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 مقدمه: 

آرامش روح، از جمله گمشده های آدمی است که انسان عصر حاضر در فراق آن می نالد.  

پیشرفت علم و تکنولوژی با همه بوق و کرنایش، نه تنها نتوانسته انسان را به ساحل آرامش برساند، که 

نعت، انسان او را در گرداب ناآرامی و اضطراب و تردید رها ساخته است. زندگی شهرنشینی عصر ص

ها را هر چه بیشتر از خود و اصل خویش دور ساخته است؛ از این رو، این درد کهنه در سینه انسان 

ماندگار شده و هرازچندگاهی، جامعه و فرهیختگان آن را بر آن می دارد تا عوامل اضطراب و ناآرامی 

دینی و سکوالر، که جوامع دینی و راه های دست یابی به آرامش را بکاوند. امروزه، نه تنها جوامع غیر 

نیز به دلیل غفلت از گنجینه غنی و گران بهایی که از ایمان در اختیار دارند، از درد اضطراب و ناآرامی 

 (. 1382و دلهره های بی مورد در رنج اند )حسینی زاده، 

اه از آن هرگ موضوع سالمتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است. اما

سخنی به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سالمتی بخصوص 

لین و(، ضمن توجه دادن مسئو1990) 1بعد روانی آن توجه شده است. سازمان جهانی بهداشت

نکته تأکید همواره بر این  ، کشورها در راستای تأمین سالمت جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه

طبق گزارشات  (.1380دارد که هیچ یك از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد )نورباال و همکاران، 

ای در زمینه اپیدمیولوژی آینده شاهد تغییرات عمده ة، جهان در طول دو ده(WHO)این سازمان

 هایردار همچون بیماریهای غیر واگیای که بیماریبه گونه ،ها و نیازهای بهداشتی افراد استبیماری

روانی، بسرعت جایگزین بیماریهای عفونی و واگیردار گردیده و در صدر عوامل ایجاد کننده ناتوانی 

 گیرند. و مرگهای زودرس قرار می

های اساسی در افراد احساس رضایت از زندگی از ویژگی روانی و شناسان آرامش از نظر روان

و روحیات فرد با ایمان نیز حاکی از آرامش خاطر و صفای سالم و بهنجار است. بررسی حاالت 

درونی شان است و درون فرد مؤمن روشن از نور حقیقت و سرشار از لذات معنوی است )مطهری، 

قرآن  28یه آد. بعنوان مثال در سورة رعد نگذارآیات قرآن کریم نیز بر  این نکته صحه می. (1375

آنها به خدا « القلوب طمئنَتَ …کراذِ اال بِ …کراذِهم بِطمئن قلوبِتَ آمنو ذینَالَ» کریم آمده است که:

 گیرد، آگاه باشید که تنها یاد خدا آرامش بخش دلهاست. ایمان آورده و دلهایشان به یاد خدا آرام می

                                                 
1  world health organization (WHO).  



بنابراین دین اسالم که کامل کننده همه دین هاست با توجه به دو نکته مهم آورده شده است، 

ق تربیت انسان برای رسیدن به اخالق الهی و خداپسندانه و قرآن که کتاب و معجزه تربیت و اخال

بزرگ این دین است برای تأکید بر ایندو اصل نازل شده است که دارای مباحث و موضوعات 

 (.   1381گوناگون است )علی بخشی، 

عصر نزول تا هم بی شك قرآن کریم مهمترین کتاب عالم هستی است که از زوایای مختلف از     

اینك مورد عنایت پژوهش گران بوده است. به نحوی که امروزه فهرست نویسان بخشی از کار 

خویش را به معرفی این آثار قرآن پژوهی، طی ده ها جلد، اختصاص داده اند. با این وجود این کتاب 

و بهره ها چید. پرسش آسمانی را چنان طراوتی است که هر بار می توان از افقی نو بر خوان آن نشست 

های قرآنی و قصه های قرآن به لحاظ حجم، بخش قابل توجهی از قرآن را به خود اختصاص داده اند. 

(، موجب تشویق به 1381( و قصه ها )علی بخشی، 138شیوه قرآن در طرح پرسش ها )صادقی مجد، 

مل و کسب بینش الزم برای تفکر و تامل، تشویق به فهم اندیشه ها، پدیده ها، روشها، ارزشها و تا

موضوع مورد بحث و کمك به آنها در حرکت به سمت محور اصلی یك روند آموزشی، هدایتی 

همراه با روشنگری ابهامات احتمالی و معنابخشی به زندگی دنیوی و در نهایت ارتقاء سالمت روانی 

 می گردد. 

ویان رشته زبان و ادبیات فارسی در بررسی میزان قرآن خواندن در دانشجبنابراین هدف این مطالعه 

مقایسه افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان قرآن خوان و غیرقرآن مقایسه با دیگر رشته ها و 

 خوان است.

 لهیان مسأب

قرآن مجید کتاب دینی ماست، معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در 

ان و آشکار نهاده است. یکی از بارزترین موارد این تدثیر، حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنه

سروده های شاعران و نوشته های نویسندگان و دبیران است. پیشینه بهره گیری و اثرپذیری 

سخنوران پارسی از قرآن به آغاز پیدایی و پاگیری شعر فارسی یعنی نیمه های سده سوم می رسد 

(. از 4ص  1376ژه در مثنوی موالنا است)راستگو، و اوج آن در سده های هفتم و هشتم بوی

سرمایه جاودانی و افتخارآمیز ایرانیان، سروده های شاعران و سخنوران و نوشته های دبیران و 

نویسندگان و تأمالت صوفیان و عارفان و اندیشه های حکیمان و فیلسوفان و متکلمان مسلمان 



ن را اشاره، تلمیح، اقتباس، تضمین، تحلیل آیات، است، که بسیاری از ابیات و عبارات این بزرگا

قصص و تمثیل های قرآن تشکیل می دهد به طوریکه اشعار رودکی، مولوی، حافظ، عطار و 

صدها تن شاعر دیگر و نیز آثار غزالی، نصراهلل منشی و بسیاری دیگر را بدون فهم قرآن مجید و 

هرچه »این بزرگان اقرار کرده اند که: تفسیر آن به درستی نمی توان درک کرد چنانکه خود 

قرآن که اندر »می خوانند و به جز « چهاره روایت»و قرآن را در « 2دارند همه از دولت قرآن است

. و به همین دلیل، دانسته یا نادانسته، سخنانشان به 3«فریاد آنان نمی رسد»هیچ چیز به « سینه دارند

 (.12ص  1375کریم زینت گرفته است )حلبی،  واژه یی، عبارتی، آیتی و مضمونی از آیات

بر اساس آنچه که بیان گردید تجلی و تأثیر قرآن در ادبیات فارسی پیداست اما سوالی که 

مطرح می گردد اینست که آیا این سرمایه جاودانی و افتخارآمیز که به آیات قرآن مزین گشته و 

ویان رشته زبان و ادبیات فارسی هستند، رونق گرفته است می تواند بر مخاطب ویژه آن که دانشج

 اثرگذار باشد و آنان را به سوی خود یعنی مطالعه و تفسیر قرآن رهنمون گردد؟  

مسأله بعدی مطالعه حاضر اثرات قرآن بر طرفداران و دوستداران آن است. پیچیدگی عصر 

نشان دهد و این مسئله حاضر باعث شده انسان بطور مداوم در برابر نامالیمات از خود ناسازگاری 

ویژه آنهایی که در اواخر دوران نوجوانی و اوایل دوره جوانی هستند و تازه وارد دانشجویان، بهدر 

شان همواره در معرض فشار و استرس بوده و عوامل اند به خاطر ماهیت انتقالی زندگیدانشگاه شده

ده تا دچار افسردگی، اضطراب و (، موجب ش1999، 4کنند )راسشماری را تجربه میفشارزای بی

  استرس شوند.

تالشهای گوناگونی برای مبارزه با نامالیمات و مقابله با فشارهای زندگی و کسب 

آرامش روانی صورت گرفته است. در این میان آیین های آسمانی و پیامبران الهی 

ده پیوسته به کمک انسان شتافته و رهنمودهای خود را در چهارچوب دین عرضه کر

اند. در این طریق همواره ایمان و اعتقاد مذهبي داراي اهمیت بوده و درمان مبتني بر 

سابقه اي دیرینه در بین پیروان مذاهب ایمان به خداوند بعنوان نیروي مافوق طبیعت، 

 نیز در سالهاي اخیرتوان به مقابله مذهبي یاد كرد. گوناگون داشته است كه از آن مي

و اعتقادات دیني بویژه اعتقادات اسالمي توسط سیاست گذاران و تدوین استفاده از مذهب 

نیز مورد توجه  WHO هاي بهداشت جامعه نگر در سازمان بهداشت جهانيكنندگان استراتژي

                                                 
 مه از دولت قرآن کردم )حافظ(. هرچه کردم ه 2
 . عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ      قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایت. 3
4Ross.   



یكي از روشهاي افزایش سالمت بطوریکه   (.1380)بهروز  و دادخواه،  قرار گرفته است

در بین دانشجویان توجه به مقوله ایمان و دینداری  روانی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس

 (.2004و همكاران،  5است )فرانسیس

اما از بین تمام ادیان الهی، اسالم به عنوان آخرین و کاملترین دین، جامعترین برنامه زندگی را 

در راستای تأمین سعادت واقعی و سالمتی و آرامش انسان در تمامی ابعاد وجودی اش ارائه 

است. پیامبر اکرم، قرآن را که کالم خدا و معجزه جاوید اسالم است، به مثابه معتبرترین  نموده

 سند تعالیم خود معرفی کرده است. 

ا الذین آمنو تطمئن قلوبِهم بِِذكر» قرآن كریم آمده است كه: 28بعنوان مثال در سورة رعد آیه 

گیرد، ورده و دلهایشان به یاد خدا آرام ميآنها به خدا ایمان آ« تطمئن القلوب... اال بِِذكرا ...

 آگاه باشید كه تنها یاد خدا آرامش بخش دلهاست. 

به این نتیجه  1985روانپزشكان دانشكده علوم پزشكي اقبال الهوري پاكستان در سال 

مورد افسردگي بوسیله نماز و تهجد نافله و ذكر آیات قرآني در گروه درمان اند كه رسیده

، زنده داري كرده بودندشب  مقایسه كه صرفا  گروه  اما درمؤثر بوده است.  %78مطالعه 

( در تحقیقی با عنوان قرآن و 1374رمضانی فرانی و بوالهری ) .ددنبهبودي نشان دا 15%

راههای مقابله با فشارهای روانی نشان دادند که قرآن راهبردهای خاصی در برخورد با 

یه می کند که عبارتند از: نماز، صبر و مقاومت، توکل، فشارزاهای روانی به مسلمانان توص

دعا، توبه، ذکر، توجه به امور باقی و دل کندن از امور فانی. یوسفی نویه و حسن پور 

( نشان دادند که میزان اضطراب و گرایش به افسردگی در دانش آموزان دختر 1376)

ه شکل چشمگیری کمتر از دبیرستانی که به طور مرتب به قرائت قرآن می پرداختند، ب

( در مطالعه ای نشان 1376آزمودنیهای گروه مقایسه است. موسوی، جعفری و ضرغام )

دادند که مداومت بر قرائت قرآن کریم نقش موثری در مقابله با استرس در دانشجویان دختر 

در  (1380دارد. همچنین فهم قرآن نیز در مقابله با استرس تأثیر دارد. گله دار و ساکی )

مطالعه ای نشان دادند که دانشجویانی که عادت به استماع قرآن توسط رادیو و در زمان پخش 

اذان داشتند نسبت به گروه شاهد از اضطراب کمتری رنج می بردند. گازر پور، برخوردار و 

متغیر تحت عنوان متغیرهای پیش گیری کننده )مانند  65( نشان دادند که 1380نجفی )

متغیر مساعد کننده  47وی، صبر، مهربانی، مشورت، خوش رویی و ...( و نیکوکاری، تق

اختالالت خفیف بهداشت روان )مانند خیانت، فساد، بخل، خودبزرگ بینی، هواهای نفسانی و 

( در مطالعه 1380...( در قرآن کریم آمده است. جهان میری، حاجی پوران و هاشم زاده )

دگی در گروه آزمایش و گروه کنترل اختالف معنی دار خود نشان دادند که بین میزان افسر

مشاهده شده است. اما از نظر آماری اختالف معنی داری بین میزان افسردگی در گروه 

حافظین و قرائت کنندگان قرآن کریم بدست نیامده است. همچنین نتایج نشان داد که افرادی که 
                                                 

5Francis.   



ادی که نه حافظ و نه قرائت کننده قرآن کریم حافظ یا قرائت کننده قرآن کریم بودند کمتر از افر

 بودند از افسردگی رنج می بردند. 

بررسی مورد  در كشورمان دربا بررسي ادبیات تحقیق مي توان گفت كه پژوهش هاي كمي 

میزان مطالعه قرآن در دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقایسه با دیگر رشته ها و 

اما از آنجاکه قرآن کریم . استصورت گرفته ضطراب و استرس تأثیر آن بر افسردگی، ا

توجه جدی به تأمین آرامش روانی انسان دارد بنابراین این مطالعه درصدد است تا به این 

میزان مطالعه قرآن در دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی که پاسخ دهد سوال پژوهشی 

آیا بین دانشجویان قرآن خوان و غیرقرآن و  در مقایسه با دیگر رشته ها به چه میزان است

خوان از نظر افسردگی، اضطراب و استرس تفاوت وجود دارد و این تفاوت به نفع کدام گروه 

 است؟

 

 مطالعهاهمیت و ضرورت 

 در حال تحصیل ان و جوتأمین سالمتي اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر می توان گفت 

آن را از سه بعد جسمي، رواني و اجتماعي  ستیكه بای یكي از مسایل اساسي هر كشوري است

قرار داد. بعد رواني بهداشت در بسیاري از كشورهاي جهان، به دلیل توجه اصلي مورد توجه 

به اولویتهاي بهداشتي همچون بیماریهاي عفوني و واگیردار در گذشته كمتر مورد توجه قرار 

فشارزاهاى زیاد و طالعات جدید نشان می دهد اما م (.1378)نورباال و همکاران،  گرفته است

نه تنها سبب ایجاد اختالالت جسمانى، روانى و افراد )و بویژه دانشجویان( مستمر در زندگى 

، و همكاران 8؛ استون1987، 7؛ الزاروس و فولكمن1999، 6لونینگ)شود تنى مىروان

نیز لكرد تحصیلى آنان ( بلكه باعث افت عم2000، 9ساندلر و همکارانبه نقل از  1988

با زا اگر این عوامل استرس (. بنابراین،1374، و همکاران شهرىپوالدى رى)شود مى

 احساس نشاط و شادابیتحت كنترل قرار گیرد هم استفاده از روشهای مقابله ای مناسب 

 از روشهاي موثر .گرددشود و هم زمینه پیشرفت تحصیلى آنها مهیا مىمین مىأت دانشجویان

مي گردد، بهره گیري از فنون مذهبي مانند مطالعه قرآن  دانشجویان نشاط و شادابیكه موجب 

مردم در تحقیقات  10است. بطوریكه اهمیت مذهب در احساس سالمتي و احساس خوب بودن

 (.2001، 13و و الرسون 12، مك كالو11مختلف مورد تأیید قرار گرفته است )كوینگ

                                                 
6Liwing.   
7Lazarus & Folkman.   
8Stone.   
9Sandler & et al.   

10bing-well.   
11Koeing.   
12McKullough.   



ایج مطالعات كشورمان )واحد پژوهش دفتر مشاوره دانشگاه بنابراین با توجه به اینکه نت

( نشان داده است كه حداقل یك سوم دانشجویان 1380و مرادي، علیلو و پیروي، 1376تهران،

احساس سالمت روانی نمي كنند و از طرفي دیگر بهره گیري از روشهاي كنارآمدن با 

یایش و عبادت و ... موجب امیدواري و چالشهاي زندگي مانند استفاده ار سیستم هاي حمایتي، ن

رسد كه به نظر مي(، 2005و همكاران،  14احساس شادكامي در افراد مي گردد )ریپنتروپ

است. از نتایج حاصل از این پژوهش انجام اقدامات پیشگیرانه در این زمینه الزم و ضروري 

مد براي روان مي توان به عنوان راهنمایي در جهت به كارگیري روشهاي نوین و كارآ

شناسان و مشاوران مذهبي استفاده كرد و افراد ذیصالح را در توجه هر چه بیشتر به مقوله  

 مطالعه قرآن و رشته زبان و ادبیات فارسی ترغیب كرد. 

 

 هدف از اجرا:  

 ژوهش عبارتند از:اهداف این پ

 خوانتعیین تفاوت افسردگی در دانشجویان دختر و پسر قرآن خوان و غیرقرآن  .1

 تعیین تفاوت اضطراب در دانشجویان دختر و پسر قرآن خوان و غیرقرآن خوان .2

 تعیین تفاوت استرس در دانشجویان دختر و پسر قرآن خوان و غیرقرآن خوان .3

 تعیین میزان مطالعه قرآن در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی .4

 

 

 : فرضیات

از نظر و ترم تحصیلی ا جنسیت بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در تعامل ب .1

 میزان قرآن خواندن تفاوت وجود دارد.

بین دانشجویان دختر و پسر قرآن خوان و غیرقرآن خوان از نظر افسردگی تفاوت وجود  .2

 دارد.

بین دانشجویان دختر و پسر قرآن خوان و غیرقرآن خوان از نظر اضطراب تفاوت وجود  .3

 دارد.

خوان و غیرقرآن خوان از نظر استرس تفاوت وجود بین دانشجویان دختر و پسر قرآن  .4

 دارد.

 

 تعریف نظری و عملیاتی واژه ها:

در این قسمت واژه ها و اصطالحات پژوهش ابتدا به صورت مفهومي )نظري( و سپس به 

 صورت عملیاتي تعریف مي شوند:

                                                                                                                                                     
13Larson.   
14Rippentrop.   



یگران سازش یابدد و در برابدر هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، با خود و د سالمت روانی:

تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود فلج نشود و خود را به وسیله جامعده مطدرود نسدازد فدردی اسدت دارای 

 (.DSM-IV) سالمت روانی

در این مطالعه میزان شادكامي فرد عبارت خواهد بود از میزان نمره اي كه فرد در پرسشنامه 

 شادكامي آكسفورد كسب مي كند.

افسردگی، رایج ترین اختالل روانی است و اخیراً به شدت رو به افزایش است. تقریباً همه، حدأقل : فسردگیا

به صورت خفیف احساس افسردگی کرده اند. احساس دمغ بودن، بی حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی 

انگاشته شده است، اما این  افسردگی عمدتاً اختالل خُلق .و ناخشنودی، همگی تجربیات رایج افسردگی هستند

نوعی ساده انگاری است. عمالً چهار مجموعه نشانه در افسردگی وجوددارد. عالوه بر نشانه های خلقی یا 

-DSM)هیجانی، نشانه های فکری یا شناختی، نشانه های انگیزشی و نشانه های جسمانی یا تنی نیز وجود دارند

IV-TR ،2000  ،1380ترجمه پورافکاری،  2001به نقل از سادوک و سادوک.) 

در این مطالعه افسردگی نمره ای است که فرد در پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس در زیرمقیاس 

 افسردگی کسب می کند. 

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان ، در همه افراد درحدی اعتدال آمیز وجود دارد و در  اضطراب:

زش یافته تلقی می شود . به عبارت دیگر ، می توان گفت که اضطراب در پاره ای این حد، به عنوان پاسخ سا

ازمواقع ، سازندگی و خالقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیتها و سلطه برآنها را فراهم می آورد 

ك امتحان یا پذیرفتن و یا آنکه وی را بر می انگیزد تا به طور جدّی با مسئولیت مهمی مانند آماده شدن برای ی

نیز وجود دارد که ممکن است جنبه مزمن و مداوم  یك وظیفه اجتماعی مواجه شود. بالعکس اضطراب مرضی

بیابد که در این صورت نه تنها نمی توان پاسخ را سازش یافته دانست، بلکه باید آن را به منزله منبع شکست ، 

فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند ،  سازش نایافتگی واستیصال گسترده ای تلقی کرد که

فقط بر اساس  راهبردهای محدود کننده، آزادی وانعطاف فردی کاهش می یابد و طیف گسترده اختال لهای 

اضطرابی را که از اختاللهای شناختی و بدنی تا ترسهای غیر موجه و وحشتزدگیها گسترده اند را به وجود می 

 آورد . 



ستلزم مفهوم نا ایمنی یا تهدیدی است که فرد منبع آن را به وضوح درک نمی کند،  در حالی که اضطراب م

اصطالح ترس به احساسی پوشش می دهد که در مقابل یك شیئ که به منزله شیء خطرناک محسوب می 

 (.1380 )دادستان، شود ، به وجود می آید

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس در زیرمقیاس  در این مطالعه متغیر اضطراب نمره ای است که فرد در

 اضطراب کسب می کند. 

باور،  اي از مجموعهدر این طرح در قالب رفتار مذهبي بیان مي شود كه شامل  قرآن خوان:

پایدار بوده، قابل مشاهده، ارزیابي، اندازه گیري و  است که نسبتا   يعادت، عملکرد و واکنش

 (. 1995است )نیلسن، پیش بیني 

 در این مطالعه  قرائت قرآن از طریق پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می شود.

 

 چارچوب نظری و پیشینة مطالعاتی

 رفتار مذهبييمان و ا

نظر قرارداد. دتوان مر مذهبی میادینی را در قالب رفت يپيروي انسان از ارزشها و هنجارها

ها و عملكرد موعه باورها، عادات،يم منظورمان مجیگووقتی از رفتارهاي مذهبی سخن می

اندازه گيري و پيش بينی باشد.  ارزیابی، پایدار بوده، قابل مشاهده، اًتاکنشهایی است که نسبو

رهایی از ادار زندگی دارند، رفتنكات معنی هارزش مثبتی در پرداختن ب رفتارهاي مذهبی

تواند با ایجاد اميد و تشویق افراد می  ...گرفتن وروزه زیارت، توکل به خداوند، ،قبيل: عبادت

ر مذهبی اافراد شوند. رفت یرامش درونآباعث  یهاي فشارزاي رواننگرش مثبت به موقعيتبه

گرفته است  شناسان قرارتوجه روان دررفتارهاي پيچيده انسانی است که کمتر مو زیكی ا

سی و روانپزشكی چاپ شده مقاالتی که در مجالت روان شنا یک درصداي که کمتر از بگونه

به نقل از شاکري نيا،  1988 مذهبی بوده است)الرسون  و همكاران، يي پژوهشهادر باره

1380.) 

شناسی است که رسالت آن بررسی نقش مذهب در اي از روانشناسی دینی شاخهروان

در  مداوم رباشد. پيچيدگی عصر حاضر باعث شده انسان بطوروان انسان می سالمتهستی و

سازگاري نشان دهد و اضطراب یكی از شایعترین اختالالتی است که نابرابر نامالیمات از خود 

موثر براي افزایش استعداد و ظرفيت  يهااز شيوه یكی د.کنها بروز میدر مقابل ناسازگاري

دین است. در این طریق همواره ایمان و اعتقاد  انسان براي برخورد با این نامالیمات عنصر



 ذهبی داراي اهميت بوده و درمان مبتنی بر ایمان به خداوند بعنوان نيروي مافوق طبيعت،م

 هتوان به مقابلسابقه اي دیرینه در بين پيروان مذاهب گوناگون داشته است که از آن می

 . مذهبی یاد کرد

 ر مذهبيارفت يتخهاي روان شناتاريخچه بررسي

ي اما مطالعه مذهبی قدمتی بس طوالنی دارد هاي گوناگونبا آن که بررسی در زمينه

مذهب از دیدگاه روان شناختی از حدود یک صد سال پيش آغاز شده است. پيدایش روان 

ها با است. این بررسی هارشناسی دین، با بررسی تطبيقی ادیان در قرن نوزدهم در اروپا هم

 اند. ز شدهگري آغاشناسی تجربی و روان تحليلگذاري دو رشته روانپایه

 به بررسی پرداخت، روان شناسی دین ينخستين دانشمندانی که در زمينه زیكی ا

 16«یتنوع تجارب مذهب»هاي خود را با عنوان بود. جيمز سلسله سخنرانی 15ویليام جيمز

هم نقطه عطفی براي هرگونه بررسی دینی  هنوز منتشر کرد. این نوشتارها، 1902در سال 

(. جيمز بر 1987 کاربردي بدهد)براون، ی. او کوشيد به مذهب مفهومروندبه شمار می

 تعریف زیر را از مذهب ارائه داد: اساس همين مفهوم،

هر انسانی در عالم  براي مذهب عبارت خواهد بود از تجربه و احساس رویدادهایی که»

جموعه دهد به طوریكه انسان از این مها روي میوابستگی يتنهایی و دور از همه

اي برقرار کرده رابطه نامد،می« امر الهی»یابد که بين او و آن چيزیكه او آن را درمی

 (.1380به نقل از خدایاري فرد و همكاران،  ،1356است)جيمز، 

 اعتقاد به موارد زیر است:  از نظر جيمز، هاي زندگی مذهبیبه طور کلی بارزترین ویژگی

ارزش  آید. این دنياي مرئی،نامحسوس به چشم میر جهانی ادنياي محسوس که در کن -1

 کند.معين خود را از آن عالم غيب و نامحسوس دریافت می

 یي ارتباط با این عالم محسوس، بستگی به هماهنگی با آن هدف نهایروحدت و برقرا -2

ایجاد قدرت و  دعا و نماز و به بيان دیگر پيوند با روح عالم خلقت، يدارد. نتيجه

 باشد.طور محسوس داراي آثار مادي و معنوي می است که به روییين

                                                 
15 James.  
16 The varieties of religious experience.  



که با  دگري اشاره کرليهاي جيمز باید به روان تحلو تالش یشناسی تجربدر کنار روان

و یونگ شكل گرفت. فروید در اغلب آثارش دین را پندار یا توهم تلقی  17کارهاي فروید

سرچشمه  نياز به حمایت از سوي دیگران، هاي  اوليه وکند. به باور فروید دین از ترسمی

قدرت  يی آرزوهاي ناخودآگاه کودك دربارهنفرافك ،گرفته است. از نظر او تصور خدا

حمایت شدن و کوشش براي مهار خشونت نامشخص جهان از طریق شخصيت  مطلق،

 بخشيدن به این قدرت مطلق به عنوان خداي پدرگونه است.

 یا و توهمات ریشه درؤهاي روحی از جمله ره همه پدیدهک شتباور دا (،1354یونگ)

ترین تظاهرات روح ترین و عمومیواقعيت دارند. یونگ معتقد است دین یكی از قدیمی

اجتماعی و تاریخی نيست. به نظر او دین از ضمير  يانسانی است و تنها یک پدیده

 ت.ناهشيار انسان سرچشمه گرفته و حالتی خاص از روح انسان اس

ر علمی را اساخت ااي از باورهاي جدید بمجموعه مذهبی، یگالتون نيز به جاي جزم گرای

از طریق به  تر،ر و اصيلتتكامل یک نژاد به ،اندیشيد که تحولبه جهان ارائه داد. او می

و همكاران ترجمه سيف و  18باید آرمان ما باشد نه یافتن مكانی در بهشت)شولتز نژادي،

 (.1375همكاران، 

ي مجله»که  تشاد آزمایش روان شناسی دین وي را وا یبه بررس ،19هالاستانلی عالقه

 منتشر کند. 1904را در سال « روان شناسی مذهب

تغييرات در باورهاي مذهبی را با توجه به متغيرهاي سن  از شاگردان هال، 20باكرستاا

 استارباك،« ان شناسی دینرو»داد. کتاب  و جنس در مراجعان خود مورد بررسی قرار

این کتاب نتایج پژوهش پنج ساله  در این زمينه منتشر شد. او در نخستين اثري بود که

 ر کرد.شو گرایش به دین منت اسكيزوفرنيا، خود را در مورد همبستگی بين بلوغ،

هاي تر گرایش داشت، از مصاحبهبه رغم آن که استادش هال به پژوهش عينی 21«ابلو»

آغاز بر این باور بود که آگاهی دینی و  کرد. لوبا ازها استفاده میي گردآوري دادهابر شخصی

 تفاوت کيفی  با آگاهی عادي انسان ندارند. تجربه عرفانی،

                                                 
17 Freud.  
18 Schultz.  
19 Hall.  
20 Starbuck.  
21 Leuba.  



آزمودنيهاي خود تشخيص داد که عبارتند از مذهبی را در ع گرایش ودو ن 22آلپورت

ري برونی را افرادي دارا هستند که ، سوگيوبه تعبير ا .ري برونیيو سوگ یسوگيري درون

هميشه به  یهاي بيرونارزش کنند.رسيدن به اهدف خود تلقی می براي ايمذهب را وسيله

رگيري اکگيرند و هدف از بهوسيله اي براي نيل به هدفی مورد استفاده قرار می يمنزله

داراي  ن سو،یش درواهاست. افراد داراي گرمند شدن از منافع آن ارزشآنها بهره

 هاي متفاوتی هستند.ویژگی

ها را داده و باورهاي دینی آن دوم اهميت قرار يدر درجه ار نيازهاي خود این افراد،»

اعتقادات  برآورده شدن این نيازها را در گرو اجراي دهند. افراد،می قرار کمتر تحت تاثير

ارند که مذهب مورد اعتقاد خود دانند. افراد مذهبی با این ویژگی سعی دممكن می یمذهب

 (. 1967لی کنند)آلپورت و راس، مگی خود عدتمام و کمال در زن ساخته و آن را، یرا درون

به  است، به خود شكوفایی دراو ارضا شده که نياز یانسان در بررسی انسان سالم 23مزلو

هاي  اراي ویژگیخودشكوفا د افراد به باور او .دهدگونه اي ویژه به دین توجه نشان می

وجد و سرور و گاه شگفتی ژرف و چيره گر مانند  هگا فرد خودشكوفا، .مشترکی هستند

 (.1367رویگران،کند)ژرف نگري دینی را تجربه می

 ،لنيز از دیدگاه دیگري به دین و معنویت توجه داشت. به باور وي سه عام 24فرانكل

(. به باور 1396ليت)شولتز، ؤوآزادي و مس دهند: معنویت،انسان را تشكيل می وهر وجودج

سالمتی »سایه همين  در معنویت مستتر است. به باور او ،ان سالمسفرانكل در معناي ان

و مادي زندگی حرکت  یرسد و فراتر از ابعاد عيناست که فرد به کمال می« معنوي

 (.25،1997کند)ریس و برانتمی

 

                                                 
22 Allport.  
23 Maslow.  
24 Frankl.  

25 . Reeca & Brandt 



 هاي موجود در رفتارهاي مذهبيمکانیزم

تواند موارد آرام مذهبی مختلف است که مشهورترین آنها می رفتارهايانيزمهاي موجود در مك

 شود: باشد که به آنها پرداخته می 27تخليه هيجانی و 26سازي

اي مطلوب براي کاهش آالم همانگونه که ذکر شد آرام سازي دینی اساساً شيوه :آرام سازي-الف

باشد. در جاد کننده آرامش درفرهنگ اسالمی نماز میو دردهاي بشري است. یكی از مصادیق ای

یابی به آرامش به کمک نماز در سيره ائمه و معصومين آورده احادیث و روایات فراوانی مسأله دست

هنگام نماز یا زمانی که پيامبر  شده است. مثالً جریان بيرون کشيدن تير از پاي حضرت علی)ع(

فرمودند: اي بالل ما را به آرامش برسان، مواردي از مسأله میاکرم)ص( هنگام آغاز نماز به بالل 

کنيم که الرئيس ابوعلی سينا مطالعه میباشد. همچنين دراحوال بزرگانی چون شيخآرام سازي می

آورد. نماز از جمله عباداتی ماند دو رکعت نماز به جاي میاي فرو میگویند هرگاه درحل مسألهمی

آرامش روان و آسودگی عقل در انسان نقشی اساسی  ی از آرام سازي کامل،است که در ایجاد حالت

آرامش روان و آسودگی ناشی از نماز از نظر روانشناسان حائز اهميت است،  دارد. حالت آرام سازي و

پردازد که این بعالوه شخص مؤمن پس از نماز به دعا و نيایش به درگاه باریتعالی)تعقيبات نماز( می

 کند. داوم آرامش روانی براي مدتی پس از نماز کمک میخود به ت

هاي ارزنده و مهم نهادهاي مذهبی، وابستگی روحانی شدیدي یكی از جنبه :تخليه هيجانی-ب

هاي اصول اعتقادي آن دارند بطوري که خالصانه و آگاهانه به آن است که پيروان یک مذهب به پایه

توان در یكی از مصادیق این عشق و اعتقاد خالصانه را می .ندکنعشق ورزیده، دستورات آنرا اجرا می

مله مشهد مقدس مشاهده کرد. در این مكان مقدس همه جها اززیارتگاهها و قبور ائمه و امامزاده

 و جوان سر از پانشناخته ونيازمند و معتقد، مملو از هيجانات و ساله زائران بسيار زیادي اعم از پير

کنند و به جز دعاهایی که بصورت گروهی یا فردي حرم مطهر تجمع میاحساسات مذهبی گرد 

کشند و امام را با بوسند و در آغوش میشود اکثر زوار محكم به ضریح چسبيده آن را میخوانده می

طلبند. اثرات روانی برقراري دهند و به یاري میهاي خود مورد خطاب قرار میتمام آرزوها و غصه

عالقه، وفاداري و خلوص نيت  باامام)ع( موضوعی واقعی است و این تجربه اغلب چنين ارتباطی با 

 (.1365فرد ارتباط دارد)بلهري، 

                                                 
26 . relapaition 

27 . catarcis 



داشتن اعتقاد، پاي بند بودن به ارزشهاي زندگی، در جستجوي معنی زندگانی بودن، از مفاهيم 

اما صرف نظر . انددیر آشنایی هستند که در زندگی صنعتی امروزي رنگ و بوي خود را از دست داده

ها در سالمتی جسمی آن از تأثيري که این مفاهيم در زندگی شخصی فرد دارند، اثر مثبت و سازنده

گيري بيشتر ها به منظور بهرهو روانی اهميتی دوباره یافته است. به طوري که امروزه از این برداشت

درصد  20-60نویسند: که ( می1998و همكاران) رنمایند. ترندر درمان بيماران نيز استفاده می

شود. از آنجا که انسان موجودي متغيرهاي سالمت روانی افراد، توسط باورهاي مذهبی تعيين می

هاي او نيز باید از تمام اجتماعی و فرهنگی است، به طور طبيعی براي درمان بيماري ،زیستی، روانی

دهند مذهب و اي وجود دارند که نشان میفت. از طرف دیگر شواهد قابل مالحظهرعوامل مؤثر بهره گ

باورهاي مذهبی، ازجمله عوامل فرهنگی هستند که باید در ارتقاي سالمت، درمان و پيشگيري از 

هاي اجتماعی مورد توجه بيشتري قرار گيرند. آشنایی صحيح با مبانی دینی، انسان را از سير آسيب

دارد. از دیدگاه تعليم و تربيت اجتماعی باز میهاي هاي نادرست و ابتالي به انحرافدر اندیشه

گيرد و پاي هاي بشر  از نبود و یا ضعف اعتقاد مذهبی ریشه میها و انحرافتمامی کژرفتاري اسالمی،

 بندي به اصول مذهبی، بزرگترین عامل باز دارنده از انحرافهاي اجتماعی است.

 مذهب و مقابله با فشار رواني

اي از رویدادها یا شرایط زندگی یک رویداد منفرد یا مجموعه ینرویداد فشارزاي روا

ز به سازگاري دارد. پاسخ انسان به فشارروانی تحت تاثير ااست که انسان در مقابل آنها ني

 ها،اي از محركشبكه یگيرد. فشار روانمی قرار یبرداشت از رویداد فشارزاي روان

این است که انسان از منابع سازش خود هایی است که مستلزم ها و واکنشبرداشت

درونی و بيرونی انطباق یابد)مونات و الزاروس،  هاياستفاده کند تا بتواند با این خواسته

مشابهی را تجربه  یو غير مذهبی ميزان فشار روان یمذهب افراد رسد که(. به نظر می1985

(. ليكن افرادمذهبی 1378از خدارحيمی و جعفري، به نقل 1990کنند)شافر و کينگ، می

به اعتقاد . مقابله کنند یروان رویدادهاي منفی زندگی و عوامل فشارزاي توانند بابهتر می

)آیا این  هنگام ارزشيابی نوع اول و ارزشيابی نوع دوم ( افراد مذهبی در1990)پارگامنت

بله کنم؟( براي با این رویداد مقا متوانرویداد به صورت بالقوه خطرناك است؟ و آیا من می

 ید. زیرا واکنش آنها به فشار رواننکنمذهب استفاده می فشارروانی به خوبی از مقابله با

سبک مشكل گشایی و  سخت کوشی شخصی، د حمایت اجتماعی،نتحت تاثير عواملی مان



گردد. پس می یکه در افراد مذهبی موجب کاهش فشار روان گيرد،مانند آن قرار می

به خاطر نقشی است که در فرایند  یير مذهب براي مقابله با فشار روانثأمهمترین ت

 ارزشيابی فشار روانی دارد.

که در باال بيان  ،همچنين مذهب از طریق عوامل تعدیل کننده پاسخ به فشار روانی

اعتقادهاي شناختی  گذارد. افزون بر این،میدر سبک مقابله با فشار روانی تاثير  گردید،

کند. اعتقادهایی مانند این که هبی به آنان در مقابله با فشار روانی کمک میافراد مذ

دهد. خداوند مهربان است، خداوند انسان را از بدبختی نجات می خداوند بر حق است،

توانند تجدید قواي و مناسک مذهبی می باز طریق نيایش و آدا یمذهب افراد همچنين

ز حقيقی با خداوند اصداقت و راز و ني ها،این نيایش. افزون بر پيدا کنندروان شناختی 

از انجام چنين گردد. طبيعی است که پسباعث ایجاد اطمينان و آرامش در افراد می

هاي  جایگزین بهتري پيدا کنند و همين حلراه توانند بهتر بيندیشند،مناسكی افراد می

خود را تخليه نمایند.  یفشار روان بخش زیادي ازمی توانند  ،طور از طریق زاري و گریستن

ر ال رفتوبه این که خداوند انسان را آزاد آفریده است و او را مسئو افراد همچنين اعتقاد

داراي مذهب درونی، کنترل بيشتري بر اوضاع و  افراد د تاوشموجب می خودش قرارداده،

و رفتاري انسان  یناختش ـتواند بر واکنش عاطفی احوال خود داشته باشند. این راهبرد می

)خدارحيمی و جعفري، تاثير بگذارد یداراي مذهب درون زاد در مقابله با فشار روان

1378.) 

روانی و جسمانی و نيز مقابله با عوامل  سالمتي نقش مذهب در به طور کلی در زمينه

رد ذکر دو موطور خالصه به در اینجا به  .فشارزا نظریات و الگوهاي گوناگون ارائه شد

 :پرداخته می شودعمده 

است که  یپارگامنت از جمله پژوهشگران :نقش  مذهب در مقابله با عوامل فشارزا الف:

فشارزا مطرح کرده است. او به  لمانقش مذهب در مقابله با عو ينظریه جامعی در زمينه

اره گوناگون روانی و محيطی اش يسه شيوه تاثيرگذار مذهب در جریان مقابله با فشارها

 دارد: 

وه حتواند به  عنوان بخشی از فرایند مقابله تلقی شود و برنمذهب می نخست آن که،

 ارزیابی فرد از عامل تهدید کننده و شدت آن اثر گذارد.



که در تعریفی  تواند در فرایند مقابله مداخله کند. بدین معنی،مذهب می دوم آنكه،

 (.1982، 28ند)کاهومجدد از مشكل به گونه اي قابل حل کمک ک

ثير أتواند روي نتایج و پيامدهاي حاصل از عوامل فشارزا تمذهب می سوم آن که،

 گذارد، به عبارت دیگر، تفسير افراد از نتایج و پيامدهاي مربوط به رویدادهاي زندگی،

 (.1374 گيرد)ابراهيمی قوام،ثير باورهاي مذهبی قرار میأتحت ت

( 1995)29والریت و الري :از طریق تغيير سبک زندگی وانر ثير مذهب در سالمتأب: ت

دهد. پيوند می یروان ـالگویی ارائه داده اند که باورهاي مذهبی را به دستگاه ایمنی عصبی 

بين مذهب و سالمت  ياجتماعی را براي توجيه رابطه ـاین پژوهشگران دیدگاهی روانی 

ي کنند که در بردارندهی تعریف میها سالمتی را حالتکنند. آنپيشنهاد می یروان

هاي حاد و بازگشت به سطح بهبودي بيماري شادمانی، هایی همچون عمر طوالنی،لفهؤم

پيشين است. آنان مذهب را به منزله یک سامانه اجتماعی داراي تاثير زیادي بر  یسالمت

ست و چگونگی تفسير سيا کار، ه ریزي خانواده،ماز جمله برنا افراد هاي مهمرفتار و نگرش

  (.1380می دانند)خدایاري فرد و همكاران، رویدادهاي زندگی روزانه 
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The main goal of this research study measuring the Quran in Persian 

language and literature students compared to other fields and its impact 

on depression, anxiety and stress is. In this study Ardebili University 

researcher in 2010 was performed. Desired sample using cluster 

sampling method was selected (391 = n). The tools used include 

questionnaires and surveys made by researcher depression, anxiety and 

stresses. Results obtained using analysis of variance and t-test showed 

that among students of different academic disciplines in terms of reading 

the Quran that there are significant differences (05 / 0> P). Similarly, 

students and non-Quran Quran Reader of depression, anxiety and stress 

are significant (05 / 0> P). This study showed that students in Persian 

language and literature courses than other students studied more time to 

study the Quran and students are devoted reader of the Koran, 

depression, anxiety and stress are less. 
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