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برای رشد معنوی وقت بگذار!
چرا به کاریکاتور می خندیم؟ چون طراح آن، تناسب اندام 
شخصیت مورد نظر را رعایت نکرده است. مثال بینی فرد 
حتی از پاهای آن هم بزرگ تر کشیده شده است. حال 
اگر بخواهیم یک شخصیت محترم و عادی را به تصویر 
بکشیم، چه می کنیم؟ جواب روشن است: هر عضو را 
در اندازه طبیعی و تمامی اعضا را هماهنگ با واقعیت 
به ما  و میزان رشدشان طراحی می کنیم. کاریکاتورها 
می گویند اگر در زمینه های مختلف رشد نکنیم، ناقص 

و خنده دار به نظر می آییم. 

رشد با تمام قوا
وقتی به کامل شدن فکر می کنیم، الزم است به همه گوشه و 
کنار آن هم بیاندیشیم. هم زمان با قد کشیدن، افزایش وزن، 
افزایش پایه تحصیلی، شبیه یک فرد بزرگسال شدن، نیازمند 
یادگیری مهارت های مورد نیاز هم هستیم. نیاز داریم که 
خوب صحبت کردن، خوب ارتباط گرفتن، تغذیه صحیح، 
بهداشت مناسب، برنامه ریزی، رفتارهای معتدل، سازگاری و 
هماهنگی با دیگران، کار در یک گروه، مدیریت اطالعات و 
دانسته ها، نحوه استفاده مطلوب از امکانات در اختیار و هر 
چیزی که بتوان نام رشد و کمال را روی آن گذاشت، بیاموزیم.

رشد ایمانی
ایمان، یکی از نیازهای اساسی ماست. فرد منهای ایمان، 
یک فرد گمشده ای که زندگی برایش بی معناست 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 هیجان انگیز می شود. 
با ورود به دنیای نوجوانی، هر روز احساس بیشتری به 
شناخت خداوند، دین، پیامبران و معاد در ما شکل می گیرد. 
ما نمی توانیم این احساس را سرکوب کنیم، انکارش کنیم 
یا سرش کاله بگذاریم. ذهن پرسؤال و دل خداطلب، ما 
را رها نمی کند و از ما نتیجه این پیگیری را می خواهد. 
ایمان، برنامه ای 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 می شود. 
این اعالم رسمی را در هفتمین آیه از سوره بینه می خوانیم: 
الِحاِت أُولئَِک ُهْم َخیُْر الْبَرِیَّةِ« »إِنَّ الَّذیَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

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 دانسته های خودمان 
داریم. این اشتهای خوب، ما را به رشد ایمانی می رساند 
و هر قدر ایمان مان را کامل تر کنیم، احساس بهتری داریم. 
اطمینان خاطر و آرامش، داشتن قانون برای زندگی، داشتن نگاه 
مثبت و زیبا به روزهایی که در اختیار ماست، خوش بینی به 
آینده، لذت بردن از اکنون و معنادار کردن مشکالت و موانعی 
که در زندگی برای ما رخ می دهد، بخشی از احساس های 
خوب اهل ایمان است. همه ما می توانیم به این احساس های 

خوب برسیم و هیچ محدودیتی وجود ندارد.
 

چند پیشنهاد ایمانی
1.  هر روز هر چند کم ولی منظم، کتاب های دینی سودمند 
را مطالعه کنید. بهتر است با کارشناس دینی در ارتباط باشید 
یا با عضویت در گروه های مطالعاتی، این کار را به شکل 

حرفه اش دنبال کنید.
2. پرسش های دینی خود را بی پاسخ نگذارید. مراکز 
پاسخگویی تلفنی و پیامکی، سایت های پاسخگو، روحانیان 
محلی، دوستان مذهبی، اقوام آگاه، کتاب های پاسخگویی 
به سؤاالت دینی، برنامه های پرسش و پاسخ تلویزیونی و 
رادیویی، دبیران مدارس، پدر و مادر اهل مطالعه و همه 
کسانی که می دانید می تواند جواب سؤاالت شما را بدهند، 

شناسایی و با آنها ارتباط بگیرید.
3. دوستان اهل ایمان داشته باشید. این دوستان انگیزه 

زیادی برای رشد معنوی در شما ایجاد می کنند.
4. به تجربه های خود در زمینه حس و حال معنوی و 
تجربه های 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.
5. قرآن را وارد زندگی خود کنید. سعی کنید با به دست 
آوردن مهارت های قرآنی، آشنایی با معنای آیات، تجربه به 
کار بستن فرمول هایی که در قرآن پیشنهاد شده، خواندن 
قصه های قرآنی، آشنایی با دلیل نازل شدن آیات، داشتن محفل 
قرآنی و مانند آن، خود را با لذت های تازه ای روبرو کنید.

و  مولودی ها  مانند  مذهبی  برنامه های  در  شرکت   .6
سوگواری ها، شب های قدر، برنامه های مسجد و کانون 
برای  را  تازه ای  فرصت  زیارتی،  مکان های  و  فرهنگی 

اندیشیدن فراهم می کند.
7. یادتان باشد که پس از بلوغ، مسئولیت دین داری 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.

اشاره: پژوهش های زیادی ثابت کرده اند که دعا 
کردن و ارتباط با خداوند از راه درخواست ها و 
نیازهایی که داریم، می تواند هم آرامش زیادی در 
ما پدید آورند و هم برای رسیدن ما به هدف هایی 
که داریم، یاری دهنده باشند. در آموزه های دینی 
نیز تاکید زیادی برای استفاده از روش درخواست 
به  نزدیک شدن  برای  عنوان وسیله ای  به  دعا  و 
پروردگار و رسیدن به خواسته ها یاد شده است و 
همه ما به استفاده از این روش، تشویق شد ه ایم. 
با تغییر روش های زندگی و غرق شدن مان در دنیا 
مادی گرایی و تجربه و نیز از زمانی که بیش از واقعیت 
بر توانایی های خودمان تکیه زده ایم، متاسفانه این 
ثروت پنهان کمتر دیده شده است. شهادت امام 
سجاد )ع(، بهانه ای شد تا یادی کنیم از ایشان که 
به کمک دعا توانستند نهضتی معنوی پایه ریزی کنند 
و روش گفت وگو با آفریدگار را به ما بیاموزند. 
وجود کتاب ارزشمندی به نام صحیفه سجادیه، 
بهترین گواه براین گفته است. از این رو، پیام هایی 
در این باره به شما مخاطبان فهیم نشریه سالمت 

تقدیم می شود.

1 انسان سراسر نیاز است و احتیاج. هر لحظه از 
وجودش را مدیون اراده ای است که بودنش را سبب 
شده و ماندنش  را نیز. خدایی که همه ما در برابر 
نیاز بر  او بسان کف امواجی هستیم در دریا. مهر 
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 بی نیاز تصور 
کرد، سر به طغیان نهادو آنجا که پنداشت می تواند بر 
مسند خدایی بنشیند، مشکالتش آغاز گردید. مشکالت 
امروز انسان ها از همین انحراف آغاز شد و با همین 

کج فکری تداوم یافت. 

2 احتیاج به خداوند و نیاز به اتصال به منبعی 
بی نهایت، سبب شد تا آدمی روش هایی را بیابد که 
او را به این مرکز فیاض متصل می کند. انسانی که 
از زمین تا دوردست ها 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 آموزه های 
وحیانی و سبک پیشنهادی کامل ترین انسان ها یعنی 
پیامبران و معصومان به یاری بشر می آید و رمز و راز 
سخن گفتن با خداوند و بودن با او را برای ما تبیین 
می کند و اگر چنین گوهر در جایی یافت نشد، بدل های 
زیادی خودنمایی می کنند که عرفان های نوظهور همان 
بدل هایی اند که اندکی آدمیان را دلخوش می کنند و باز 

شکوه ها از اعماق جان شان بلند می شود.

3 در روایات زیادی به سودمندی و اثربخشی 
دعا و درخواست از پروردگار اشاره شده است. 
حضرت علي)ع( مي فرماید: دعا کلید رحمت و چراغ 
پیروزي و  : دعا کلید  نیز فرمود  تاریکي هاست. و 
گنجینه رستگاري است. امام صادق)ع(هم از ما چنین 
می خواهند: »بر شما باد به دعا کردن، زیرا دعا شفاي 
هر دردي است. و فرمودند: دعا کردن از خواندن 

قرآن بهتر است.«

4 دعا سبب پاکی از آلودگی های گناه می گردد. 
گناه اثري تاریک بر دل آدمي مي گذارد و میل و رغبت 
به انجام کارهاي نیک و خدایي را کاهش مي دهد. 
در عوض دعا و بندگي و یاد خدا وجدان خدایي را 
در دل انسان پرورش مي دهد و عالقه به انجام کار 
نیک را در وجود انسان بیشتر کرده و باعث تقرب 
به پروردگار و دوري از فساد و شر و گناه مي  شود.

5 دعا بدی های اخالقی ما را درمان و از تکرار 
آنها پیشگیری می کند. در نهج البالغه پس از اشاره 
به پاره اي از صفات نامناسب در رفتار انساني، از 
جمله سرکشي، ظلم و تکبر آمده است : چون انسان 
در معرض آفات متعدد اخالقي و بیماري هاي رواني 
قرار دارد، خداوند متعال به وسیله نماز و دعا بندگان 
این صفات  دام  در  گرفتار شدن  از  را  مؤمن خود 

شیطاني حفظ و حراست مي کند. 

6 دعا یکی از لذت های ماندگار در وجود ماست. 
در نهج البالغه از آثار دعا لذت راز و نیاز با پروردگار 
ذکر شده است. اگر شرایط دعا رعایت شود، هم دعا 
به هدف اجابت مي رسد و هم دعاکننده از ارتباط با 
یگانه خالق هستي لذت مي برد، همان طوري که موالي 
متقیان فرمود: خدایا یاد تو مونس اهل ایمان است 

و اگر سختي ها بر آنان فرو ریزد به تو پناه مي برند.

7 دعا فرصتی است تا به خود واقعی مان نزدیک 
شویم و او را کشف کنیم. غبارهای زندگی مدرن به 

قدری زیاد است که ما را دچار خودفراموشی می کند 
و دعا در نقطه مقابل آن، زنگارهای دل را شستشو 
می دهد. انسان وقتي رو به درگاه الهي مي کند، خود 
واقعي خویش را نیز که پرتوي از اوست را باز مي یابد 
و هر چه بیشتر با یاد خدا انس پیدا مي کند، به همان 
اندازه با خود واقعي و ملکوتي آشنا مي شود. چه اینکه 
در سفارش های قرآنی در آیه 19 سوره حشر نیز چنین 
آمده است:  »مانند کساني نباشید که خدا را فراموش 

کردند و خداوند نیز آنان را از یاد خودشان برد«.

8 مهم ترین قانون در دعا، شناخت خدایی است که 
به درگاه او دعا می کنیم و امیدواری به پاسخگویی 
اوست. وقتی می دانیم با خداوندی در حال گفت وگو 
هستیم که ما را می بیند، بر ما تسلط کامل دارد، توان 
به بهترین روش و در  انجام درخواست های ما را 
سریع ترین زمان ممکن داراست، پاسخ هایش متناسب 
با شرایط و مصلحت ماست و بخلی در بخشیدن و 
حل کردن مسائل ما ندارد، کامال اطمینان و آرامش 
را برای خود خلق کرده ایم. اما زمانی که در شناخت 
دچار مشکل باشیم یا رابطه ای معامله گرانه با خداوند 
داشته باشیم، همچنین زمانی که با باوری ضعیف به 
گونه ای درخواست کنیم که گویا در صدد آزمودن 
از دعا نخواهیم  نتیجه ای  توانایی های پروردگاریم، 
گرفت. در آموزه های دینی تاکید زیادی شده است 
که درخواست ها را با اعتقادی محکم پیوند بزنیم تا 

نتایجی سرشار دریافت کنیم.

اثرات سالمت بخش  پژوهش هاي متعددي   9
دین را نشان داده اند. یافته هاي تعداد زیادي از این 
مطالعات حاکي است که افراد مذهبي در مجموع شادتر 
و سالم تر از افراد غیر مذهبي هستند، یا افراد مذهبي 
فعال، میزان مرگ و میرهاي پایین تري در مقابل انواع 
بیماري ها در مقایسه با افراد غیر مذهبي نشان مي دهند. 
آنها از نظر جسمي هم وضع بهتري نشان مي دهند.
طبق یافته هاي روان شناسان، افراد داراي اعتقادات 
مذهبي قوي و آنهایي که در جوامع فعال هستند پس 
از رویدادهاي استرس آمیز در مقایسه با افراد غیر مذهبي 
از نظر رواني بهبود سریع تري مي یابند و یا مشکالت 
استرس زا را بهتر تحمل مي کنند. دستورات دیني و 
آیین هاي مذهبي، همه عواملي هستند که مي توانند 
در امر درمان و پیشگیري اختالالت رواني و همچنین 
براي ارتقاي سالمت روان بیماران، به نحو مؤثري به 
کار گرفته شوند. بسیاري از پژوهشگران علوم رفتاري 
و روان درمانگران معتقدند که باورها و رفتارهاي 

دیني در پیشگیري و شفا دهي بیماري هاي جسماني 
و روان شناختي نقش اساسي دارند. به نظر برخي از 
آنها ضعف باورهاي دیني، علت اصلي بیماري هاي 
رواني اعالم شده و در یافته هاي پژوهشي بر آموزش 
باورهاي دیني براي کمک به درمان درمانجویان تأکید 

شده است. 

10 دعا به کاهش اضطراب و نگرانی کمک می کند. 
پیشگیری و درمان اضطراب، یکی از زمینه های کاربردی 
پژوهش در مورد دعا به شمار می رود.زندگی انسانی 
احساس  می نماید.  مخاطره انگیز  کنونی  در شرایط 
سردرگمی، پوچی های ناشی از دورشدن از فطرت 
اصیل خویش، زندگی ماشینی و شیوع انواع انحراف های 
انسان ها را دچار مشکالت  اخالقی، بیش از پیش 
روحی و روانی کرده است. سرخوردگی و سرگردانی 
بشر امروز، آنقدر گسترده است که همگان به گونه ای 
آن را احساس می کنند. در این شرایط، پژوهش های 
تجربی در طول بیش از دو دهه، با بیان کردن نقش 
ارزش ها در روان درمانی، بر ضرورت به کارگیری 
دعا، نماز، عبادت و حضور در محافل و مکان های 

مذهبی تأکید می کنند.

11 اگر انسان با خدا ارتباط داشته باشد و در هر 
شرایطی، از جمله موقعیت های دشوار زندگی، مانند 
بیماری، فقر و مشکالت اقتصادی تنها از خداوند 
کمک بخواهد، هرگز به سرآسیمگی و ناچاری گرفتار 
نمی شود. 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 موقعیت ها را کنترل می کند و مسئول روزی 
انسان هاست، تا حد زیادی اضطراب ناشی از فقر، 
بیکاری، بیماری و… را کاهش می دهد، به گونه ای 
که افراد مؤمن ارتباط خود را با خداوند، مانند ارتباط 
با یک دوست بسیار صمیمی توصیف می کنند و بر 
این باورند که می توان با نیایش، تأثیر منفی بیماری 
و فقر را بر روان کنترل کرد. به همین دلیل، با دعا و 
نیایش می توان به شیوه ای مؤثر اضطراب را کاهش 

داد و از آن پیشگیری کرد.

12 از موارد ایجاد اضطراب، پیش از عمل جراحی 
است. از آنجا که دعا، احساس سبکی و آرامش را 
برای فرد به ارمغان می آورد و هراس و نگرانی را از او 
می زداید، تأثیر دعا بر پیشگیری از اضطراب عمل 

جراحی و به طور کلی در بهبود اختالل های روانی، 
انکارناپذیر است. پژوهشگران  از جمله اضطراب، 
در تحقیقی بر روی 1۳۰ بیمار مبتال به اضطراب، به 
این نتیجه رسیدند که افراد دارای باورهای مذهبی با 
بهره گیری از دعا و نیایش، در مقایسه با افراد غیرمذهبی 

زودتر درمان شدند.

13 برای پیشگیری و درمان افسردگی، بزرگان دین، 
بر نگرش صحیح افراد از خود، هستی، خدا، زندگی 
و سنت های حاکم بر آن تأکید کرده و آموزش های 
الزم را داده اند. در احادیث گوناگون، این نکته یادآور 
شده است که شناخت واقع بینانه، منطقی و درست، 
افسردگی را می زداید. امام علی)ع( می فرماید: »یقین 
از بین برندة )درمان( خوبی برای غم هاست«. از آنجا 
که دعا و نیایش نیر برخاسته از باورهای ویژه ای است، 
می تواند 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 بهره مندی از آنها می توانند از دچار 

شدن به افسردگی پیشگیری کنند. 

14 صحیفه سجادیه کتاب زندگي است که از  
مرز زمان  و  مکان فراتر رفته  و  هر  روز طراوت  و  
تازگي بیشتري مي یابد. تمام موضوعات حیات سالم 
در  این اثر جاویدان که از  زبان انسان کامل معصوم 
امام سجاد )ع( صادر شده با  انسجام  و  زیبائي  و  ژرف 
نگري  و  جامعیت مطرح گردیده  و  از  دیرباز مورد 

توجه بوده است.
بهداشت از  موضوعات مهم زندگي است که در  صحیفه 
سجادیه  و  در  فرآیند تبیین قانون های زندگی  و  سنت های 
الهي در  بخش های مختلف دعاها  و  در  موقعیت هاي 
گوناگون آن  مطرح شده  و  تاکنون کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است. صحیفه سجادیه در  موضوع بهداشت 
از  شیوه مستقلي برخوردار است که ریشه در  فطرت 
پاک انساني دارد. این شیوه هم زمان  و  هم مکان  و  
با  باالترین بهره  هم شخص را  در  نظر مي گیرد  و  
وري به  واالترین کیفیت زندگي مي انجامد. گسترش 
فرهنگ بهداشتي صحیفه سجادیه  و  عمومي سازي 
آن  مي تواند از  بروز بسیاري از  بیماري هاي پیشگیري 
کند  و  ضریب امنیت روحاني  و  اجتماعي  و  آسایش 
کامل را  باال برده  و  به  ارتقاء جدي سالمت در  جامعه 

بیانجامد که ضرورت اجتناب ناپذیر زمان ماست.

شماره هفتصدوشصت وچهار   بیست ودو شهریور نودونه10

 بهداشت از  موضوعات مهم زندگي است که در  
صحيفه سجاديه  و  در  فرآيند تبيين قانون های 
زندگی  و  سنت های الهي در  بخش های مختلف 

دعاها  و  در  موقعيت هاي گوناگون آن  مطرح شده 
 و  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

صحيفه سجاديه در  موضوع بهداشت از  شيوه 
مستقلي برخوردار است که ريشه در  فطرت پاک 

انساني دارد. اين شيوه هم زمان  و  هم مکان  و  
هم شخص را  در  نظر مي گيرد  و  با  باالترين بهره 

وري به  واالترين کيفيت زندگي مي انجامد

به بهانه شهادت امام سجاد )ع(

دعا راهی برای آرامش و تندرستی
 ابراهیم اخوی

روان شناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ

 خدایا بر محمد و آل او درود فرست و تندرستی را لباس تنم کن و سراپای مرا 

به تندرستی فرو پوشان و با آن مرا امان بخش و گرامی بدار و بی نیاز گردان و 

تندرستی را به من صدقه ده و آن را مال من کن و همچون فرشی زیر پایم بگستران و آن 

مایه بیماری که در من است به تندرستی بدل فرما و میان من و تندرستی در این جهان و 

تندرستی بخش؛  مرا  بر محمد و خاندانش درود فرست و  نیفکن. خدایا  آن جهان جدایی 

باشد و در تن  افزون  بیماری و روز  بر هر  باشد و شفابخش و چیره  سالمتی که مرا بس 

من تندرستی زاید؛ سالمتی در این جهان و آن جهان! بر من منت گذار و سالمت و امنیت 

و بی عیبی در دین و بدن و دل آگاهی و پیشرفت و استواری در کارها و دلواپسی و ترس 

نیرویی ده که به فرمان تو به راه طاعت روم و از آنچه مرا  از خود را به من عطا فرما و 

2۳ صحیفه سجادیه( بپرهیزم... )دعای  داشته ای  باز  آن  از 
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