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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ایﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ایراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ایراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ایراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نماید.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ یﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نویسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن یافتههاي پﮋوهشي
جدید خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ایراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،اندیشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابي ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر ميشود .اميد است این محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوین
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،کش��ف ش��اخصهای الگوی اس�لامی _ ایرانی سالمت روانی و
عوامل مؤثر بر آن میباشند .روش انجام پروژه :مطالعات پیشین این پژوهشگران نشان
میدهند که س�لامت روانی در افراد ،همانند سالمت معنوی تابعی از حفظ ارتباط سالم
و ایمن به خدا میباش��د که موجب قویش��دن فرد در رابطه با فشارهای روانی و عوامل
تنیدگ��یزا در محیط زندگی میش��ود .این طرحوارۀ ذهنی قبلی ،به پژوهش��گران اجازه
میدهد که بهصورت منظم به جس��تجوی س�لامت روانی در ق��رآن بپردازند و مالحظه
کنن��د که قرآن چگونه س�لامت روانی را توصیف و تبیین میکند و پرورش س��الم را از
پرورش آس��یبزا متمایز میکند .پژوهش��گران حاضر برای کشف شاخصهای مرتبط با
سالمت روانی با استفاده از نرمافزارها و جستجوی موضوعی به استخراج آیاتی میپردازند
که در مورد ایمان به خدا و مش��تقات آن میباش��ند .منظور از ایم��ان ،باور و اعتقاد به
خدای واحدی است که در قرآن آمده است .افزونبر این ،ایمان وارد شدن در حصار امن
خدای رحمان است .این «حصار نمادین خدایی» شریعت نبوی است که موجب میشود
انسانها وارد حریم امنی شوند و از لطمات و صدمات شیاطین ،کفار ،منافقین و نیروهای
غیرخدایی در امان باشند .همچنین فرد مؤمن کسی است که دیگران از دست و زبان او
در امان بوده و هیچگونه آسیبی از او نبینند .در تکنگاشت ،مشخصات ایمان و اثرات آن
که در قرآن به آن اش��اره شده ،آورده خواهد شد .به هر حال از آنجایی که موضوع ایمان
در ارتباط با سالمت روانی مطرح میشود ،الزم است به پیامدهای ایمان به اختصار اشاره
شود .از پیامدهای ایمان همانگونه در قرآن آورده شده است جستجو و احساس نزدیکی
به خداوندی است که در شرایط ناگوار و بحرانی موجب میشود که انسانها خود را نبازند.
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این احساس نزدیکی در عمل موجب توکل به خدا میشود .توکل به خدا نیز بهدنبال خود
ذکر نام خدا ،آرامشیافتن با اندیشیدن به لطف و رحمت خدای مهربان و بهدست آوردن
پایگاه امن برای چالشگری در ش��رایط سخت زندگی بههمراه دارد .غباریبناب ،ماینر
و پراکتر ،)2013( 1ویژگیهای اینگونه ایمان را که پایگاه امن برای انسان ایجاد میکند
و او را برای چالشگریها و مس��ئولیتپذیریها آماده میکند ،را برشمردهاند .برای تهیه
الگوی اسالمی در زمینۀ سالمت الزم است بهدنبال موضوعاتی بگردیم که ناشی از ایمان
قوی اس��ت .مشتقات توکل به خدا و موضوعات داستانهای مرتبط با لوازم مورد بررسی
ق��رار گی��رد .از آنجایی که این ایمان عالوهبر توکل ایجادکننده «واگذاری امر به خدا» در
شرایط الزم ،تفویض ،رضا ،تسلیم ،شکر و ذکر میباشد ،مشتقات این کلمات و همچنین
موضوع��ات مرتبط با این کلمات نیز بهصورت دقیقی در قرآن و احادیث مورد اس��تقضاء
قرار میگیرد .پس از آن این کلمات استخراجشده و در یک سیستم معنایی سازماندهی
میش��ود .فرضیه اولیه این پژوهش��گران که از مطالعۀ اولیه در آیات و داستانهای قرآنی
استنباط شده است این بود که ایمان حصار امنی را برای فرد ایجاد میکند که افراد پایگاه
امن در زندگی پیدا میکنند و به سوی خدا برای دریافت آرامش باز میگردند .این چنین
انس��انی آمادگی مییابد تا ویژگیهای توکل ،تفویض ،رضا و تس��لیم و صبر و شکر را در
خود پرورش دهد .انسان متوکل و صبور ،راضی به رضای خدا بوده و در هنگام مشکالت
آرامش خود را حفظ میکند .آرامش کسبشده به همراه خوشبینی و امیدواری به خدا،
سالمت روانی را فراهم میکند.
در هر حال ،مراجعۀ مس��تمر به منابع اس�لامی (قرآن و تفاس��یر آن ،احادیث و الگوهای
قرآنی) کمک میکند که بین الگوی ارایه شده و الگوی واقعی اسالمی انطباق الزم بهعمل
آید .از آنجا که این الگو مبتنی بر متون اسالمی است ،پس یک الگوی اسالمی سالمت و
از آنجا که پایههای اصلی آن بر مبنای استفضاء منظم گزارهها ،تعاریف و توصیف و تبیین
از قرآن و احادیث اتخاذ شده است یک الگوی علمی میباشد .برمبنای الگوی بهدستآمده
مصاحبههایی صورت میگیرد تا با استفاده از تحقیقات کیفی و پردازش دادههای حاصل
از مصاحبه ،روایی تجربی این الگو تضمین شود.
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