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نقش خود کنترلی دینی در کاهش اثرات روحی روانی حوادث طبیعی (با محوریت آیات)
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مقدم 5

 1سطح سه (کارشناسی ارشد) مرکز تخصّصی حضرت ولی عصر (عج) ،پژوهشگر و مدرّس مدرسه علمیّه حضرت فاطمه الزهراء (س) ،شهر داالهو
 2طلبه سطح دو (کارشناسی) مدرسه علمیه فاطمة الزهراء (س) ،پژوهشگر
 3طلبه حوزه علمیّه قم ،سطح سه (کارشناسی ارشد) ،مبلّغ و پژوهشگر
 4استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 5دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
خودکنترلی مدیریت بر خویشتن است که انسان به وسیله آن ،ملزم به انجام یا ترک برخی امور ،یکی از مؤلفه هاي مؤثر در
رسیدن به آرامش روان است .خویشتنداري زندگی را متعادل ،صبر را زیاد و رابطه با معبود را مستحکم کرده و در نهایت به
زندگی رنگ آرامش خواهد داد .با توجه به وقوع حوادث طبیعی و به وجود آمدن مشکالت روحی –روانی در بین آسیب
دیدگان بررسی نقش خود کنترلی دینی براي رسیدن به آرامش روحی و روانی افراد ضرورت دارد .هدف از تحقیق حاضر
دستیابی به عوامل خود کنترل دینی و کاهش آسیب هاي حوادث طبیعی است .دستاوردهاي به دست آمده از تحقیق عوامل
خودکنترلی دو دسته شناختی و رفتاري است .بعضی از عوامل شناختی خداشناسی و ایمان ،نصرت و یاري خداوند ،اعتقاد به
قضا و قدر الهی و توکل و از عوامل رفتاري تقوي دینی ،صبر و دعا بررسی شده است .جمع آوري مطالب در این تحقیق به
روش کتابخانه اي بوده و از منابع معتبر اسالمی استفاده شده است.
واژههای کلیدی :خود کنترلی ،خود کنترلی دینی ،آرامش  ،آرامش روحی –روانی ،حوادث طبیعی
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مقدمه
خودکنترلی مدیریت بر خویشتن است که انسان به وسیله آن ،ملزم به انجام یا ترک برخی امور ،یکی از مؤلفه هاي مؤثر در
رسیدن به آرامش روان است .خویشتنداري زندگی را متعادل ،صبر را زیاد و رابطه با معبود را مستحکم کرده و در نهایت به
زندگی رنگ آرامش خواهد داد .در رابطه با خود کنترلی برخی منابع از این قرار است :الف .مقاالت« :راهکارهاي ایجاد
خودکنترلی و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات»؛ «الگویی از خودکنترلی در فرهنگ اسالمی» ،نوشته زارع؛
«بررسی عوامل ضعف خودکنترلی از منظر قرآن کریم» ،نوشته دریساوي؛ «تقویت خودکنترلی ،کارکردهاي تربیتی و نقش آن
در سالمت روان» ،نوشته حسین خاکپور؛ «الگوي تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه هاي قرآنی»،
نوشته رضا سپهوند؛ «خودکنترلی در نظام کنترل و نظارت اسالمی ،با نگاهی بر جایگاه خودکنترلی در نظریه هاي مدیریت»،
نوشته سید علی سجا .ب .پایان نامه« :بررسی تطبیقی مدیریت نفس در قرآن و حدیث و خودکنترلی در روانشناسی» ،نوشته
مریم حجت فرسنگی .ولی هیچ کدام به طور جداگانه نقش خود کنترلی را در کاهش حوادث روحی و روانی آسیب دیدگان
حوادث طبیعی بررسی نکرده است .با توجه به وقوع حوادث طبیعی و به وجود آمدن مشکالت روحی –روانی در بین آسیب
دیدگان ،بررسی نقش خود کنترلی دینی براي رسیدن به آرامش روحی وروانی افراد ضرورت دارد .هدف از تحقیق حاضر
دستیابی به عوامل خود کنترل دینی و کاهش آسیب هاي حوادث طبیعی است .دستاوردهاي به دست آمده از تحقیق ،عوامل
خودکنترلی دو دسته شناختی و رفتاري است .بعضی از عوامل شناختی خداشناسی و ایمان ،نصرت و یاري خداوند ،اعتقاد به
قضا و قدر الهی و توکل و از عوامل رفتاري تقوي دینی ،صبر و دعا بررسی شده است .روش تحقیق در این موضوع کتابخانه اي
بوده و از منابع معتبر اسالمی از جمله قرآن کریم ،اصول کافی ،نهج البالغه و تفاسیر نیز استفاده شده است.
 .1مفهوم شناسی
 .1-1خودکنترلی
خودکنترلی یعنی فرد کنترل رفتارها ،احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن براي عمل داشته باشد .حالتی است در
درون فرد که او را به انجام دادن وظایفش متمایل میسازد ،بدون آنکه عامل خارجی بر او نظارت داشته باشد( .الوانی،
1321ش).
توانائی کنترل تکانشی بودن از طریق بازداري امیال زودگار و کوته دامنه اختصاص دارد و معنی ضمنی آن سرکوبی یا بازداري
است (.سیاسی ،ص )846روش روان در ما براي مقابله با اضطراب یا سایر هیجانات ناراحت کننده است .به فرد آموخته میشود
که به هنگام رویارویی با موقعیتی استرس آمیز افکار خود را متوقف ساخته احساس آرامش کنتد(.پور افکاري،ج ،2ص)62
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در اصطالح روانشناسی ،خویشتنداري معموالً براي توانایی کنترل رفتار تکانش از طریق مهار امیال فوري کوتاه مدت بکار برده
میشود؛ مفهوم ضمنی غالب آن فرونشانی یا مهارکردن است( .پورافکاري1333 ،ش) .بر اساس آموزه هاي دینی انسان موظف
است قبل از هر کس خودش به اعمال و رفتارش نظارت داشته باشد تا بتواند بر اساس شاخص هاي دینی رفتار خود را کنترل
و اصالح نماید .خود کنترلی فرآیندي است که شامل طراحی ،ایجاد و حفظ مجموعه رفتاري است(. .هویدا ،آقابابایی)1388 ،
خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت ویژگی هاي رفتاري خود با شرایط و موقعیت موجود است کی از مهمترین مهارت ها که
مشخصه سالمت و بهزیستی روانی افراد است ،برخورداري آنها از صفت خودکنترلی(خودنظارتی) است .افرادي که می توانند
هدف هاي واقع گرایانه را اولویت بندي کنند و در زمان تصمیم گیري میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند ،خود کنترل
هستند(آقایار وشریفی درآمدي 1385 ،خودکنترلی در روان شناسی با تعابیري مانند کنترل شخصی ،منبع کنترل درونی،
وجدان و کنترل نفس تبیین می شود .گوردون آلپورت (1967م) از نظریه پردازان شخصیت ،یکی از ویژگی هاي شخصیت
بالنده را توانایی کنترل شخصی می داند( .شعاري نژاد ،1385 ،ص .)425
 .2عوامل شناختی
چون بیشتر آسیب هاي بعد از حوادث طبیعی ریشه شناختی دارد در اسالم براي پیشگیري ودرمان چنین آسیب هاي در
زمینه شناخت ونگرش صحیح افراد مطالبی بیان شده است عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهـاي شخص درباره یک
اندیشه یا شیء است(.کریمی ،1373 ،ص)295
.2-1

خداشناسی و ایمان

یکی از شناخت ها و معارف بشري شناخت خالق است اگر این شناخت با پذیرش قلبی باشد ایمان نامیده میشود وباعث
آرامش جان فرد است ،مهمترین عامل براي رسیدن آرامش و کاهش آسیب هاي حوادث طبیعی ایمان به خداست( (.مظاهري،
.1321ش ص.)،81
موریرا معتقد است عقاید انسان بر اینکه چگونه با مشکالت مقابله کند اثر دارد و عقاید دینی باعث تحمل وتاب آوردن فرد
شده ،اعتماد به نفس را به دنبال خواهد داشت واو را به آرامش بعد از مشکالت می¬رساند(.حسین ثابت،1378 ،ص. )19
حکیم کسی است که به آنچه صالح نظام هستی و مردم است حکم میکند و از طرفی خداي متعال مالک هستی و مربی بشر
است و به مصالح دین و دنیا و حال و آینده مردم آگاهی دارد از این جهت حکم عقالً به او منحصر میشود (منصوري الریجانی،
 1388ه.ش ،ص .)56
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فرد مؤمن به جهت پیوستگی به خداي قادر ،همه چیز خود را از خدا میداندو در سختیها وحوادث تنها بر خدا تکیه می-
کند(جوادي آملی1393 ،ه.ش ،ص  .)331امام صادق (علیه السالم) میفرمایند« :رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الرِّضَا بِمَا صَنَعَ اللَّهُ» (مجلسی،
1403ه.ق ،ج  ،68ص 139؛ طوسی1414 ،ه.ق ،ص )197؛ پایه و اساس بندگی خداوند ،راضی بودن به آن چیزي است که
خداوند پیش میآورد.
ن الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُ َّم اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِ ُم الْمَالئِکَةُ  ،30("...فصلت) آنان که گفتند :پروردگار ما اللَّه است و پایدارى
" إِ َّ
ورزیدند ،فرشتگان فرود مى آیند که مترسید و غمگین مباشید ،شما را به بهشتى که به شما وعده داده شده بشارت است.
بنابراین ایمان و خدامحوري مردم را در بحرانها و حوادث ناگوار یاري میکند و تکیه گاهی محکم براي آنهاست.
.2-2

نصرت و یاری خداوند

خداوند مهمترین و بزرگترین منبع حمایت کننده انسان است و همین امر ،بـه انسـان ،امیـد و قوت قلب میدهد .نصرت
مؤمنان به عنوان یکی از سنتهاي الهی در قرآن ،مکـرر مطـرح شـده است1 .در سوره مبارکه روم خداوند منّان وعده نصرت و
یاري مؤمنان را داده تا آنجـا کـه یـاري مؤمنان را حقی بر عهده خود شمرده است«:و به یقین پیش از تو فرستادگانی به سوي
قومشـان فرسـتادیم ،سـپس بـراي آنهـا دالیل روشنی آوردند ،آنگـاه مـا از مجرمـان انتقـام گـرفتیم و همـواره یـاري کـردن
مؤمنان بر عهده ما حق و الزم است ».وعده نصرت و یاري خداوند نیز یکی دیگر از عوامل شناختی است که اعتقاد و باور بـه آن
در بسیاري از سختیها و گرفتاریها موجبات آرامش افراد را فـراهم نمـوده و از ترسها و نگرانیها و اضطرابهاي بیجا جلوگیري
مینماید .بنابراین اگر آدمی به باور نصرت الهی در شرایط سخت برسد روح امیداوري ونشاط بر او چیره شده وشرایط دشوار را
پشت سر خواهد گذاشت.
.2-3

اعتقاد به قضا و قدر الهی

منظور از قضا وقدر رضایتمندي بر مقدرات الهی در باطن و ظاهر ،گفتار وعمل است .باور به خیر بودن تقدیرهاي خداوند
متعال ،عامل اساسی رضـایتمندي اسـت .اگـر کسـی بـاور داشته باشد که آنچه توسط خداوند متعال تقدیر میشـود خیـر
اسـت بـه رضـایتمندي دسـت خواهد یافت» .خیر« ،رضایت آور و »شر« نارضایتی آور» است و اگر انسان چیزي را شـر بدانـد
از آن ناراضی و اگر خیر بداند از آن راضی خواهد شد .ایـن یـک قاعـده اسـت .از آنجـا کـه نظـام احساس انسان تابع نظام
شناختی اوست ،خوب یا بد بـودن احسـاس مـا نتیجـه خیـر یـا شـر دانستن پدیدههاست .رضایتمندي مبتنی بر یک واقعیت
الهی و یـک بـاور انسانی است .بدین معنا که خیر بودن ،یک واقعیت الهی در قضا و قدر اسـت کـه اگـر شـناخته شود و انسان
آن را باور کند به رضایمندي دست مییابد.
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عدم آگاهی آدمی از حقیقت حوادث دنیا منجـر بـه نگـاه منفـی ،ناامیـدي و یـأس او در زندگی خواهد شد اما با اندکی تأمل
در قانون جهـان هسـتی مبنـی بـر خیـر بـودن حـوادث و مصائب براي مؤمنان ،با آنها با نگرشی مثبت تعامل نموده و در
جهت رشد و تکامل خـویش ازآنها بهره خواهد برد .یکی از بنیادي ترین اعتقادات دینی این است که جهان بر اساس حکمت
الهی میچرخـد و هیچ حادثه اي در این عالم بدون دلیل و مصلحت نیست .مهم این است که ایـن حکمـتهـا ومصلحتها را
بشناسیم و بدانیم که زندگی خوب و مثبت ،زندگی اي نیست که سراسر لذت بوده و هیچ درد و رنجی در آن نباشد؛ بلکه
زندگی خوب آن است که انسان تحلیل زیبـا و مثبتـی از همه پیشامدها داشته باشد و موجبات رشد و کمال و آرامش خویش
را با وجـود همـه حـوادث براي خود فراهم نماید .حضرت علی(ع) می فرماید:اعتماد کردن بر قدر الهی برطرف کننده خوبی،
براي غم هاست(.کلینی ،ج  ،2ص )62
بنابراین سختی ها و مصائب ،گاه براي تکامل آدمی است و گاهی براي تطهیر گناهـان و یـا بـراي رفیع درجه میباشد .اگر رنج
ها و سختی ها این معنـا را بیابد دیگر نیازي به تحمل آنها نیست بلکه آدمی با آغوش باز آنها را پذیرا خواهد بود.
.2-4

توکل

توکل از ماده »وکل« است .وکل به معناي اعتماد به دیگري و واگذاري امر به اوست ( .ابن منظور ،ج ،11ص )734توکل
عبارت است از اعتماد کردن و مطمئن بودن دل بنده در جمیع امور خود به خدا حواله کردن و همه کارهاي خود به پروردگار،
بیزار شدن از هر حول و قوه ،و تکیه بر حول و قوه الهی نمودن1.
کسی که همواره از خداوند مدد میجوید و با اتکال بر او راههاي نیل به اهداف را پیشبینی میکند خداوند نیز در مقابل ،او را
در پیشبینیها یاري میکند و با الهامات غیبی خویش از طریق جرقه هاي ذهنی ،وي را در رسیدن به مقصود یاري میدهد و او را
از مشکالت و تنگناها رهایی میبخشد .درواقع خداوند براي متوکل ،هم راه را نشان میدهد و هم در اجراي برنامه ،شخص را به
نتیجه مطلوب میرساند؛ و این همان معناي کفایت اموراست( .نراقی ،1390،ص )6.
إذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ َتدْبِیرَ نَفْسِهِ عَ َلی ُمدَبِّرِهِ هَانَ عَلَیْهِ مَصَآئِبُ الدُّنْیَا؛ و اینکه بنده خدا براي خودش مصلحت اندیشی و تدبیر نکند؛ و
چون بنده خدا تدبیر امور خود را به مُدبّرش بسپارد ،مصائب و مشکالت دنیا بر وي آسان میگردد .شخص متوکل به لطف
خداوند در شرایط سخت امیدوار است و امید به رستگاري و رسیدن به مطلوب و نجات یافتن از ناراحتی ،غم و اندوه ،گشایش
گرفتاري ها و وعده نصرت خداوند در قرآن ایمان دارد .در سختی ها و حوادث دچار آسیب نمی شود و چشم امیدش به باري
تعالی است.
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کسی که به یک منبع قدرت ،اتکال می کند ،قـدرت او را بـه قـدرت خـود پیونـد میزند؛ از این رو بر توان خود میافزاید و
احساس اقتدار می کند .و در برابر مشکالت و حوادث که یا از ناحیه طبیعت یا از طرف همنوعان درمانده وبی قرار نمیشود.
اقداماتی که به وسیله حمایتگر در بعد از وقوع سختی ها و در جهت پیشگیري از بروز آسیب هاي روانی یا کاهش اثرات آن
انجام می گیرد ،به نحوي که شخص حمایت شونده بتواند خود را با فشارهاي روانی ناشی از سختی ها سازگار نمایید .از
مهمترین دالیل به وجود آمدن فشارهاي روانی :احساس ضعف ،تنهایی ،ترس از پیامدهاي ناگواري چون شکست ،یاس و
ناامیدي و عدم موفقیت و عبور سالم از موقعیت پیش خواه آمد .در حالی که توجه به این مطلب که شخص یا اشخاصی که
انسان را مورد حمایت قرار می دهند راهی براي پیشگیري یا کاهش این فشارها و در نتیجه رسیدن به احساس امنیت و
اطمینان خاطر است .هر چه توانایی حامیان بیشتر باشد احساس آرامش بیشتري در پی خواهد داشت هنگامی که فرد خود را
مورد حمایت خداي باري تعالی بداند واحساس کند که توسط خالق توانا پشتیبانی می شود نتها خطري اورا تهدید نمی کند
بلکه افزایش بردباري وتحملش نیز تضمین خواهد شد .و هنگام رویا رویی با سختیها با توان بیشتري به مدیریت وکنترل رفتار
خود می پردازد(.محسن،ص .)219بنابراین تکیه بر یک منبع اطمینانی ،از عوامـل بسـیار مهـم در افـزایش مقاومـت در برابـر
سختی هاست.
 .3عوامل رفتاری
عوامل رفتاري درایجاد آرامش خاطر داراي نقش است.عامل رفتاري  ،عمل وکردار انسان است که به شکل مناسک خاص
عبادي اند .در این بخش به برخی از عوامل رفتاري که مرتبط با رفتار انسان است و در عمل قابل اجراست و به آدمی یـاري
مـیرسـاند تـا بـه نگـرش مثبت دست پیدا کند.
.3-1

تقوی دینی

خودکنترلی ،برگرفته از رفتـار و مـنش افـراد است ..خـودکنترلی همـان خویشتنداري است که قرآن کریم از آن به تقوا تعبیر
میکند .و کرامت انسان در نـزد خداونـد ،براسـاس آن سنجیده میشود:
«....إِنَّ أَکْرَمَکُ ْم عِنْ َد اللَّهِ أَتْقاکُ ْم (»...حجرات. )13 ،گرامىترین شما نزد خدا ،پرهیزگارترین شماست .خدا دانا و کاردان است.
یکی از ثمـرات خـودکنترلی تقواست که این دو بر یکدیگر داراي اثر مستقیم بوده ،زیادت یکی تقویت دیگري را در پی دارد.
این مراتـب در افراد شدت و ضعف دارد ،بعضی افراد درجات باال و گروهی دیگر درجات کمتـري دارنـد .گـاه انسـان دچار
سستی است و نیاز به محرکی دارد که او را به سمت جلو حرکت دهد؛ ولی توجـه بـه ایـن نکتـه ضروري است تا انسان اراده
نکند ،نیرویی نخواهد توانست براي او کـاري انجـام دهـد ،خداونـد میفرماید «....اللَّهَ ال یُغَیِّ ُر ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما
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بِأَنْفُسِهِم(.»....رعد )11،خدا چیزى را که از آن مردمى است دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند .رستگاري ازآن
کسانی خواهد بود که بتوانند خود را کنترل کنند.
«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»(مؤمنون )1،به تحقیق مؤمنان رستگار شدند  .افـراد خـودکنترل کـه افـرادي باتقوایند ،انسانهایی سالم و
کامالند بهتر میتوانند به کمال برسند( .طباطبائی1417 ،ق ،ج 17،ص )196
تقواي دینی یک نیروي درونی و بازدارنده است که به صورت ملکه نفسانی در ذات انسان به وجود می آید و به موجب آن انسان
خود را از هر گونه خطا و گناه حفظ کند و به اصول دین پایبند باشد (مطهري ،1385 ،ج  ،23ص  .)692با این وجود سرلوحه
ن یَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِ ْندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّ ُه
زندگی هر شخص تقواست .در قرآن کریم آمده است« :إِنَّ الَّذِی َ
قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى» (حجرات)3 ،؛ در حقیقت کسانى که صداهایشان را نزد فرستاده خدا فرو مىکشند ،آنان کسانى هستند که خدا
دلهایشان را براى پارسایى (و خود نگهدارى آزموده و) خالص نموده است.
انسان با تقویت نیروي خودکنترلی و رسیدن به مرحله تقوي و آگاهی از جایگاه امن و ایمن خویش نزد پروردگار ،از لحاظ
روحی و روانی به مرتبهاي میرسد که دیگر نگرانی و اضطراب برایش معنایی ندارد و کسی که عاقبت کارش قرب معبود باشد،
شوق لقاءاهلل روز به روز در او بیشتر خواهد شد و مسلماً تالش بیشتري در جهت رسیدن به هدف میکند در سایه ایمان و
یقین قلبی در برابر مشکالت ،ترس در وجودشان نیست و به خود حزن و غمی راه نمیدهند.
.3-2

صبر

صبر بر فرد تأثیرات زیادي دارد و باعث روحیه شکست ناپذیري او در شرایط سخت وپیچیده زندگی خواهد شد .انسان با
شکیبایی غم واندوه را از خود دور می کند؛ « إِنَّما یُوَفَّى الصَّابِرُونَ َأجْرَهُمْ بِغَیْرحِسابٍ»(زمر ،)10،فقط شکیبایان پاداششان را
بى شمار بطور کامل دریافت مى کنند .وبشارت به استقامت کنندگان که هرگاه مصیبتی به آنها رسد گویند ما از خداییم وبه
سوي اوباز میگردیم.
وهمچنین به مصیبت زدگان دستور داده شده در حال وقوع مشکالت این جمله را بگویند «انا هلل وانا الیه راجعون» و در
سختیها مهار نفس خویش را در دست گرفته و آن را کنترل میکنند .آنها خود و کارهایشان را به خدا میسپارند و در سایه
الطاف خداوندي آرامشی وصف ناپذیر را به دست خواهند آورد.
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از آثار خویشتنداري ،صبر است« :و در سختى و زیان ،و به هنگام جنگ شکیبایانند ،آنانند کسانى که راست گفته اند و آنان
همان پرهیزگارانند( ».بقره )133|،امیر مؤمنان حضرت علی (ع) نیز صبر را از آثار تقوا و خودکنترلی میدانند .ازمنظر ایشان،
صبْراً فِی شِدّة» (نهج البالغه ،خطبه
متقی در سختی شکیباست« :وَ َ
« )113روزهایی اندک شکیبایی کردند که برایشان آسایشی بلندمدت را به ارمغان آورد  .حضرت علی(علیه السالم) میفر مایند:
«و ان ابتلیتم فاصبروا فان العاقبة للمتقین» گر به رنج و ناراحتى گرفتار شدید ،شکیبا باشید که سر انجام پیروزى با پرهیزکاران
است کسى که مبتال به گرفتارى و مشکالت است اگر از صبر و استقامت یارى جوید مى تواند خود را از آن رنج و مشکل نجات
دهد و آنان به دلیل صبر و شکیبایی در تحمل سختیها و مشکالت موقت دنیوي ،به معاملهاي سودمند باخداوند در میآیند.
بنا براین زندگی انسان مجموعه از موفقیت ها وناکامیهاست ،هرگز گریزي از آنها ندارد .وانسان صبور با اعتماد به نفس
واطمینان خاطررفتار خود را به متانت وبزرگواري مزین میکند .در هنگام مشکالت وحوادث برعواطف خود مسلط است وبا
کمک از نیروي الهی بر سختیها و موانع چیره می گردد .ودر سایه ،اطمینان و آرامش درد ورنج را از یاد می برد.
.3-3

دعا

یاد خدا در آرامش روحی و روانی بسیار مؤثر است وباعث ارتباط محکم انسان با خداوند می شود ذکر ویاد خداوند همه ترس
وناراحتی را از انسان دور می کند .امام صادق(ع) می فرماید» :دعا کن؛ زیرا شفاي همه دردهاست( .محمدي ري شهري،
 .)284 ،1379دعا منشأ آرامش روح وروان و برطرف کننده درد وغم است وانسان در پرتو دعا احساس میکند یک پناهگاه
محکم دارد که حامی اوست " .وَ َأیُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ" (انبیاء )83 ،ایّوب را یاد کن آن گاه
که پروردگارش را ندا داد :به من بیمارى و رنج رسیده است و تو مهربانترین مهربانانى.
ایوب (ع) مورد هجوم انواع بالها قرار گرفت ،اموالش همه از دست برفت ،و اوالدش همه مردند .مرض شدیدى بر بدنش مسلط
شد و مدتها او را رنج مى داد تا آنکه دست به دعا بلند کرد و حال خود را به درگاه او شکایت کرد .خداى تعالى دعایش را
مستجاب نمود و از مرض نجاتش داد و اموال و اوالدش را با چیزى اضافهتر به او برگردانید(.موسوي همدانی ،ج )433 ،14دعا
و نیایش تسلی بخش دل هاي خسته و مایه روشنی و صفاي جان و نیروبخش انسان در برابرمشکالت و فراز و نشیب هاي
زندگی است.
یکی از فیلسوفان روانشناسی دعا را براي معالجه بیمار راهی مفید دانسته ،می گوید:دعا براي معالجات امراض روحی بسیار مؤثر
است ودر نتیجه صحت بدنی وجسمی را در پی دارد(.ویلیام جمیز،1367 ،ص)145
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دل سپردن به پروردگار و مکتبی که فرستاده موجب می شود که انسان از رهگذر آن بتواند از میان تند باد حوادث روزگار و
فراز و نشیب هاي مداوم زندگی و علل و عوامل مشکل ساز با حالتی استوار و با آرامش درونی و توام با اطمینان و یقین عبور
کند.بنابراین دعا و راز و نیاز با خداوند باعث آرامش روحی –روانی بعد حوادث طبیعی میشود.
نتیجه گیری
خودکنترلی مدیریت بر خویشتن است که انسان به بوسیله آن ،ملزم به انجام یا ترک برخی امور است پس خودکنترلی یکی از
مؤلفه هاي مؤثر در رسیدن به آرامش روان است .خویشتنداري زندگی را متعادل ،صبر را زیاد و رابطه با معبود را مستحکم
کرده و در نهایت به زندگی رنگ آرامش خواهد داد.
 .1ایمان و خدامحوري مردم را در بحرانها و حوادث ناگوار یاري میکند و تکیه گاهی محکم براي آنهاست.
 .2اگر آدمی به باور نصرت الهی در شرایط سخت برسد روح امیداوري ونشاط بر او چیره شده وشرایط دشوار را پشت سر خواهد
گذاشت .
 .3سختیها و مصائب ،گاه براي تکامل آدمی است و گاهی براي تطهیر گناهـان و یـا بـراي رفیع درجه میباشد .اگر رنجها و
سختیها این معنـا را بیابد دیگر نیازي به تحمل آنها نیست بلکه آدمی با آغوش باز آنها را پذیرا خواهد بود.
 .4تکیه بر یک منبع اطمینانی ،از عوامـل بسـیار مهـم در افـزایش مقاومـت در برابـر سختیهاست.
 .5زندگی انسان مجموعه از موفقیت ها وناکامیهاست ،هرگز گریزي از آنها ندارد .وانسان صبور با اعتماد به نفس واطمینان
خاطررفتار خود را به متانت وبزرگواري مزین میکند .در هنگام مشکالت وحوادث برعواطف خود مسلط است وبا کمک از
نیروي الهی بر سختیها و موانع چیره می گردد .ودر سایه ،اطمینان و آرامش درد ورنج را از یاد میبرد.
 .6دعا و راز و نیاز با خداوند باعث آرامش روحی –روانی بعد حوادث طبیعی میشود.
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