکذب(.  شعمل ه استیا نخواست هنشناختآن را یا  شخص زیرا داشته، نبوده است،

 .(1401)اخوت،  باشد تثبیت شده در او پیوسته این نوع حضور ، یعنیقایق باشدحباق با الت انطح

شود. گویا ها بیشتر مین، علم به شنیدن و علم به دریافتبخشی در انسان تقویت شود، علم به دیدشهادت توسط آگاهی هر مقدار که

این توان  2.ای خود را مورد مشاهده قرار دهدهو ویژگی رفتارها آگاه و همیشه حاضر، کامالًبا دو چشم  انسان دارای شاهدی است که

زیرا تقوا مراقبتی از روی اراده است. اگر فرد روی  ،خواهد بودو هرقدر این توان در انسان بیشتر باشد تقوا بیشتر  الزمه ایجاد تقواست

 ناهوشیارانه صورتبه . وقتی انسان مراقبت از خود نداشته باشدخواهد داشتناشد به شکل طبیعی مراقبت هم خود احاطه نداشته ب

 دهد.قرار می های معیوبو چرخه هاا در معرض آسیبخود ر

 

                                                           

 .سوره ق 37آیه  «لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيد إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى» .1

 .سوره ق 21دهنده و گواهى است! آیه د در حالى که همراه او حرکتشوىوارد محشر م هر انسانى« وَ جَاءَتْ كلُ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائقٌ وَ شهِيد». 2
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 پذیری از ذکرشهیدبودن الزمه اثرسمع و قلب و شهادت سالمت  :3نمودار 

 

 در وجود انسان ذکر تحقیقموانع  -3-2

 بودن(سرگردانی و آشفتگی )در امر مریج -3-2-1

انی و آشفتگی که دارند، از هشدارهای منذر در مورد قیامت و زندهگروهی از افراد به خاطر نوعی سرگرد «ق»ه کبر اساس سوره مبار

 شنیده نشود. حرف حقشود موجب می یکل طوربهالت سرگردانی حاین  1.کنندتعجب می شدتبهپس از مرگ،  شدن

 عمل این نه بر اساس علم.زنند، ها دست به انجام کاری میمحیط و عادت القائاتبر اساس  معموالً کسانی که در این وضعیت هستند 

ند، ولی کاری هم برایش انجام نمیاصل قیامت را نفی نکنشاید  این افراد نتوانند حق را بپذیرند. اصالًکه آنها شود ر میجمن یجتدربه

 کند.جام اعمال را ایجاد نمیبرای ان کنندهیکتحرحالت بازدارنده و برای آنها دهند و این پذیرش ظاهری 

 آنچهت عقلی یا ؤیبه معنای ر تبصِرَتشدن ، فعالشودنهاد میپیششدن ذکر و فعالبرای خروج از این حالت  در ادامه آیات که یحلراه

و به آسمان نگاه کند و عظمت  که انسانصورت این به  آن ذکر و اتصال به حقایق است. تبعبهگویند و در روانشناسی به آن بینش می

بیند چگونه ب گسترانده و روی آن حقیقت زندگی و مرگ را ببینند. آن رامین نگاه کند که خداوند چگونه زبه  .بودن آن را ببیندرخنهبی

ببیند  و دهدو رشد میکند نخل را روی زمین زنده می همچون یبلندقامتها و درختان آید و انواع گیاهان و دانهآب از آسمان پایین می

به حقیقت مرگ و حیات در عالم توجهی ندیدن و بیتعجب از مرگ به علت  بر این اساسد. نکنها برای او رزق فراهم میکه همه این

 است.

                                                           

پیوسته در کار پراکنده خود  رواینها حقّ را هنگامى که به سراغشان آمد تکذیب کردند؛ از آن «بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مريجٍ». 1

 .سوره ق 5متحیّرند!، آیه 
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 :زاسیبگیرندگی در جهت سوء و آ -3-2-2

خلق  یفردمنحصربههای شود، خداوند انسان را با ویژگیترین آیات قرآن محسوب میکه از مهم 1سوره مبارکه ق 16بر اساس آیه 

در ادامه این آیه  ها کهاین واسطه دارند.قرار الت ممکن حترین )نحن( نسبت به او در نزدیک هاییست و خود به همراه واسطهکرده ا

 4و سائق و شهید 3هم هستند؛ رقیب عتید 2در دنیا و آخرت نزدیک انسان هستند عبارتند از متلقیان که قعید ها اشاره شده است وبه آن

 5.سن یا سوءحو قرین 

پذیر که این الهام ممکن موجودی است الهام این است که انسانکه انسان با آن خلق شده است،  یفردمنحصربههای ویژگی ازجمله

سن یا سوء در انسان، مسیر اشتن قرین حامکان د همچنین ،است نقطه مقابل الهام . وسوسه دقیقاًاست جای خود را به وسوسه بدهد

 متغیر باشد. توانددهد که میهای انسان را نشان میدریافت

یا از جهت منفی و  و یمنخوشگی انسان ممکن است از جهت مثبت و کنندکه شکل دریافت شودبر اساس این آیات معلوم می

 کندمیرتبط مسان را با غیب ان ،کنندگیاین ویژگی دریافت از این ناحیه ممکن است بسیار در معرض آسیب قرار گیرد. باشد و منیُبد

 6.گذاری وسوسه در او باشدساز اثرزمینهتواند و می

 نشدن ذکر()اثر فعال ظهور صفات منفی -3-2-3

ا حقیقت برایش روشن گردد، شود تذکری در او ایجاد نمیاگر قلب انسان متصف به صفت کفر و پوشانندگی حق شود به علت اینکه 

شود نبود شده است و به این تکذیب منجر می کفر راهش بسته توسطانجامد. آنچه اش با حق منفی بوده و به تکذیب حق میمواجهه

ها و خطورات قلبی باطل و پذیری از حقایق از وسوسهثیرأت یجابهشود قلب انسان ل قلبی به خداوند است که منجر میذکر و اتصا

 ثیر بپذیرد.أحق ت غیر

 یجتدربهکند که ت نسبت به حقایق به سمتی حرکت میغفلتوجهی و که انسان در اثر بی سازدمی خاطرنشانآیات سوره مبارکه ق 

شامل  کند. این حقایقشود که او را دچار عذاب شدید میحاطه داشته باشد گرفتار صفاتی میکه خود هوشیارانه به آن ابدون این

 شود.اصل میهای زندگی حکه از توجه به آیات هستی و رخدادها و قوانینی است تعاریف و گزاره

اوز میج)از حدود ت معتد، اع خیر، منّکند()با جریان حق دشمنی می ، عنیدورزد(بسیار کفر میکسی که ) ارکفّاین صفات عبارتند از 

ها همان کسانی گوید ایندر توضیح می .ها شک و بددلی دارد(های الهی را قبول ندارد و نسبت به آنحقایق و وعده) 7مریب و کند(

                                                           

و ما به او  دانیمهاى نفس او را مىما انسان را آفریدیم و وسوسه« وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسِْوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» .1

 .سوره ق 16، آیه تریمنزدیکاز رگ قلبش 

 .سوره ق 17، آیه «قَعِيد الشِّمَالِ عَنِ وَ الْيَمِينِ  عَنِ الْمُتَلَقِّيَانِ  يَتَلَقَّى إِذْ ». 2

 .سوره ق 18، آیه «عَتِيد رَقِيبٌ لَدَيْهِ  إِلَّا قَوْلٍ مِن يَلْفِظُ  مَّا». 3

 .سوره ق 27، آیه «قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَ لَكِن كاَنَ فىِ ضَلَالِ بَعِيد» سوره ق؛ 21آیه ، «وَ جَاءَتْ كلُ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائقٌ وَ شهِيد». 4

 .سوره ق 23، آیه «وَ قَالَ قَرِينُهُ هَاذَا مَا لَدَىَّ عَتِيد» 5.

)به خاطر بیاورید( هنگامى را که دو فرشته راست و چپ که مالزم انسانند اعمال او را دریافت  «إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ» .6

 .سوره ق 17آیه  ،دارندمى

 .سوره ق 25و  24آیات  «نَّاعٍ لِّلْخَيرِ مُعْتَدٍ مُّرِيب؛ مَّكَفَّارٍ عَنِيدٍ أَلْقِيَا فىِ جَهَنَّمَ كلُ ». 7
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 افتد کهاتفاق می طوراینصفات منفی و عذاب  یسوبهیافتن انسان سوقدر این فرایند  1.خدا آلهه دیگر گرفته بودندهستند که همراه 

شود و است، دچار شک و بددلی می مورد انذار موضوع ینترباشکوهترین و قی مثل قیامت که در این سوره مهمامر حابتدا نسبت به 

که از تحقق امور خیر  رودپیش می آنجاکند و تا را قبول ندارد، از حدود تجاوز میدر آن  شدهثبتچون قیامت و کتاب و حقایق 

 شود.ق میکند و این منتج به ایجاد لجبازی در وجودش نسبت به پذیرش حجلوگیری می

 

 گیریو نتیجه بحث -4

ونه قابلیت پذیرش اختصاصی به این موضوعات اساسی پرداخته شده است که در بستر فکری انسان چگ طوربهدر سوره مبارکه ق 

ود و چگونه شساختار انسان برای دریافت حقایق چگونه فعال می گریدانیببهآن چیست.  دهندهکاهششود و عوامل حقایق بیشتر می

نسبت  همچنین این سوره شود.در این امور سرگردان میو شود امور غیر مهم می کنندهیافتدر آن تبعبه افتد ونسبت به آن از کار می

احساس رنج و  کندنمایان می جهیدرنتو  هددنشان می با بهشت و جهنماو را  آن، نسبت تبعبهو  حقیقت نزدیکی و دوری انسان با

 به چه کسی نزدیک و از چه کسی دور است. ،یافته به سمت عذاب استدهنده زندگی سوقمالل که نشان

خودش سیر تحول و رشد عدم توجه انسان به ، قرارگرفته ییکه در حوزه انسان مورد شناسا یاشکال نیترعمده یمدل مفهوم نیدر ا

برسد  تیکند و در آخرت در آن مقام به فعل دایاستقرار پ یدر مقام دنیادر  تا کند یاست طکند مسیری را قرار فراموش می یعنی ؛است

 .اش را ادامه دهدیدائم یآن زندگ بر اساسو 

 در درون خود و روابط و پیرامونش آنچهارانه نسبت به در وضعیت هوشی انسان قرارگرفتن و در درمان اصلی تغییر، بنابراین مقصد

غطا  بارکه ق از این امر تعبیر به کشفاست. در سوره م آنخبری نسبت به حقایق جاری در افتد و خروج از غفلت و بیاتفاق می

ه تا آن موقع توجهی شود و در قیامت با دیدن حقایقی کاصل نمیدر دوران زندگی دنیا ح بینی شده که برای بسیاری افراد)پرده( و تیز

 افتد.اند اتفاق میبه آن نداشته

که به  یریکه در آن قرار دارد به مس یسن رشد بر اساسهرکس  صورت که نیذکر برطرف شود. به ا بر اساس دیبا یاساس رادیا نیا

شود یهم منجر م یعنیکند؛ یدچار م یرونیو ب یدرون یهابیموضوع انسان را به آس نیکردن افراموش .سمت آخرت دارد واقف شود

راه ارتباطی  عنوانبهاصالح سمع و بصر  .شود های متعددیریدچار درگ گرانیاز صفات را نتواند شکوفا کند و هم در ارتباط با د یلیخ

خوف از  های مشخص و رو به تعالی وریزی مستمر برای مقصدگرایی و برنامهعمل عنوانبه انسان و اثرپذیری از بیرون و درون، انابه

به این تغییر است که با  نساز رسیدفرایندهای زمینه ازجملهش احتمال تحقق آن های حقیقی به همراه پذیرفهم قانون عنوانبهوعید 

برای درمان مسائل و اختالالت روان موردنظرطور که گفته شد، تغییر همان مل در این سوره مبارکه مورد شناسایی قرار گرفت.أت

که دیگر فرایندهای  هاآن ترینترین و مهماصلی اما؛ اشاره مختصری در باال به آن شد شود کهاز طریق فرایندهایی محقق می شناختی،

شود و اگر بی است که در مقابل غیب تعریف میاست. شهادت مفهومی نس «شهادت»توان تعریف کرد، کر را ذیل آن میتحقق ذ

علم به  یدر لغت، به معنا «شهد»تر، دقیق طوربهکنیم؛ عبارت است از حضور نزد معلوم.  کوتاه معرفی صورتبهبخواهیم آن را 

 یمعنا در امور محسوس، معلوم است، اما در امور معقول و معارف روحان نیاست و ا انیع صورتبهآن  دنیحضور، نزد معلوم و د

 ،یعالمه مصطفو) از آن مطلق علم، حضور و اطالع است شود که منظوریحضور معلوم نزد عالم و در نفس او حاصل م واسطهبه

1360). 

                                                           

 .سوره ق 26آیه  «إِلَاهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فىِ الْعَذَابِ الشَّدِيدِالَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ ». 1



 1401زمستان /  1شماره /  اولدوره                                                                                                                                             شناسیقرآن و روان 
 

137 

 قیکه اگر نباشد ذکر و اتصال به حقا ستا یصفت هم حال نیپس ا 1.است رفته کاربه دیاز سوره مبارکه ق واژه شه هیدو آ در

نسبت به  و فقط ممکن است ستیاز آن ن یاست که انسان همراه با آن خلق شده است و جدا ییهایژگیشود؛ هم از ویوش مدمخ

 یقتیشدن حقکشف غطاء و روشن نوعیبهقرار دارد و  بیشهادت که در مقابل غ یبا توجه به معنا نیعالوه بر ا د.شوغفلت  دچار آن

 نیا یبندمفهوم اشاره شده است. از جمع نیبه ا زین 2یگرید اتیدارد؛ در آاشاره  ،وضوحبهآن  دنیبوده است و د بیکه در پرده غ

 ردیدر انسان صورت گ دیو کشف غطاء با یاریوشه نیاز ا یامرتبه کیشود که یم دهیفهم طوراینمربوط به ذکر،  اتیدر کنار آ اتیآ

در  دیشود، خود وجود شه نایکه الزم است انسان نسبت به آن ب یبیامور غ ازجملهاتفاق افتاد،  نیا یگذار باشد؛ وقتکر در او اثرتا ذ

 آنچهبنابر  آن. جهیو هم نت استاست، هم الزمه تحقق ذکر  یمراتب یشهادت که دارا نیبنابرا؛ کنار سائق است که همواره همراه اوست

های درمان اختالالت روانی و خروج انسان از رنج و عذاب، تقویت توان شهادت در ترین مسیررسد یکی از مهممیگفته شد، به نظر 

، مثال در دیدگاه شناختی رفتاری طوربهاست.  یریگیپقابل نیز یدرمانرواندر نظریات مختلف  ،مفاهیمی شبیه به اینردپای  اوست.

های رفتاری و هیجانی هایی شناختی در بروز کنشها را واسطهشود، درواقع آنی آن یاد مییند منفی و زیربناهاوقتی از افکار خودآ

 ،های شناختی در مواجهات هستندبخشی از نقش این ارزیابیل آگاهیدانند و برای درمان به دنبامی تکرارشوندهنفی، آزاردهنده و م

کمک میمطلب . این (1390بک، است )های شناختی که بیشتر با واقعیت منطبق کردن فعاالنه آن با گزارهایگزینج تیدرنهاهمچنین 

 .و بشنوند تر ببینندواسطهوانی داشته باشند و واقعیت را بیمختلف بیشتر حضور رهای ها و رخدادبرخورد با پدیدهکند تا افراد در 

ها درماندانستند. در  اریناهوش یهاندیفرا ریثأدر انسان را تحت ت یبودند که وجود درد و رنج روان یکسان نیکاوان که اولروان نیهمچن

یدر حضور ب شتریشود هرچه بیکمک م ماریبه ب زین کردیرو نیشود. در ا کرده مواجهیاجتناب ماز آن با آنچه  ماریبتا د کننیم یسع

 (.2009، 3بانکستجربه است کنار بگذارد ) نیبر سر راه ا یاپردهکه ها را و دفاع ردیگ رارواسطه احساساتش ق

وقتی در حالت هشیاری »گوید: مورد این تجربه چنین میاو در  داند.کلیدی می ،را برای تغییر و درمان «حضور تجربه» نیز راجرز

بخش و مفید با حضور خود برای مراجع رهایی ترتیبینابهدهم مملو از شفا است. هستم، در آن شرایط، هر چه انجام می ییریافتهتغ

ها، رشد و کرده است... در این لحظه رسد که روح درونی من با روح درونی مراجع ارتباط برقرارها به نظر میشوم... در این لحظهمی

  .(1990)راجرز؛ به نقل از کرشن بوم و هندونس، « عمیقی حضور دارند دهندههای شفاانرژی

شده  4آگاهی یا بهوشیاریهای بدنی هیجان، تحت عنوان ذهنروی تجربه لحظهبهلحظهکید روی توجه أدر نظریات جدیدتر، ت ینهمچن

که در حال انجام آن  یتیآوردن توجه به لحظه فعالآگاهی های مبتنی بر ذهنکلی در درمانطوربه(. 2011، 5است )داویس و هایس

 «ذهنحضور »بودن با مواظب توجه یبرا یریادگی کند.یکند و به لحظه حال متصل میم جخارذهن را از حالت خودکار  م،یهست

 نیکردن. حضور ذهن اغلب به اتوجه و دنیدعبارت است از با وضوح و شفاف آگاهی یا بهوشیاری، ذهنارتباط دارد. حضور ذهن

ها قضاوت ،یفکر یهاشیکار خاص متمرکز کرده و سرعت گرا ای زیچکی یلحظه خاص بر رو کیاست که توجه خود را در  یمعن

ها بسیار شبیه از این لحاظ این تکنیک .(1386 )امیدی و محمدخانی، میزمان را کاهش دههم طوربه ادیز یکارها جامو ان هایو داور

در که سان باید سعی کند بدون اینبیعت مکرر بیان شده که در آن انبه عناصر ط موردتوجهکه در آیات قرآن در  شودیمبه راهکاری 

                                                           

 .سوره ق 37آیه  «لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيد نَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرىإِِ »و  21آیه  ،«وَ جَاءَتْ كلُ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائقٌ وَ شهَيد» .1

 .سوره ق 22آیه  «كُنتَ فىِ غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدلَّقَدْ » .2

3. Banks 

4. Mindfullness 

5. Davis & Hayes 
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خاص در سوره مبارکه ق این نوع توجه  طوربه. است بنگرد دنیدقابلبه آسمان و آنچه در آن ذهن چیز دیگری را از خاطر بگذراند، 

 کند.ها عنوان میآمدن از سرگردانیاهی برای بیرونر مه را داند و آنل قلبی به حقایق و بینایی عقل میخالص را موجب اتصا

با یک نگاه  اما آن با دیدگاه قرآن نیست؛این نوشتار به دنبال قضاوت و نقد و بررسی این نظریات و رسیدن به نقاط اشتراک و تمایز 

 باوجود شناسیبا مفاهیم مشابه در روان شود،لیدی در درمان اختالالت محسوب میکه مفهومی ک «شهادت» توان گفت،گذرا می

ت گرفته از تفاوت در نگاه به ساختار انسان و أتواند نشها میهای بسیاری دارد که این تفاوتتفاوت هایی که اشاره شد،شباهت

 در این دو دیدگاه باشد.سرنوشت انسان 

سطح شهود و آگاهی از  ازلحاظدهد که انسان آسیب و اختالل روانی وقتی رخ مینتیجه گرفت که  طوراینتوان ها میاز این یافته

آور فاصله بدهد و الزم است کسی دست او را بگیرد و های رنجود را از انتخاباش آنقدر رشد نکرده که خخودش و تجربه وجودی

نیاز به پژوهش در کل آیات  آیندهدر  تر در این موضوعتر و عمیقوسیع شناختآوردن  به دستبرای  این شهود را در او فعال کند.

ها در جهت ارتقای این توان در انسانکارهایی تا بتوان به ارائه راه مفهومی در این رابطه وجود دارد بکهو دستیابی به ش یمقرآن کر

 .پرداخت

 و تشکر تقدیر -5

 شود.پژوهش یاری رساندند تشکر میاین در انجام ما را از تمام کسانی که  لهیوسنیبد
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Preliminary study of the treatment of mental disorders from the 

perspective of the Holy Quran with reflection on the Holy Surah "Q" 

 

Maryam Sadat Seyed Agha Madani1 

 

Abstract 

The nature of human life is inseparable from physical and mental pain due to the existence of inevitable 

problems and misfortunes. The goal of psychotherapy is to help people deal with life issues without 

suffering. Accordingly, the present study aimed to use the teachings of the Holy Quran as a revelatory source 

to understand the man and the issues around him, to take a step towards discovering effective components in 

the treatment of mental injuries and disorders. Among the concepts close to this goal in the verses of the 

Qur'an is mentioned; Which refers to an aspect of the "self" that is attached to its Lord. Therefore, it is 

necessary to study this concept and its role in creating desirable emotions in humans to study and extract the 

pattern of change and deal with psychological damage. the present study was conducted with a qualitative 

method and with the method of contemplation of a surah with the focus on Surah "Q" to achieve this goal. 

The findings showed that the main problem in human beings is their lack of attention to their evolution and 

growth. That is, he forgets that he is going to take a path to establish himself in a position in this world, and 

in the Hereafter, he will reach that position and continue his permanent life accordingly. Therefore, the main 

purpose of treatment is to put the man in a state of awareness of what is happening inside himself and his 

relationships and surroundings and to get out of neglect and ignorance of the current truths in them, which is 

referred to as dhikr. According to the results obtained from Surah AH, the factors that strengthen this dhikr 

in human beings are: constant attention to divine intentions, fear of promise and being law-abiding, having 

fear and understanding of greatness and obstacles to the realization of this dhikr. In addition, wandering And 

confusion (in the matter of being current), receptivity in the direction of harm, and the emergence of negative 

traits (the effect of not activating dhikr). Furthermore, this surah introduces the main and most important 

process of realization of dhikr as the power of martyrdom, and since this power is both a necessity and a 

result of the realization of dhikr, it seems that strengthening it is one of the most important ways to treat 

mental disorders and human departure. It is considered suffering. 
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