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ABSTRACT
Hysteria (Tabarruj) and showing off are among the issues that the Holy 
Quran and the new psychology have dealt with in detail. Hysteria is a type 
of disorder that is condemned by the Holy Quran, and psychology discusses 
it as a mental illness. This study seeks to explain the factors that exist in the 
treatment of this illness from the perspective of the Qur'an and psychology. In 
other words, what strategies have the Qur'an and psychology stated for the 
treatment of hysteria? The collection of materials in this writing is library and 
the method of processing them is descriptive-analytical. After researching, it 
was determined that remembering God and believing in Him is the most im-
portant treatment for hysteria. Attention to family and children also prevents 
hysterical disorders. Hijab and lowering the gaze also keep the person away 
from provocation and hysterical spirit. Marriage can also be mentioned as 
an important factor in its treatment; Also, divine piety and performing acts 
of worship such as fasting and prayer reduce this disease and lead one to 
divine pleasure and avoidance of indecent acts such as showing off. Re-
pentance is also effective in the treatment of hysteria, which also calms the 
person and keeps the person away from this disease. Seeing a psychiatrist 
is another way to treat this condition.
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چکیده 
و  کریم  قرآن  که  است  مسائلی  جمله  از  خودآرایی  و  تبّرج  یا  هیستریک 
روان شناسی جدید به صورت مفّصل به آن پرداخته است. هیستریک یک نوع 
به  از آن  نیز  است و روان شناسی  قرآن کریم  نکوهش  بیماری است که مورد 
عنوان اختالل روانی بحث می کند. این پژوهش در صدد این است تا عواملی که 
در درمان این بیماری وجود دارد از منظر قرآن و روان شناسی بیان  شود. به عبارت 
دیگر، این که قرآن و روان شناسی چه راهکارهایی را برای درمان هیستریک بیان 
کرده اند؟ جمع آوری مطالب در این نگارش کتابخانه ای بوده و روش پردازش به 
آن ها توصیفی-تحلیلی است. پس از بررسی ها مشّخص شد که یاد خدا و ایمان به 
او، مهم ترین راهکار درمان هیستریک است. توجه به خانواده و فرزندان نیز مانع 
بروز اختالل های هیستریکی می شود. حجاب و حفظ نگاه نیز فرد را از تحریک و 
روحیه هیستریکی دور می کند. از ازدواج نیز می توان به عنوان عامل مهم در درمان 
آن نام برد؛ همچنین تقوای الهی و انجام عباداتی مانند روزه و نماز از این بیماری 
می کاهد و فرد را به سمت رضای الهی و دوری از اعمال ناپسند مانند خودنمایی 
سوق می دهد. توبه نیز در درمان هیستریک مؤثّر است که سبب آرامش در فرد 
نیز می شود و فرد را از این بیماری دور می کند. رجوع به پزشک روان درمان نیز 

یکی دیگر از راهکارهای درمان این بیماری است.
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مقدمه
به آراستگي گرایش داشته و دوست دارد در معرض توجه دیگران  زن به طور غریزی 
باشد. این آراستگي وقتي به حالت افراط در آید شکل خودنمایي و تبّرج به خود مي گیرد 
و  عوارض  و  می گویند  هیستریک  یا  نمایشی  شخصیت  اختالل  آن  به  روان شناسی  در  که 
خطراتي براي فرد و جامعه به دنبال مي آورد. از آنجا که تبّرج ناشی از بیماری های روانی به 
نام هیستریک است، ضرورت دارد که نخست مسئله تبّرج و هیستریک خوب شناخته شود؛ 
بتواند سالمتی معنوی  تا اگر فردی بدان دچار شد،  ارائه شود  سپس راهکارهای درمان آن 

خود را در این زمینه به دست آورد.
درباره زمینه ها و علل پیدایش هیستریک باید گفت که دانشمندان زمینه ها و علل پیدایش 
هیستریک مختلفی را برای آن بیان کرده اند و برخی معتقدند که نمی توان به دلیل روشن و 
مشّخصی اشاره نمود و به علّت تغییرات در اصطالحات، در مورد شیوع هیستریک اطالعاتی 
در دسترس نیست. علل هیستریک نامعلوم است و بیماران زمینه محرومیّت زیادی داشته اند 
)هارلد، بنیامین، 1369: 134(. فروید، هیستریک را نوعی تغییر غریزه جنسی که به صورت 
حرکات غیرعادی تغییر نموده است، می داند و نیز معتقد است که ضربات روانی و جنسی 
یعنی  ابتدایی رشد جنسی  اولیه  بیمار در مراحل  باعث می شود که شخصیّت  سنین کودکی 
نشان دهد؛  مقابل شداید عکس العمل  مانند کودکی در  بیماری  و  بماند  ثابت  ژنیتال  مرحله 
آمار،  اساس  بر  کند.  استفاده  تمایالت  ارضا  ابتدایی  وسایل  از  هدفی  به  رسیدن  برای  یعنی 

هیستریک 20 مرتبه در زنان بیشتر از مردان است )همان: 135(.
که  معتقدند  و  می دانند  دیگران  از  دریافت  و  همنشینی  را  هیستری  اصلی  علت  برخی 
هیستریک مسری است و از شخص بیمار به مستعد سرایت می کند )جلیلی، 1355: 55(. برخی 
دیگر رفتار اغواگری والدین را عامل هیستری در فرزندان می دانند )دیویدسون، بی تا: 498(.

مهم ترین ویژگی مبتالیان به این اختالل، تمایل شدید به خودنمایی و جلب توجه است  
که برای تأمین این هدف، به کارهای غیرعادی از جمله پوشیدن لباس های عجیب و جذاب، 
آرایش های تند و نامتعارف و ژست های نمایشی خاص دست می زنند. در این بیماری، فرد 
و  آثار  از  یکی  و  دارد  روانی  و  روحی  منشأ  بیماری  این  دارد.  جلوه گری  به  زیادی  عالقه 
نشانه های بیماری افسردگی در فرد است. چنین افرادی برای ارضای بیماری خود پیوسته به 

دنبال مدل های بهتر، باالتر، زیباتر و جذاب هستند.  
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از دیدگاه قرآن و روان شناسی پرداخته خواهد  به درمان هیستریک  در تحقیق پیش رو 
شد. کتاب های زیادی در زمینه تبّرج نوشته شده است؛ مانند پژمردگی گل یا عواقب بی عفتی 
و بی حجابی از محمدحسین اسوده که فقط به عوامل و آثار تبّرج پرداخته و یا مانند بررسی 
حجاب از دیدگاه قرآن و سنّت از مرضیه قاسمی که فقط به تبّرج از دیدگاه قران پرداخته 
است و این اولین تحقیقی است که به صورت میان رشته ای از دو دیدگاه قرآن و روان شناسی 
به این مسئله پرداخته و تبّرج را با هیستریک یا اختالل شخصیت نمایشی در روان شناسی تطبیق 

داده است.

1-مفهومشناسی
پیش از ورود به بحث الزم است معنای هیستریک و تبّرج روشن شود؛ سپس به ادامه بحث 

پرداخته شود تا هم خلط معنایی به وجود نیاید و هم مفهوم واژگان روشن تر شود.

1-1. هیستریک 
امروزه لفظ هیستریک حداقل در نه مورد به کار می رود. هیستریک (hysteria) در 
زبان انگلیسی به معنای هیجان و ابزار احساسات شدید و بی معنی است )حییم، 1380: 447(. 
در اینجا منظور از هیستریک افرادی با ویژگی های شخصیتی  وابسته، خودمحور، نیازمند به 
جلب توجه دیگران، همراه  با ابراز رفتارهای نمایشی و بیانات اغراق آمیزند که  عواطف متغیر 

و سطحی دارند. )صادقی، 1381: 80(.
این افراد برای مورد جلب توجه به شیوه های مختلف متوّسل می شوند، از پوشیدن لباس های 
به خود می گیرد  بوی جنسی  و  اغواگرانه که گاهی رنگ  رفتارهای  و  تا عشوه گری  زننده 
برای جلب  نمایشی  رفتار  افراد  این گونه  این که  دلیل  به  روان شناسان   .)40 )گلشنی، 1388: 
توجه دارند، اختالل شخصیت هیستریک را در فارسی نمایش گر ترجمه کرده اند )علیزاده، 
1371: 54(. آن ها این کار را به خاطر عّزت نفس پایین شان انجام می دهند )دیویسیون، 1388، 
2: 498(. از دیگر خصوصیات این افراد این است که هیجان پذیر و احساساتی هستند و در 
ابراز هیجانات خود بسیار مبالغه می کنند )کاپالن و سادوک، 1369: 133( که به عقیده برخی 
این مبالغه به خاطر اجتناب از احساس پوچی است که در مورد خود دارند )گلشنی، 1388: 
40(. خصوصیت دیگر آن ها این است که بسیار تلقین پذیرند و به راحتی تحت تأثیر دیگران 
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قرار می گیرند )دیویدسون، بی تا: 130(. همچنین توقّع زیاد از دیگران دارند و به خواسته های 
به خاطر سر و وضعشان  از خود راضی که دوست دارند  افرادی  دیگران بی تّوجه هستند و 
مورد توجه قرار گیرند )بارنت ویگ، 1388: 43(. از دیگر ویژگی های آن ها، وابستگی)به 

اطرافیان خود( و درماندگی و جستجوی مداوم اطمینان است )اخوت،1362: 71(.  
مهم ترین مسئله ای که این افراد دارند و تحقیق پیش رو بر آن تأکید دارد رفتارهای جنسی 
اغواکننده است. روان کاوان معتقدند که قسمت اعظم اعمال هیستریکی به علّت اختالالت 
جنسی ایشان است. اگر بیمار زن باشد، عشوه گری زیاد از حد و خود آرایی بی جا و زننده، 
و در  است  از خواص آن  معشوق  مرتّب  تعویض  و  فرد  بر روی  و عالقه  تثبیت عشق  عدم 
صورت ازدواج بیشتر به علّت اختالالت زناشویی و ناسازگاری، به طالق می انجامد )جلیلی، 

.)56-58 :1355

2-1. تبّرج 
تبّرج در لغت به معنای اظهار نیکویي ها و محاسن یا خارج شدن از محل سکونت است که 
الزم آن آشکار شدن است  )راغب اصفهانی، 1412ق: 115(. در اصطالح به اظهار شهوت انگیز 
نیکویي ها و زیبایي های زنان در برابر مردان بیگانه گفته می شود )ابن منظور، 1408ق، 1: 359؛ 
زبیدی، 1414ق، 3: 294( که ممکن است در رفتار، گفتار، حرکات یا هر عمل دیگری اتفاق 

افتد )مصطفوی، 1374، 1: 243(.
)احزاب:  ِة{  ْلجاِهِليَّ َج ا ْجَن َتَبُّ }َو َقْرَن ِف ُبُيوِتُكنَّ َو ال َتَبَّ آیه  در  و  قرآن  در  تبّرج  واژه 
33( به کار رفته است، آیه می فرماید که اي زنان پیغمبر از خانه هاي خود بیرون نیایید و به 
و  خودآرایی  معنای  به  را  تبّرج  مفّسران   .)309  :16  ،1390 )طباطبایي،  نپردازید  خودنمایی 
طنّازی  )طبری، 1415ق ، 22: 6( یا راه رفتن با ناز و کرشمه  )طوسی، بی تا، 8: 339( یا هرگونه 
اظهار زینت و زیبایی در برابر مردان بیگانه دانسته اند )طبری، 1415ق ، 22: 6( گروهی دیگر 
نیز به ذکر برخی مصادیق چون راه رفتن در فاصله نزدیک با مرد بیگانه پرداخته اند )ماوردی، 

1412ق، 5: 399- 400(. 
کنونی  عصر  را  ثانیة  جاهلیة  از  مراد  مفّسران  برخی  و  دارد  اشاره  األولی  جاهلیة  به  آیه 
می دانند ) مکارم شیرازي، 1374، 17: 290؛ قرائتی، 1383، 9: 360( که زن ها زینت کرده 
بیرون مي آیند )مکارم شیرازي، 1374، 17: 290(. برخی از مفّسران نیز هدف از این نهی )نهی 
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از تبّرج( صالح و حفظ جامعه می دانند )حسینی شاه  عبدالعظیمی، 1363، 10: 440؛ مدرسی، 
امّا حکم آن عام و  پیامبر آمده است،  1377، 10: 359(. این آیه گرچه خطاب به همسران 

شامل همه زنان می شود )قرطبی، 1417ق، 14: 117(.
نیز بهترین حالت برای زن را این می داند که نه  الزم به ذکر است که حضرت زهرا)س( 
مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند )سورآبادي، 1380، 3:  1968(. این معنا با آیه فوق 

تطابق دارد و مراد از آن این است که زنان از تبّرج و خودنمایی پرهیز کنند.

2-درمانهیستریکازمنظرقرآنوروانشناسی
تجویز  نوع  هر  از  قبل  روانی،  اختالل های  سایر  مانند  نیز  هیستریک  شخصیت  اختالل 
دارویی، باید از طریق روان درمانی بررسی و درمان شود. در قرآن و روانشناسی  راهکارهایی 
هیستریک  فرد  رفتار  باید  ابتدا  که  معتقدند  روانشناسان  دارد  وجود  هیستریک  درمان  برای 
آنالیز  از  بعد  طبیعی  طور  به   .)135  :1369 سادوک،  و  شود.)کاپالن  آنالیز  کامل  طور  به 
برای  را  راهکارهایی  کلی  طور  به  نیز  کریم  قرآن  کرد.  ارائه  مناسبی  راهکارهای  می توان 
درمان هیستریک بیان می کند که در ادامه به راهکارهای درمان هیستریک از منظر قرآن و 

روان شناسی پرداخته می شود.

1-2. ایمان به خدا و ذکر او
ایمان از ماّده امن به معنای طمأنینه داشتن روح و زایل شدن ترس است و در اصطالح 
اعتقاد  پیامبر  )ص(، 2.  به خداوند و شریعت  اقرار  استعمال شده است: 1.  قرآن در موارد ذیل 
قلبی به حّق همراه با تصدیق و 3. اعتقاد داشتن، گفتار راست و عمل صالح )راغب اصفهانی، 

1412ق: 90(.
مایه آرامش است و  به خدا  ایمان  به خدا است.  ایمان   مهم ترین راه درمان هیستریک، 
سبب می شود که فرد به دنبال رضایت خدا و اطاعت از اوامر الهی و پرهیز از نواهی باشد. 
ایمان به خدا سبب ایجاد تغییرات مثبت در شخصیّت می شود و یکی از روش های کم هزینه، 
بدون عارضه و فوق العاده است که به سرعت بیماری هیستریک را بهبود می بخشد و فرد را به 

ِذیَن آَمُنوْا  انسانی سرزنده وموفّق مبّدل می سازد. خداوند در آیه 82 سوره انعام می فرماید }الَّ
َتُدوَن{؛ کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را  ْ ُم اأَلْمُن َوُه مُّ َوَلْ یْلِبُسوْا ِإمَیاَنُ ِبُظْلٍ ُأْوَلِئَک َلُ
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به شرک نیالوده اند، آنان راست ایمنی و ایشان راه یافتگانند. بنابراین ایمان سبب ایجاد امنیت 
و آرامش در فرد می شود، فرد را به سمت سالمت روانی سوق می دهد و از بیماری های روانی 

از جمله هیستریک دور می کند.
درباره ذکر هم باید گفت که ذکر، به معنای به یاد آوردن یا به زبان آوردن چیزی است 
)ابن منظور، 1408ق، 5:  48( »ذکر« همان تذّکر، در برابر غفلت و فراموشی است که اعّم از 
تذّکر به قلب و زبان است )مصطفوی، 1374، 3: 297(. مراد از ذکر خدا، در نظر داشتن خدا 
و یاد او است که گاهی زبانی، گاه عملی و گاهی در ذهن و قلب است. ذکر خدا نیز سبب 

 ْ ذیَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُ آرامش روانی انسان می شود. قرآن کریم در این باره می فرماید:}الَّ
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوب{)رعد: 28(. روان شناسان نیز بر این که ایمان به خدا و یاد  ِ َأال ِبِذْكِ اللَّ ِبِذْكِ اللَّ
او سبب آرامش می شود، اتفاق نظر دارند و بر نقش تعیین کننده ایمان در تأمین آرامش روح 

انسان تأکید می کنند )جعفری، 1376،  5: 540(.
یاد خدا سبب درمان بیمار های روان می شود؛ به طوری که امام علی  )ع( می فرماید: »ذکر اهلل 
دواء أعالل النفوس«؛ یاد خدا داروي انواع بیماري هاي روان است )تمیمی آمدی، 1385: 188(.

در بیماری هیستریک، شخص به دنبال جلب توجه دیگران است اگر ایمان به خدا و یاد او 
در فرد بیمار تقویت شود، از توّجه به غیرخدا کاسته می شود و فرد کم کم از هیستریک فاصله 
خواهد گرفت. بنابراین ایمان به خدا و یاد او مهم ترین راه درمان هیستریک است؛ چنانچه در 
روان شناسی نیز شخص به دلیل حس تنهایی و نداشتن عّزت نفس در پی جلب توّجه است با 
تقویت عّزت نفش و انس و ایمان به خدا این اختالل برطرف می شود )سعیدی، 1392: 45(.

 2-2. محاسبه و خوددرمانی
یکی دیگر از راهکارهای درمان هیستریک محاسبه و خوددرمانی است منظور از محاسبه 
این است که فرد به دقّت اعمال خود را به خصوص اعمال هیستریکی را مورد دقّت قرار داده 

و ریشه، عوامل و نتایج آن را بررسی نماید، سپس اقدام به درمان آن کند.
)مبتالیان  افراد  قبیل  این  برای  بهترین تکنیک روان درمانی  هارلدکاپالن معتقد است که 
زوایای  و  موقعیّت ها  در  طریق،  آن  از  که  است  روان تحلیلی  فن  از  استفاده  هیستریک(،  به 
مختلف، از بیمار و رفتارهای او فیلم گرفته می شود، سپس بیمار به همراه روان شناس خود، به 
تماشای فیلم می نشیند و روان شناس، به آنالیز رفتارها و عالیم هشداردهنده بیمار می پردازد. 
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بیمار نسبت به وضعیت خود، بینش پیدا کرده و سپس به مقایسه  اوضاع روانی و رفتاری خود 
با افراد عادی جامعه می پردازد )کاپالن و سادوک، 1369: 135(.

آن  نمونه  که  می گویند  نفس«  احوال  بررسی  و  »محاسبه  این روش،  به  روایات  و  قرآن 
»حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا« است )عاملی، 1409ق، 16: 99(. این 
روایات به فرد توصیه می کند که انگیزه ها و عوامل روانی خود را تحت مداقّه و کنجکاوی 
تعادل و  بین آن ها  و  پیدا کند  را  نیاز آن ها  و  راه درست عالج  بتواند  تا  بدهد  قرار  عادالنه 
به ُآن  مائده  قرار سازد )صانعی، 1382: 175( که در قرآن در آیه 105 سوره  بر  هماهنگی 
از  ما  تا  است  آن  مقصود  شاید  َأْنُفَسُكْم{.  َعَلْيُكْم  آَمُنوا  ِذیَن  اَلّ ا  َ َأُيّ }َیا  است:  شده  پرداخته 
عقده های خود آگاه گردیم و به صراحت با آن روبه رو گردیم؛ زیرا در آن صورت است که 

می توانیم آن را درمان کنیم )همان(. 
بنابراین یکی دیگر از راهکارهای درمان هیستریک، محاسبه و خوددرمانی که در آن فرد، 

مشکالت روحی و روانی خود را مورد بررسی قرار می دهد و آن را درمان می کند.

3-2. توجه خانواده به فرزندان
کم  توّجه  است.  فرزندان  به  خانواده  کم توّجهی  هیستریک  روانی  بیماری  علل  از  یکی 
والدین به فرزندان سبب می شود که این افراد سعی کنند تا از خارج از خانواده نیاز خود به 
توّجه را تأمین کنند. معموالً این افراد دچار ناامنی شدیدی در اجتماع می شوند و برای آن که 
احساس امنیّت بیشتری داشته باشند، از پوشش ها و ظواهر نابهنجار استفاده می کنند تا توجه 
اطرافیان را به خود جلب کنند؛ امّا این رفتار آن ها نتیجه عکس داشته و سبب به وجود آمدن 
بیشترین آسیب های اجتماعی و در نهایت، ناامنی بیشتر آنان برای حضور در اجتماع می شود.

در قرآن کریم به محبّت و توّجه به خانواده بسیار تأکید شده است. خدای سبحان، از همان 
مرحله آغاز تشکیل خانواده، یعنی پیوند ازدواج، به »میثاق غلیظ« یا پیمان محکم یاد نموده 
است: }َو َكْيَف َتْأُخُذوَنُه َو َقْد َأْفضى  َبْعُضُكْم ِإىل  َبْعٍض َو َأَخْذَن ِمْنُكْم ميثاقًا َغليظا{)نساء: 21(؛ 

همچنین در آیه 72 سوره نحل، خانواده با عنوان »نعمت الهی« یاد شده است.
روان شناسان نیز معتقدند هرگاه کودک در محیطی آرام و اطمینان بخش رشد کند، در 
رشد  دارای  بزرگی  در  باشد،  برخوردار  اطرافیان  و  والدین  نوازش  و  عطوفت  از  حالی که 
کامل روحی و جسمی خواهد بود و فردی معتدل می شود و از بروز اختالل های روحی به 
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دور خواهد ماند )برک، 1400: 130(. بنابراین توّجه خانواده به فرزندان یکی دیگر از عوامل 
درمان یا پیشگری از ابتال به هیستریک است.

4-2. داشتن حجاب و عّزت و کرامت  نفس
یکی دیگر از راهکارهای درمان هیستریک، داشتن حجاب و عّزت و کرامت نفس است. 
حجاب، در لغت به معنای پرده، پوشش و حایل بین دو شی ء است. زن محجوب، زنی است 
که با پوششی، پوشیده باشد )ابن منظور، 1408ق، 3: 50 و 51( منظور از حجاب پوشاندن زن 

بر طبق موازین شرع در برابر نامحرم است.
زنان  به  ایدئولوژی  و  مکتب  یک  از  نشانه ای  به عنوان  اسالم  احکام  دیگر  مانند  حجاب 
باحجاب احساس ارزشمندی می دهد و تبّرج و بدحجابی، نشانه کمبود کرامت نفس یا همان 
عّزت نفس است. برخی پژوهشگران بر این باورند که ریشه تبّرج و بدحجابی احساس خأل و 
کمبود عاطفی است و افراط در تبّرج و خودنمایی، عامل حقارت و تشدیدکننده آن است 
)رجبی، 1388: 126(. یکی از علل شیوع هیستریک در بین زنان این است که آن ها می خواهند 
از راه خودنمایی و جلب توّجه در برابر جنس مخالف، برای خود پایگاه شخصیتی  بنا کنند 
و موفّق نمی گردند، بنابراین دچار هیستریک می شوند )همان: 129(. در این صورت، حجاب 

یکی از مهم ترین راهکارهای درمان هیستریک است که مانع از تبّرج و خودنمایی می شود.
درباره عّزت نفس هم باید گفت که روان شناسان عّزت نفس را »احساس ارزشمند بودن« 
می دانند که همه انسان ها بدون استثنا به آن نیازمندند. این احساس بر روی همه سطوح زندگی 
اثر می گذارد. در حقیقت، بررسی گوناگون روان شناسی حاکی از آن است که چنانچه نیاز به 
عّزت نفس ارضا نشود، نیازهای گسترده تر مثل نیاز به پیشرفت یا درک استعداد بالقوه محدود 
می ماند )کلمز، کالرک و بین، 1375: 11(. عّزت نفس سبب می شود که فرد خود را از اعمال 
سطح پایین هیستریکی دور کند؛ چراکه فرد خود را ارزشمندتر از آن می داند که در معرض 

تبّرج و خودنمایی قرار دهد.
ْمَنا  َكَّ َلَقْد  }َو  می فرماید:  و  کرده  اشاره  انسان  نفس  ارزش  و  کرامت  به  نیز  کریم  قرآن 
َتْفِضيال{ َخَلْقَنا  ْن  َّ مِّ َكِثرٍي  َعَ   ْلَناُهْ  َفضَّ َو  َباِت  يِّ الطَّ َن  مِّ َرَزْقَناُه  َو  اْلَبْحِر  َو  اْلَبّ  ىِف  ْلَناُهْ  َحَ َو  َاَدَم  َبىِن 

]بر  و دریا  را در خشکی  آنان  و  داشتیم،  را گرامی  فرزندان آدم  ما  راستی  به  و  )اسرا:70(؛ 
از  بسیاری  بر  را  آنها  و  دادیم،  روزی  ایشان  به  پاکیزه  چیزهای  از  و  برنشاندیم،  مرکبها[ 
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آفریده های خود برتری آشکار دادیم. اگر فرد به کرامت الهی که به او اعطا شده و ارزش و 
کرامت نفس خود پی ببرد، بی شک با تبّرج، خود را در معرض دید دیگران قرار نمی دهد و 

کرامت خویش را حفظ می کند. 
در کل می توان گفت  اگرچه تبّرج و بدحجابی احساس خأل و کمبود عاطفی است که 
در آن ها به وجود آمده است، ولی عکس مطلب هم صحیح است؛ یعنی افراط در تبّرج و 
خود نمایی می تواند عامل حقارت و تشدید کننده آن نیز باشد؛ زیرا باعث می شود زن دارای 
که  مردانی  است.  وابسته  هرزه  مردان  خواسته های  به  که  شخصیّتی  باشد.  وابسته  شخصیّتی 

حاضرند برای ارضای خود کرامت زن را قربانی کنند )رجبی، 1388: 126(.
در نهایت باید گفت حجاب و کرامت نفس از عوامل مهم و بازدارنده هیستریک و راه 

درمان آن هستند که فرد با توجه به آن ها می تواند از هیستریک دور شود.

5-2. حفظ نگاه
حفظ نگاه توسط فرد دارای هیستریک یا حفظ نگاه توسط دیگر افراد نسبت به فرد دارای 
هیستریک، سبب کمتر شدن هستریک می شود؛ چراکه اگر این افراد مورد بي توّجهي قرار 
گیرند، نسبت به تبّرج دلسرد می شوند یا اگر خود این افراد کمتر به دیگران نگاه کنند، کمتر 
به فکر جذب و تبّرج دیگران می افتند. بنابراین یکی از مهم ترین راه های درمان هیستریک، 

وْا ِمْن َأْبَصاِرِهْ َو يَحَفُظوْا  ُمْؤِمِننَي َیُغضُّ ْ حفظ نگاه است. قرآن کریم در این باره می فرماید:}ُقل لِّ
...{)نور: 30 و 31(. بنا به  ُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َو يَحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ ْ ُفُروَجُهْم... َو ُقل لِّ

این آیه، حفظ نگاه بر مردان و زنان الزامی است )مدرسي، 1377، 8 : 301(.
اساس  بر  و زن  مرد  میان  مسئولیّت  است که  پرداخته شده  مسئله  این  به  در روان شناسی 
ویژگی های بیولوژیکی آن ها متفاوت است و مالحظه می شود که خداوند وقتی حجاب را 
واجب می کند، آن را بر زن واجب می سازد و هنگامی که به فرو گرفتن چشم امر می کند، 
نخست به مرد فرمان می دهد؛ زیرا نگریستن مرد به زن بیشتر برانگیزنده فتنه است تا نگریستن 
زن به مرد. شاید دیدگان زن و نگاه های فتنه انگیز وی، مردان را پیش از زنان فاسد کند و 
این به چگونگی ترکیب فیزیولوژیک زن و مرد برمی گردد و احتمال هم سازی مرد با زن در 

صورتی که مرد به زن بنگرد، بیشتر از آن است که زن به او بنگرد.
 در واقع فرد خودنما، از قرار گرفتن در معرض دید دیگران کسب لّذت می کند. حفظ 
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نگاه توّسط زنان و مردان مؤمن، یک مبارزة منفي با زنان جلوه گر و مبتال به هیستریک است؛ 
چون وقتی زنانی که درصدد خودنمایی هستند، مورد بي توّجهي قرار گیرند، یک اثر تربیتي 
دارد و آن ها را متوجه خواهد ساخت که تنها با این وضع مورد توجه بیماردالني قرار خواهند 

گرفت که خود فاقد ارزش انساني هستند )مدرسی، 1377: 352(.

6-2. ازدواج
است  کرده  تجویز  هیستریک  بیماری  درمان  برای  را  ازدواج  پزشـکی،  علم  پدر  بقراط 

)شیبلی  هاید، 1387: 16(. قرآن کریم نیز در آیه 32 نور به ازدواج امر فرموده است: }َوَأْنِكُحوا 
جنسی،  نیازهای  تأمین  بی شک   .}... َوِإماِئُكْم  ِْعباِدُكْ  ِمن  اِلحنَي  َوالصَّ ِمْنُكْم  یاىم  اأْلَ
به  آیه 21 سوره روم،  در  قرآن کریم  را کاهش می دهد؛ همچنین  هیستریک و خودنمایی 

بُعد روانی ازدواج اشاره کرده است: }َو ِمْن آیاِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزواجًا ِلَتْسُكُنوا 
ُرون{ و آن را مایه آرامش و  َفكَّ ًة ِإنَّ ف  ذِلَک َلیاٍت ِلَقْوٍم َيَ ًة َو َرْحَ َنُكْم َمَودَّ ِإَلْيها َو َجَعَل َبْ

محبّت میان زن و مرد می داند. 

7-2. انجام عبادات
یکی دیگر از راهکارهای درمان هیستریک، انجام عبادات است. انجام عبادات مانند نماز، 
ذکر و غیره که دین اسالم بر پیروان خود واجب کرده است، موجب می شود که فرد به سوی 
رفتار بهتر، برتر، رشد و ارتقای نفس و اجتناب از رفتار زشت و انحرافی و غیرانسانی سوق 
پیدا کند؛ همچنین انجام منّظم و مرتّب عبادات در اوقاتی معیّن و اطاعت از خداوند و امر 
الهی را به شخص یاد می دهد و باعث می شود که او همواره با خضوعی کامل در تمام کارها 
برابر سختی ها،  ایجاد صبر و تحّمل در  باشد؛ همچنین عبادات، سبب  به خداوند نظر داشته 
جهاد با نفس و تسلّط بر خواسته ها و خواهش ها در فرد می شود. انجام مخلصانه و منّظم این 
عبادت ها باعث می شود فرد دارای خصوصیاتی شودکه پایه های درست سالمت روانی او را 
تشکیل می دهد و او را از تبدیل شدن به بیمار روانی حفظ می کند )نجاتی، 1372: 351-355(.

یکی از عبادت ها که خداوند تأکید زیادی روی آن دارد، نماز است. نماز برای جلوگیری 
عمیق  شخصیّت تأثیر  اختالل های  ودرمان  روان  و  جسم  دائمي  آرامش  حفظ  و  از اضطراب 
دارد؛ زیرا نمازگزار، با ایمان به قدرت الیتناهي پروردگار در برابرش خاضعانه سر به سجده 
می گذارد و تنها پناه و یاور مددکاری که کمک می کند را خدا می داند و با نمازهای پنج گانه، 
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اوالً باورهای اعتقادی را تعمیق می کند، ثانیاً ایمنی را به روان خود تلقین مي کند و سرانجام 
آرامش عمیق را در وجود خود، ملکه مي سازد. در مقابل، کساني که از یاد خدا غفلت مي 
ورزند و از آن سرباز مي زنند، دچار پریشان حالي شدید خواهند بود؛ به طوري که قرآن در مورد 
چنین افرادي مي فرماید: }َو َمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكي َفِإنَّ َلُه َمعيَشًة َضْنكا{)طه: 124(؛ هرکس از 
یاد من روي گردان شود، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت. چیزی جز خدا انسان را آرام 
نمی سازد )جعفری، بی تا،  6: 616( و نماز مهم ترین وسیله رسیدن به این آرامش در اعصاب و 

روان است )کارنیجی، بی تا: 359(. همین آرامش سبب دوری فرد از هیستریک می شود.
اطرافیان است )ریس، 1364:  تأیید  همچنین زیربنای هیستریک جلب توّجه و محبّت و 
290(. بنابراین اگر فرد بداند که پیوسته عبادت قدرتمندترین و مهربان ترین موجود عالم را 
انجام می دهد و او به این فرد توّجه دارد و از هیچ نعمت و محبّتی نسبت به او دریغ نمی کند؛ 
در نتیجه، نسبت به او عشق و محبّت پیدا کرده و در جلب رضایت او سعی می کند. همین 
مسئله سبب می شود که از هیستریک فاصله بگیرد؛ همچنین از نظر پیش گیری می توان گفت 
که امکان ابتالی نمازگزار واقعی به این قبیل اختالل هایی که ناشی از نیاز به توّجه اطرافیان و 

غیر خدا است، بسیار کم خواهد بود.  

8-2. توبه
یکی دیگر از راهکارهای درمان هیستریک، توبه است. توبه از »توب« و به معنای رجوع 
از  بازگشت  معنای  به  بنده،  سوی  از  توبه   .)357  :1 1404ق،  )ابن فارس،  است  بازگشت  و 

معصیت، خطا و پشیمانی از آن است )ابن منظور، 1408ق، 2: 61(.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که بسیاری از مشکالت روانی ما به احساس گناهان 
گناه،  احساس  و  شویم. درک  آن ها  دچار  نداشتیم  دوست  اصاًل  که  برمی گردد  اشتباه ها  و 
در  آن که  بدون  بیماری،  تصّور  می آورد.  بار  به  را  هیستریک  بیماری  و  وسواسی  پریشانی، 
بدن عضو بیماری باشد، آشفتگی و بازتاب های روانی به دنبال دارد که منجر به اموری مثل 
)امینی، 1378: 35(.  و... می شود  تبّرج  ازدواج،  به  عزلت نشینی، سستی در کار، بی عالقگی 
این  توبه  با  از آن است.  پشیمانی  و  از خطا  بازگشت  معنای  به  توبه  همان طور که گفته شد 

احساس گناه از بین می رود و فرد کم کم در مسیر صحیحی قرار می گیرد. 
پژوهشگران معتقدند که یکی از عوامل مقابله با فشار روانی، ایجاد تحّول و انقالب روحی 
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در پرتو ایمان به خدا و بازگشت به خویش است. این انقالب سبب می شود انسان قدرتی فوق 
تصّور در خود بیابد و بتواند بر سختی ها و فشارها چیره شود )حسینی کوهساری، 1386: 186(.

اعتراف،  از  بعد  فرد  که  است  این  توبه  شرط  که  است  شده  گفته  توبه  شرایط  درباره 
بین  از  می شود،  ناراحتی  باعث  که  حایلی  صورت،  این  در  بگذارد.  کنار  را  خودخواهی 
می رود. فرد با درون خود آشتی می کند و نباید دیگر آن گناه و خطا را تکرار کند؛ در نتیجه، 
)قریشی،  است  روان درمانی  همان  این  و  داشت  نخواهد  احساس شرم  دیگر  اصالح،  ضمن 

.)108 :1376
درباره نتایج توبه هم باید گفت که توبه مانند یک عوامل روانی مراحل و جوانب زیادی را 
در برمی گیرد که به اعاده ساختار شخصیّت فرد کمک می کند. نخست این که توبه، آرزوی 
را خوار  او  و خطاهایش  گناه ها  پریشانی که  انسان  پیش روی  را  روان  و  نمودن روح  پاک 
ساخته است، متجلّی می سازد و این آرزو، او را در یک حالت آرامش روانی قرار می دهد. 
دوم این که توبه موجب احترام ذاتی شخص توبه کننده می شود و این احترام، احساس او را 

نسبت به شخصیّت خویش نیرومند می سازد )طباره، 1383: 44(.
بنابراین توبه یکی دیگر از مهم ترین راه های درمان هیستریک است و فرد با توبه عالوه بر 
احساس آرامش ، دیگر به اعمال هیستریکی خود باز نمی گردد و از نتایج منفی آن مصون می ماند.

9-2. مراجعه به پزشک روان درمان
یکی دیگر از راهکارهای درمان هیستریک مراجعه به پزشک روان درمان است. شخص 
مبتال به بیماری روانی و یا هیستریک باید به متخّصص روان شناسی مراجعه نماید. مراجعه به 
متخّصصان از اصولی است که در زندگی ماّدی و معنوی نقش اساسی دارد. امروزه با توجه به 
گسترش روان شناسی و ارائه راهکارهای مفید، ضرورت دارد  افرادی که دارای بیماری های 
روانی از جمله هیستریک هستند، به روان شناسان مراجعه کنند. روان شناسان نیز بر اساس بیماری 

هر فرد، دارویی متناسب با همان فرد را تجویز می کنند و راهکارهای مناسبی را ارائه می دهند. 
َفْسئُلوا  ِإَلهْي  ِحى  نُّ ِرَجااًل  ِإالَّ  َقْبَلَک  }َوَماَأْرَسْلَنا  آیه  در  پزشک  به  مراجعه  نیز  قرآن  در 
ْكِ ِإن ُكنُتْ اَلَتْعَلُمون{)نحل: 43(؛ ترجمه: و پیش از تو جز مردانی که به آنان وحی  َأْهَل الذِّ
می کردیم، نفرستادیم. اگر ]این حقیقت را[ نمی دانید ]که پیامبران از جنس بشر بودند[ از اهل 
دانش و اطالع بپرسید ]تا دیگر نگویید که چرا فرشته ای به رسالت نازل نشده است؟![. این آیه 
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اشارت دارد به این که سؤال جاهل از عالم یک اصل شرعی است )جعفری، 1376،  7: 226(.
بدون شک »اهل ذکر« از نظر مفهوم لغوی، تمام آگاهان و مّطلعان را در برمی گیرد و آیه 
فوق بیانگر یک قانون کلی عقالیی در مورد »رجوع جاهل به عالم« است؛ هر چند مورد و 

مصداق آیه، دانشمندان اهل کتاب بودند، ولی این مانع کلیّت قانون نیست. 
بنابراین مراجعه به پزشک نیز یکی دیگر از راه های درمان هیستریک است.

نتیجهگیری
برای درمان  قرآن و روان شناسی، عوامل مختلفی  بررسی ها مشّخص شد که در  از  پس 
ایمان  است،  بیماری  این  درمان  راهکار  که  عاملی  مهم ترین  است.  شده  مطرح  هیستریک 
از  دیگر  یکی  نیز  خوددرمانی  و  محاسبه  خدا،  به  ایمان  بر  عالوه  است.  او  ذکر  و  خدا  به 
راهکارهای درمان هیستریک است که در آن اعمال به دقّت بررسی و به درمان آن پرداخته 
می شود. توّجه کافی و الزم به خانواده و فرزندان یکی دیگر از راهکارهای درمان و پیشگیری 
هیستریک است. حجاب نیز مانع گرفتار شدن به بیماری هیستریک می شود. ازدواج هم از 
بسیاری از اختالل های هیستریکی جلوگیری می کند. تقوا و خودنگه داری نیز مانع هیستریک 
نیست،  ناپسند که مورد رضایت خدا  اعمال  از  را  فرد خود  تقوا  راه درمان آن است. در  و 
را  توّجهات  روزه  و  نماز  مانند  عبادت ها  است.  آن ها  از  یکی  هیستریک  که  می کند  حفظ 
به غیر -که مهم ترین علّت رفتار  افراطی  به سمت خداوند سبحان می برد و فرد را از توّجه 
افراد هیستریکی است- دور می کند. توبه به فرد آرامش می بخشد و فرد را دوباره به جریان 
سالمت روانی و دوری از هیستریک برمی گرداند و در نهایت باید گفت که مراجعه به پزشک 

روان درمان و آنالیز دقیق فرد نیز یکی از مهم ترین راهکارهای درمان هیستریک است.
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