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 مقدمه

د  خیتار است  داده  شناس   نه یرید  یقدمت   ی ورز  ن ینشان  باستان  مطالعات  انسان    یدارد. چنانکه  و 

اند مذهب جزء ال  یشناس  داده  و  یبشر   یزندگ   نفکینشان  بوده است.  اعصار  دورانت     لیدر تمام 

از   یبشر خال خیدر تار یدوره ا چیاست که ه دهیچی و پ ریفراگ ،یغن یبه اندازه ا  نیمعتقد است: »د

  ی نامطمئن بحران روح   ط یدر شرا  نیاعتقاد به د  یانسان ب   کی  یکه حت  ن ینبوده است«. ا  ین یاعتقاد د

طلبد    یو از او استمداد م   شد یاند   ی م  یع یماورا الطب   ی رویبه خدا و ن  ار یبه طور ناهش   ی و درماندگ

  ی »احساس مذهب  یگذار مکتب معنا درمان  ان یاست. به گفته فرانکل  بن  ی ثابت شده ا   ده یپد   کی

 .«.هر انسان وجود دارد اریناهش ریدر اعماق ضم ی و واقع قیعم

  ی با مشکالت کمک کرده و به زندگ  ریرا در مقابله و تدب  ی فرد که و  ی شخص  ی و باورها  ت یمعنو 

شده در فرهنگ معاصر جوامع است. مذهب از ارکان    رفته یبخش پذ   کی دهد به عنوان    ی مفهوم م

را هدا  ی فرهنگ هر ملت  یاصل م  تیاست که جامعه  انسجام  و مراسم    ین ی. دستورات دشد بخ  ی و 

به    ی به نحو موثر   ی اختالالت روان  یریشگ یدر امر درمان و پ   توانند یهستند که م  ی همه عوامل  یمذهب

حساس   یکه به مسائل فرهنگ   دانند یالزم م  یروانشناسان از نظر اخالق  گرید  ی. از سوه شوند کار گرفت 

افراد    ی مذهب بر زندگ  ر یبه نقش و تأث  ونگی، آلپورت و  مزیاز جمله ج  ی باشند. روانشناسان معروف

 .دانند یپرداخته اند و آن را مهم م

  هر   ی و سالمت روان  یزندگ   ت یفیکننده ک  نییعوامل تع  ن یتر  ی از اصل  ی کیاز ازدواج    یتمند یرضا 

عمر   انیاست و تا پا  یدر دوره جوان  یزندگ دادیرو  نیخانواده مهمتر  لیباشد. همسر و تشک  ی فرد م

  ت یکه مذهب به آن اهم  ی از موارد  ی کی  گریگذارد. از طرف د  ی م  ر یفرد تأث  ات یو ح  ی زندگ  انیبه جر 

سعادتمندانه    ی از ارکان زندگ  یکیباشد و    یم  ییزناشو  یو زندگ   ، خانواده  واجفراوان داده است ازد

و    نیکه به خاطر د  ی کس  اید یانتخاب کن  نداریآمده که بر شما باد که همسر د  ثیاست. در حد   نیتد 

کند )وسائل    ی و ثروت را به او عطا م  ییبایز   ل یاز قب  ازاتیکند،خداوند همه امت  فرد با او ازدواج   مانیا

ا  قت.د  (عهیالش یافته های روانشناسی    می مفاه  نیدر  تقو  و    مندیتیرا در رضا  یمذهب  داتینقش 

 . دهد  ی قرار م د ییمورد تأ  ییزناشو یسازگار

 


