
هرگاه انسان در برابر مشکالت زندگی و مصـائب روزگـار صـبر    
پیشه کند و در عبادت ها پشتکار و مقاومت نشان دهد، انسانی 

خواهد بود که در با شخصیت رشد یافته، متعادل و کمال یافته
.برخورد با مسائل و مشکالت خود در نخواهد ماند

ذکر خدا و مداومت در این کار از طریق تسبیح، استغفار، دعا و 
تالوت قرآن موجـب تزکیـه و صـفاي نفـس شـده و احسـاس       

در اصـل انسـان   . امنیت و آرامش روانی را در پی خواهد داشت
زدیک است و تحت هنگام ذکر خدا احساس می کند که به او ن

نگیخته همین امر موجب برا. حمایت و سرپرستی وي قرار دارد
ــش و     ــت، آرام ــدرت، امنی ــس، ق ــه نف ــاد ب شــدن حــس اعتم

. خوشبختی در او می شود
احسـاس گنــاه سـبب احســاس کمبـود و اضــطراب در انســان    
ــوارض      ــکالت و ع ــروز مش ــه ب ــاس ب ــن احس ــود و ای ــی ش م

. هاي روانی منجر می گرددبیماري
بی نظیـر و موفـق بـراي درمـان گنـاه بـه       قرآن، توبه را روشی

زیرا توبه یا بازگشت به سـوي خداونـد   . انسان ها ارایه می دهد
متعال، سبب آمرزش گناهان و تقویت امیـد انسـان بـه جلـب     

بـه همـین دلیـل موجـب کـاهش شـدت       . رضایت الهی اسـت 
عالوه بر این، توبـه غالبـاً   . دداضطراب و مشکالت انسان می گر

انسان را به اصالح و خودسازي واداشته و شخصیت او را طوري 
آماده می سازد که بار دیگـر در دام خطاهـا و گناهـان گرفتـار     

همین امر به انسان کمک مـی کنـد کـه ارزش خـود را     . نشود
بیشــتر بشناســد و اعتمــاد بــه نفــس و رضــایت خــاطر در وي 

امري بـه نوبـه خـود بـه تثبیـت احسـاس       چنین . افزایش یابد
.امنیت و آرامش روانی انسان منجر خواهد شد

 :.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 
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به همین وضع وضو به عنوان پیش درآمد نماز، نه تنها موجـب  
تطهیر جسم از آلودگی ها می شـود، بلکـه تطهیـر روح را نیـز     

با گرفتن وضو فرد احساس مـی کنـد جسـم و    . دربر می گیرد
همـین  . ناهان و لغزش ها پاك شده اسـت گحش از آلودگی رو

احساس پاکی و طهارت جسمی و روحی، انسان را براي ارتباط 
معنوي با خداوند و ورود به حالت آرامش جسـمی و روحـی در   

.نماز آماده می سازد
روزه نیز موجـب پـرورش تهـذیب نفـس و درمـان بسـیاري از       

وردن و آشـامیدن  خـودداري از خـ  . مشکالت به شمار مـی رود 
نوعی تمرین و ممارست در برابر شهوات و تسـلط بـر آنهاسـت    

بـه عـالوه،   . که در نتیجه روح تقوي در انسان دمیده می شـود 
تداوم تمرین مهارکردن شهوات و تسلط بر آنها بـه مـدت یـک    
ماه موجب تقویت اراده انسان شده و باعث مـی شـود کـه وي    

وظـایف  و مسئولیت هـا و  رفتارهاي صحیح زندگانی را آموخته 
از محاسن دیگر روزه آن است کـه  . خود را به خوبی انجام دهد

انسان را در برابر گرسنگی، تشنگی و شـهوات مقـاوم و صـبور    
یلت صـبر را کـه از جریـان روزه مـی آمـوزد     ضـ می سـازد و ف 

اساسـاً  .می تواند به جنبه هاي دیگر زندگی خود تعمـیم دهـد  
خداونـد متعـال سـفارش    ندیده اسـت و  صبر از خصلت هاي پس

سازد چراکه بهترین یـاور  آراسته می کند که انسان خود را به آن
انسان در تحمل سختی هاي زندگی و جهاد با نفس و مقاومت 

انسـان صـابر از   . در برابر شهوات نفسانی همان صبر مـی باشـد  
می آیـد، اظهـار   واردمشکالت و حوادث ناگوار روزگار که بر او 

زیرا خداونـد او را بـه صـبر سـفارش     . شکوه و ناتوانی نمی کند
فرموده است و گرفتاري هاي دنیا، آزمایش الهی براي شـناخت  

صبر به انسان می آموزد که در تالش بـراي  .مؤمنان صابر است
انسـان صـابر فـردي اسـت     . تحقق اهداف خـود مـداومت ورزد  

شکالت برخـورد  برخوردار از اراده اي نیرومند که هر چقدر با م
انسانی . کند، عزمش سست نشده و همتش کاستی نمی پذیرد

که داراي نیروي اراده قوي باشد می تواند کارهاي بزرگی انجام 
.داده و به اهداف واالي خود جامه عمل بپوشاند

:عبادات)3
نخستین گام براي تغییر شخصیت و رفتارهاي فرد، تغییر افکار 

یادگیري رفتارهاي جدید و مثبت و استقرار . عنوان شده است
از .آنها در نفس نیز مستلزم تمرین هاي طوالنی می باشد

فکار جدید طریق ممارست عملی رفتارهاي تازه که ناشی از ا
تایج باشند و همچنین از طریق ندر زندگی فردي می 

رضایت بخشی که این تمرین ها در بر دارد، تغییرات شایان 
گردد و او را با گام هایی توجهی در شخصیت فرد ایجاد می

سریع و استوار در جهت رفع مسائل و مشکالتش روانه 
به همین جهت خداوند متعال عبادت هاي مختلفی . می سازد

انجام مرتب و منظم . واجب گردانیده استچون نماز و روزه را
اوامر الهی را به فرد ر اوقات معین، اطاعت از خداوند و آنها د

یاد می دهد و موجب می گردد تا او همواره با خضوعی کامل 
همچنین این اعمال . در تمام امور به خداوند نظر داشته باشد

ها صبر و تحمل سختی ها و جهاد با نفس و تسلط بر خواسته 
و خواهش ها را به او می آموزد و روحیه همکاري و همبستگی 

اینها همه ویژگیهاي مطلوبی . اجتماعی او را رشد می دهد
است که یک شخصیت بهنجار، متعادل و رشد یافته را از 

انجام منظم و مخلصانه این عبادت ها، . می سازددیگران جدا
ئل و بدون شک زمینه را براي پیشگیري بسیاري از مسا

.مشکالت جوانان فراهم می سازد
نماز باعث ایجاد رابطه معنوي میان انسان و خدا می باشد که 
این رابطه چنان نیرویی به فرد می بخشد که موجب تجدید 
امید، تقویت اراده و آزاد شدن توانایی هاي عظیم وي 
می شود، توانایی هایی که او را بر تحمل سختی ها و انجام 

انسانهمین رابطه معنوي. ارهاي بسیار بزرگ قادر می سازدک
از خداونددر طول نماز و دریافت نوعی فیض الهیبا خدا

متعال، باعث رها شدن نیروي معنوي مستتر در انسان شده، به 
طوري که عزمش را جزم، اراده اش را قوي و همتش را بلند 

و حل در نتیجه براي انجام کارهاي خطیر. می گرداند
.مشکالت خود آماده تر و تواناتر می شود

میان کلیه ادیانی که در طول تاریخ انسان به وجود در 
، قرآن کریم به نحوي بی نظیر و مطلوب موفق گردید آمده اند

تغییرات شگرفی در شخصیت مسلمانان و جوامع اسالمی به وجود 
هاي انسانی شخصیتبا افراديندك مدتی از مسلمانانآورد و در ا
به طوري که قادر گردند دنیا را تکان ،ئن بسازدمکامل و مط

عواملی که موجب چنین . دهند و مسیر تاریخ را دگرگون سازند
نان گردید در قرآن متعددند که در ذیل به اتغییراتی در مسلم

:می گرددپاره اي از آنها اشاره 
:توحیدایمان به )1

نخستین گام براي ایجاد تغییرات در شخصیت انسان ایمان به 
ان نیروي عظیمی در انسان به زیرا ایمان چن. توحید است

می آورد که نوع برداشت او را از زندگی، مردم و کل وجود 
هستی تغییر داده و وي را به مفهوم جدید از زندگی و رسالت 

را از محبت خدا و و مسئولیتش در آن معتقد ساخته و قلبش 
و مردم اطرافش و بشریت ماالمال ساخته و ) ص(رسول اکرم

.نوعی احساس امنیت و آرامش در او برمی انگیزد
:تقوي)2

تقوي آن است که انسان با دوري از ارتکاب گناهان و التزام به 
روش الهی در زندگی که قرآن ترسیم کرده و پیامبر

از غضب الهی حفظ خود را : استبیان فرموده ) ص(اسالم 
ده این معناست که به عالوه، مفهوم تقوي در بردارن. دیکن

خواسته هاي خود ها، انفعالها، تمایالت و انگیزه انسان بر
تسلط دارد و تنها در حدودي که شرع مقدس اجازه می دهد و 

انسان با تقوي در . ضرورت دارد به ارضاي آنها می پردازد
اره در جستجوي حق، عدالت و راستی بوده و کارهاي خود همو

با مردم به خوبی رفتار می کند و از هرگونه ستم اجتناب می 
انسان با تقوي تمام وظایفی را که به او محول شده است . ورزد

به نحو احسن انجام می دهد و همیشه در انجام اعمالش 
که از این رو، قادر می گردد. متعال را در نظر داردخداوند 

نفس خود را رشد داده و به عالی ترین مراحل کمال انسانی 
.دهدسوق 


