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ساز کند و برطرف کردن آن، زمینهیکه زندگی گوارای انسان را ناگوار م ای استافسردگی عارضه
های سازنده هدایت بخش خواهد بود. به همین دلیل درمان افسردگی از موضوعات مهم قابل فعالیت

پیگیری در قرآن و روایات است. براین اساس کتاب پیش رو با پرداختن به مفاهیمی پایه چون شاکله، 
درمان عمومی و اختصاصی پرداخته است. این الگو اختالل و صفات انسان در قرآن، به ارائه دو مرحله 

مبتنی بر تشخیص انواع افسردگی که شرح آن در جلد اول این کتاب آمده، اهتمامی جدی را در راستای 
 دهد.درمان سریع و صحیح افسردگی با مدد کالم وحی نشان می

قرآن کریم منبع بیکران وحی الهی است که برای هدایت و نزول رحمت از جانب پروردگاار متعاال ناازل    
و موانع رسیدن به غایات   در آن موجود بودهاست هر آنچه موجب هدایت و سعادت آدمی گردیده است. 

به تفصیل تبیین شده اسات.  در این کتاب آسمانی گونگی رفع آن چهمچنین در نظر گرفته شده برای او و 
آن  دهناده انعکااس در صورتی که انسان خداپرست، خود را در مسیر تابش انوار آیات قرآن قرار دهد و 

تواند در مسیر هدایت و رضایت پروردگار خویش قرار گیرد. مسایری کاه سراسار آراماش و     باشد، می
ختالل و نارضایتی، غم و افسوس، کسالت و ناامیدی معنایی نادارد. قارآن   امنیت است. در این مسیر، ا

و با جهات دادن   1از سقوط به پرتگاه گمراهی است شاننجاتؤمنین، شفائی است که موجب کریم برای م
                                                           

 دىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ.یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَ هُ: 57سوره مبارکه یونس، آیه  1

 لِمينَ إِالَّ خَساراً.قُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَ ال یَزیدُ الظَّاوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْ: 82سوره مبارکه اسراء، آیه 

آذانِهِمْ وَقْرٌ  وَ شِفاءٌ وَ الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ في مَنُوا هُدىًوَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آیاتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذینَ آ: 44سوره مبارکه فصلت، آیه 

 نَ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ.وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ یُنادَوْ
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ساازد. باا ایان    به ادراکات، باورها، صفات، گرایشات و رفتارها مسیر آراماش و امنیات را هماوار مای    
و سختی در کسی که راه و رسم زندگی خود را از قرآن بیااموزد راه نادارد. در شارای     اوصاف، اختالل 

زیارا ایان منباع بیکاران      ،کند، قرآن طبیبی است که درمان میو انحراف از مسیر صراط مستقیماختالل 
 مانند عوامل هدایت در بردارد.نیز موانع هدایت را 

 است:  یان، امام علی علیه السالماز زبان موالی متقروایت زیر، وصف قرآن کریم 
قرآن ناور  اسات کاه خاموشای نادارد، چراغای اسات کاه         . سپس قرآن را بر او نازل فرمود"

درخشندگی آن زوال نپذیرد، دریایی است که ژرفا  آن درك نشود، راهی اسات کاه روناده آن    
کاه درخشاش    حق و باطلی اسات  کنندهجداا  است که نور آن تاریك نشود، گمراه نگردد، شعله

ا  اسات کاه   دهندههاا  آن خاراب نشاود، شافا    ت کاه ساتون  برهانش خاموش نگردد، بنایی اس
ها  وحشت انگیز را بزداید، قدرتی است که یاورانش شکست ندارند، و حقّی اسات کاه   بیمار 
نهرها  جار  زالل حقیقات، و  سرقرآن، معدن ایمان و اصل آن مغلوب نشوند.  کنندگانشیار 

ا  دریایی است که تشنگان آن، آباش را تماام نتوانناد کشاید، و چشامه        آن است.هاسرزمین
یاباد،  است که آبش کمی ندارد، محل برداشت آبی است کاه هرچاه از آن برگیرناد کااهش نمای     

هایی است کاه رونادگان از آن   و نشانه منزلی است که مسافران راه آن را فراموش نخواهند کرد،
گذرند. خادا قارآن را فارو نشااننده ع اش      زیبایی است که از آن نمیکنند، کوهسار غفلت نمی

علمی دانشمندان، و باران بهار  برا  قلب فقیهان، و راه گسترده و وسایع بارا  صاالحان قارار     
داده است. قرآن دارویی است که با آن بیمار  وجود ندارد، نور  است که با آن تاریکی یافات  

ها  آن محکم، پناهگاهی اسات کاه قلّاه آن بلناد، و تاوان و      شود، ریسمانی است که رشتهنمی
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قدرتی است برا  آن که قرآن را برگزیند، محل امنی اسات بارا  هار کاس کاه وارد آن شاود،       
راهنمایی است تا از او پیرو  کند، وسیله انجام وظیفه است برا  آن که قرآن را راه و رسم خود 

عامل پیروز  است برا  آن کس که  آن سخن بگوید،آن کس که با  ایقرار دهد، برهانی است بر
 است برا  آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند، و راهبار  دهندهنجاتبا آن استدالل کند، 

آن که آن را به کار گیرد، و نشانه هدایت است برا  آن کاس کاه در او بنگارد، ساپر      است برای
کسای کاه آن را باه    است بارای  وشاند، و دانش نگهدارنده است برا  آن کس که با آن خود را بپ

و حدیث کسی است که از آن روایت کند، و فرمان کسی است کاه باا آن قوااوت    خاطر بسپارد، 
 ."2کند

ها از بیرون و درون بارای فارد   ها و پیدایی اختاللطور که امکان ورود انواع آسیببنابراین همان
نیز هست. از آنجا که انسان موجودی مختاار باا امکاان     وجود دارد؛  امکان برون رفت و مصونیت از آن

بهترین مسیر را انتخاب کناد،   تواندمیهدایت یا ضاللت و انتخاب خیر یا شرّ است و با ف رت پاک خود 
بارای خاروا از    توانند بهانه اینمیآیند هایی که از طریق عوامل مذکور پدید میاز محدودیت یکهیچ

سی ره یافتن ف رت الهای   داده اند نشانزندگی باشند. امروزه م العات زیادی هدایت و ایجاد آسیب در 

                                                           
قُّدُهُ وَ بَحْراً لَا یُدْرَكُ قَعْرُهُ وَ مِنْهَاجاً لَا یُضِلُّ نَهْجُهُ وَ شُعَاعاً لَا ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نُوراً لَا تُطْفَأُ مَصَابِيحُهُ وَ سِرَاجاً لَا یَخْبُو تَوَ: 316نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص  2

هُ وَ حَقّاً لَا تُخْذَلُ أَعْوَانُهُ فَهُوَ مَعْدِنُ الْإِیمَانِ وَ بُحْبُوحَتُهُ وَ یَنَابِيعُ امُهُ وَ عِزّاً لَا تُهْزَمُ أَنْصَارُیُظْلِمُ ضَوْءُهُ وَ فُرْقَاناً لَا یُخْمَدُ بُرْهَانُهُ وَ تِبْيَاناً لَا تُهْدَمُ أَرْکَانُهُ وَ شِفَاءً لَا تُخْشَى أَسْقَ

لَا یَغِيضُهَا  هُ الْمُسْتَنْزِفُونَ وَ عُيُونٌ لَا یُنْضِبُهَا الْمَاتِحُونَ وَ مَنَاهِل غِيطَانُهُ وَ بَحْرٌ لَا یَنْزِفُالْعِلْمِ وَ بُحُورُهُ وَ رِیَاضُ الْعَدْلِ وَ غُدْرَانُهُ وَ أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ وَ بُنْيَانُهُ وَ أَوْدِیَةُ الْحَقِّ وَ

جَعَلَهُ اللَّهُ رِیّاً لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ وَ رَبِيعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ وَ  کَامٌ لَا یَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَالْوَارِدُونَ وَ مَنَازِلُ لَا یَضِلُّ نَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ وَ أَعْلَامٌ لَا یَعْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ وَ ]إِکَامٌ آ

لِمَنْ تَوَلَّاهُ وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ وَ هُدًى لِمَنِ ائْتَمَّ بِهِ وَ هُ وَ مَعْقِلًا مَنِيعاً ذِرْوَتُهُ وَ عِزّاً مَحَاجَّ لِطُرُقِ الصُّلَحَاءِ وَ دَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ وَ نُوراً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ وَ حَبْلًا وَثِيقاً عُرْوَتُ

لَهُ وَ آیَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ وَ جُنَّةً لِمَنِ اسْتَلْأَمَ وَ عِلْماً وَ حَامِلًا لِمَنْ حَمَلَهُ وَ مَطِيَّةً لِمَنْ أَعْمَعُذْراً لِمَنِ انْتَحَلَهُ وَ بُرْهَاناً لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَ شَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ وَ فَلْجاً لِمَنْ حَاجَّ بِهِ 

 .لِمَنْ وَعَى وَ حَدِیثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُكْماً لِمَنْ قَضَى
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 تحولی اساسی و یکپارچه پدید آورد، تحولی که مانند سجده سحره مصار باه موسای    تواندمیدر انسان 
. اغلاب  3به یکباره مسیر زندگی را تغییر دهد و حتی جان دادن را سهل و لذت بخاش ساازد   علیه السالم

نیاز  شود، از طریق فعال نمودن قاوای درونای و   یا به اجبار به فرد وارد میو یی هم که از بیرون هاآسیب
قابل رفع و درمان اسات. طبیعای   ، بینش نسبت به بهترین مسیری که خدای متعال برای رفع آن قرار داده

مسیر برای  رینو بهت کوتاهتریناست مسیری که خداوند متعال برای چگونه زیستن انسان معرفی نموده، 
 است. آرامش روح و روان آدمی 

هاای  بندیِ اصول، فرایندها و شایوه نتیجه تالشی چندین ساله در راستای تدوین و صورتکتاب حاضر، 
 درمانی اختالل افسردگی از منظر قرآن کریم است که از روایات زیادی نیز بهاره بارده اسات. در حاوزه    

-بنادی آن وجاود دارد؛ هام   ختلفی برای کشف معنا و صاورت های مم العات روانشناسی اسالمی روش

اختی را نشمتنوعی برآن اند که مفاهیم روان هایههای مختلف با شیواکنون در ایران و جهان، افراد و گروه
گیری از آراء متعدد فیلسوفان، روانشناسان از منظر دین تبیین کنند در بسیاری از این موارد نتایج با بهره

ها در ایان حاوزه، ایان    . یکی از وجوه تمایز این کتاب با دیگر کتابشودمیدان اسالمی متولد و دانشمن
درمان افساردگی را  اکله، صفات و است که برآن بوده تا موضوعات مورد سوال مانند چیستی اختالل، ش

ع ه و از موضاو یات قرآن و روایات به صورت خالص دسات آورد آبه صورت مستقیم و روشمند از متن 
بنادی آن باه صاورت    را بنیادها تا عملیات و کاربرد کشانده و از چیستی اختالل و افساردگی و صاورت  

                                                           
و جادوگران ]با دیدن آن معجزه عظيم و ؛ هارُونَ وَ سىمُو رَبِّ*  الْعالَمينَ بِرَبِّ آمَنَّا قالُوا*  ساجِدینَ السَّحَرَةُ أُلْقِيَ وَ: 122تا  120سوره مبارکه اعراف، آیات  3

 * پروردگار موسى و هارون.[ به پروردگار جهانيان ایمان آوردیم، گفتند: ]از روى حقيقتادند * [ به سجده افتباطل شدن سِحر خویش
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توانناد نسابت ایان    م العات دیگری در آینده مای جزئی به روند درمان و سیر مداخالت درمانی برسد. 
کاه در   قارار دهناد  نتایج را با آراء سایر دانشمندان و نظریات متعدد در این حوزه مورد بررسی و ت بیق 

 .این کتاب به دلیل خل  مباحث از تبیین پیشینه موضوع و کارهای صورت گرفته خودداری شده است
و تفااوت آن باا مفهاوم آسایب      های تعریفی آنمولفه ،قرآن کریم از منظر فصل اول به مفهوم اختاللدر 

مشاخص شاده    نیز روانشناسیدر اختالل ف یاز تعار پرداخته شده است. در این فصل وجوه تمایز اختالل
انساان   یاختالل در قرآن بار اسااس نقشاه سااختار    مربوط به انواع در این فصل واژگان چنین است. هم

نقش افسردگی به عنوان اختاللی که از ترکیب چنادین اخاتالل پایاه پدیاد      اند و بندی و معرفی شدهدسته
 ت. سایر اختالالت توضیح داده شده اس میان ، درآمده است

بندی انواع اختالالت یاا باه تعبیار دیگاری     هدف از نگارش فصل دوم، ارائه الگویی جامع برای صورت
الگوی شاکله اختالالت بود. براساس تدبر در دو سوره مزمل و یس دو نمونه مدل به دست آمد. و انواع 

شدند. این الگوها  ، در قالب آن پیشنهاد4گانه افسردگی که طی پژوهش دیگری به دست آمده بودندشش
شناسی )سالسل(، کارکردشناسی )اغالل( و نشاانه شناسای )ساعیر( مفهاوم     اختالل را در سه س ح علت

در روانشناسی در ایان اسات کاه     5DSMهای کنونی مانند کنند و تفاوت اساسی آن ها با نظامپردازی می
ها تاکیاد نداشاته   و صرفا بر نشانه دهندعوامل علّی را مبنایی برای تشخیص نوع و شدت اختالل قرار می

 کنند.  ای تبیین میهای اصلی تشخیص را بر اساس عوامل ریشهو مالک

                                                           
ت دانشگاه تهران از همین ؛ انتشارا"ردگی از منظر قرآن کریممعناشناسی افس"توانید در کتاب های مربوط به هریک را میانواع این افسردگی و مولفه 4

  .نمایید مولفین مطالعه

5Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
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بینای پاذیر   کنند و شاکله مجموعه صفاتی است که رفتاار را پایش  همه افراد براساس شاکله خود عمل می
تواند در مسایر  این شاکله میگرداند و طبق ایات سوره مبارکه اسراء، قابلیت تغییر و تحول نیز دارد. می

هدایت یا ضاللت قرار گیرد. اختالالت در فرهنگ قرآن کریم باا بعاد ضااللتی انساان مارتب  اناد. هار        
کناد. در فصال   هایی نسبتا تثبیت شده در فرد است، شاکله ای خاص پیادا مای  جا که ویژگیاختالل از آن

تا انواع افسردگی بر اسااس رویکارد شااکله     سوم با توضیح مفاهیم صفات و شاکله در قرآن، تالش شده
در انتهاای فصال باه    ساز ارائه شاوند.   های افسردهصفات تبیین شوند ودر قالب دیگری به عنوان شاکله

توان به تغییر صفات و تغییار شااکله نائال آماد، مانناد هادایت       راهکارهای متعددی که از طریق آنها می
 . نیز اشاره شده استییر شرای  و بسترها و مانند آن، رفتاری، هدایت شناختی، ایجاد انس، تغ

باا عناوان    اخاتالالت  ای برای ورود به بحث درماان اسات. درماان قرآنای    فصل چهارم، در واقع مقدمه
معرفی شده است که طی آن، انسان با پناه بردن به خداوند متعال به عنوان یگانه  "محور-درمان استعاذه"

کند تاا ناواقص خاور را جباران کارده و در مسایر       و یگانه رافع نیاز، تالش میموثر حقیقی در این عالم 
شناسی متماایز آن، فرایناد اساتعاذه    در هر اختالل با توجه به علت. هدایت، صالح و سالمت قدم بردارد

منحصر به فرد خواهد بود. بر این اساس دو نوع ارزیابی و درمان برای اخاتالالت پیشانهاد شاده اسات.     
زیابی و درمان عمومی که برای همه اختالالت مشترک اسات و مقدماه ای بارای شاروع درماان      یکی ار

برای افسردگی باه صاورت    کتابو دیگری ارزیابی و درمان اختصاصی که در این  داختصاصی خواهد بو
 مشخص امده است. 

نچاه در  گیاری از هماه آ  باا بهاره   ،آن است نق ه ثقل نق ه اوا کتاب و در واقعکه ششم فصل در 
-مراحل و تفصیل درمان افساردگی تبیاین مای    تعاریف، اصول،آنها پرداخته شده بود، به فصول گذشته 
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هاای متعادد از   الیف درمانی و شکلو همراه با مثال، تک بسیار عینی و کاربردی محتوای این فصل. شود
هاای ارائاه شاده،    و فارم  هاا توانند با اجرای گام به گام پروتکلمی رمانگران محترماست، د روند درمان

های فرایند درمان را به صورت تخصصی برای یک یا چند نوع از افسردگی آغاز کنند. در این فصل مثال
-بارای درماانگران مای   که م لب را بسیار کاربردی و عینای  آمده است  نیز افسردهمراجعین متعددی از 

 نماید.  
 است. پرداخته شده در حوزه افسردگی علیهم الساالم  ینروایات ائمه معصومبه طور جداگانه به در فصل هفتم 

های کتاب م العه کرد، روایاات متعادد مرباوط باه     مستقل از سایر بخشتوان آن را در این بخش که می
تواند نتایج ایان بخاش را باا اناواع افساردگی و شایوه       اند. خواننده محترم میافسردگی دسته بندی شده

های معصومین در باب رفع توصیه .آن را مالحظه نماید جالب توجهماهنگی ها ان باق داده و هدرمان آن
   در قالب انواع افسردگی قابل ردگیری اند.این اختالل 

توان از چیستی یاک اخاتالل و مفااهیم بنیاادین آن باه مرحلاه       دهد که چ ور میسیر این کتاب نشان می
کاه ایان دو حاوزه )بنیااد و کااربرد(      هنگامی درمان و کاربرد آن در زندگی و در جلسات درمانی رسید.

بدون یکدیگر عرضه شوند، نتایج یا بدون استفاده خواهد باود و یاا مبناهاای محکمای نخواهاد داشات.       
از مولفین کتاب حاضر نشان دادن چگونگی کار کردن چیساتی یاک اخاتالل و درماان آن     بنابراین تالش 

 از بنیادها به سمت کاربردها بوده است.  و با سیری من قی قرآن به صورت کامال اختصاصی
بخشاید، بتواند بهره الزم را امید است خواننده محترم ضمن اینکه کاستی و نواقص قلم و بیان را بر ما می

از م الب موجود در کتاب گرفته و در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار بندد. دانشجویان، محققان و 
های بدیعی را سازمان داده و به پژوهش توانندمیاز روش م العه حاضر  گیریپژوهشگران نیز با بهره
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سازی و بومیبیکران وحی در تولید علم اسالمی  عرضه کنند. باشد که با قدر دانستن منبعمعه علمی جا
 علوم انسانی خصوصا روانشناسی حرکت کنیم.

 هااختالل نیدر ب یمختصات اختالل افسردگ :فصل اول
 یاختالل افسردگ یبندشکل :فصل دوم
 گریو ارتباط آن با صفات د یافسردگ تیخ ر تثب :فصل سوم
 از اختالل و درمان آن یمنیاستعاذه، ا :فصل چهارم
 یدرمان افسردگ :فصل ششم
 یدر شناخت و درمان افسردگ اتیاز روا یریگبهره :فصل هفتم
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