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برخی روش های استخراج مباحث روان شناختی از قرآن

کسانی که مامور به تحول در عصر خویش اند اگر از قواعد 
عصرخودشان تبعیت کنند هیچ تحولی رخ نخواهد داد.



اّولین فریضه ی دانشجویی عبارت است از آرمانخواهی. 
آرمانخواه�ی مخال�ف محافظ�ه کاری اس�ت، ن�ه مخالف 
واقع گرایی. محافظه کاری یعنی ش�ما تس�لیم هر واقعّیتی 
-هرچ�ه تلخ ، هرچه بد- باش�ید و هیچ حرکتی از خودتان 
نشان ندهید؛ این محافظه کاری است. معنای آرمانگرایی این 
است که نگاه کنید به واقعّیت ها و آن ها را درست بشناسید؛ 
از واقعّیت های مثبت استفاده کنید، با واقعّیت های سلبی و 
منفی مبارزه کنید. چشمتان به آرمان ها باشد. 1394/4/20
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بسم اهلل...
وقتی صدای ما را از سراشیبی سختی ها می شنوید! وقتی گذر از بی مسئولیتی های عده ای و بی 
انگیزه گی های عده ای دیگر انقدر س��خت می شود که گاهی فکر می کنی خیلی تنهایی... و اینها به 
کنار... گاهی به ژست های روشنفکری بر می خوری که بیشتر خنده ات می گیرد! و اینها به کنارتر... 
عده ای که با قیافه های ظاهر الصالح و با اندیش��ه های غربی اس��المیزه)بخوانید اس��الم مالی شده!(، 

می شوند مدعی روان شناسی اسالمی مظلوم! 
همان هایی که از نربان دین باال می روند! ولی 

اساس��ا در همین ظواهر هم خ��ودی ها را به باد 
س��خره)البته در قال��ب انتقاد کارشناس��انه!!( می 

گیرند و غربی ها را تطهیر می نمایند...
رویکرد التقاطی به روان شناس��ی اسالمی یکی از 

رویک��رد های خطرناک در این حوزه اس��ت، البته باید 
قبلش تعریف درس��تی از التقاط داش��ته باشیم. در 

واق��ع اینکه روان شناس��ی را از کدام زاویه با دین 
مخل��وط کن��ی! اصال با ک��دام دین)ب��ه معنای 
مسلک( مخلوطش کنی! با چه ابزاری و به چه 

میزان هم بزنی مهم اس��ت!! باید بدانیم که 
کدام را اصل قرار می دهیم و از کدامشان 
در کدام حوزه انتظار اس��تخراج اصول و 

مبان��ی داریم.  خطرن��اک ترین نحوه 
التقاط، التقاط دین تحقیق نش��ده 

ی شناسنامه ای عوامانه با روان 
شناسی است. عده ای اینگونه 

اصرار دارند دین عوامانه 
و برگرفت��ه از تلگرام 

ب��ا روان  خود را 
مخلوط  شناسی 

التقاط و اسالم مالی!!
سخن سردبیر



نرگس نظرپور-سردبیر فصلنامه 
روان شناسی اسالمی »فرا«

بهار  139۶

کنند که وقتی پای صحبتشان می نشینی عمق بی سوادی دینی شان آشکار می شود. و از 
شان عموما تحقیق نشده است و خیلی از برداشت این جهت خطرناک اند چون دین 

پایه و اس��اس از دین است. حاال این برداشت بی هایشان، برداش��ت هایی بی 
اش��تباه می خواهد با روان شناسی مخلوط شود... پایه و اس��اس و 

خانه ای که از پای بست ویران است...
این افراد)اگر نگاه خوشبینانه داشته باشیم( عموما افرادی 

خود را در مطالعه روان هس��تند ک��ه عمر 
شناسی گذرانده اند از 
طرفی یک دین درونی 
شده از دوران کودکی هم 
در نه��اد دارند و ل��ذا مجبورند 
برای آرامش روحی خودش��ان این دو را 
به نحوی صحیح قاطی کنند که نه س��یخ 
بس��وزد و نه کب��اب! و در نگاه بدبینانه باید 
بگوییم پای نوع��ی نان به نرخ روز 
خوری در میان اس��ت! باالخره در 
مملکت اس��المی و با وجود شورای 
تحول در علوم انس��انی و... باید عالوه 
بر مطالعات به روز روان شناس��ی چند 
کلمه ای هم قال الصادق علیه الس��الم 
بلد باشی تا نان ات آجر نشود... 

و من اهلل التوفیق...
خ��ب دیگر ت��ا در نش��ریه تخته 

نشده است باید بروم!
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آمنه بابائی

باال و پایین کردن صفحات فضای مجازی آن هم بدون هدف و ساعت ها وقت صرف 
کردن برای پیام هایی که نه تنها فایده ای ندارند، حجم اطالعات گسترده و گهگاه غلط و 

بی فایده ای را راهی ذهن کرده و زمان و انرژی مفید فرد را تلف می کنند.
احتماال این اتفاق برای ش��ما نیز پدیده آشنایی است. این روزها هر یک از ما به نوعی 
درگیر تلگرام و اینس��تاگرام و س��ایر فضاهای مجازی هستیم. در واقع فضای مجازی به 
عنوان حقیقتی غیرقابل انکار با زندگی ما آمیخته شده است و انسان امروز را نمی توان از 

این تکنولوژی ها جدا نمود.
نوع طراحی فضای مجازی کنونی به  گونه ای اس��ت که زمینه از مسیر اصلی منحرف 
شدن زیاد است. شبیه زمانی که انسان از یک اتوبان در حال حرکت به سمت یک مقصد 
است اما آن  قدر جاذبه های کنار مسیر زیاد است و هزینه منحرف شدن از مسیر اصلی 
کم است و امکان پرداختن طوالنی  مدت به این جاذبه ها وجود دارد که شخص مشغول 
همین ها می ش��ود و به هدف اصلی نمی رس��د. وقتی به کرات و به  صورت متعدد اراده 
انسان نتواند به آنچه واقعا می خواسته بپردازد، اراده ضعیف می شود. شبیه فرد معتادی 
که آن قدر تصمیم به ترک گرفته و نتوانسته، که احتمال ترک اعتیاد برایش بسیار کم 

شده)کدخداپور(.

 کارشناسی ارشد 
مشاوره خانواده دانشگاه عالمه طباطبایی
Aminebabaei@gmail.com

بحران اراده
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پیرام��ون  صحب��ت  ام��روزه 
مش��کالت فضای مجازی بسیار 
گس��ترده اس��ت، اما آیا مشکل 
انفعال در برابر محیط و اتفاقات 
پیرامون منحصر ب��ه این حوزه 
می باش��د؟ پاس��خ منفی است. 
اگر نگاه��ی به زندگ��ی روزمره 
خودم��ان و یا زندگی کاری مان 
به عنوان افرادی فعال در رش��ته 
ه��ای یاوران��ه، نظ��ر بیفکنیم، 
خواهیم دید که جمالتی از این 

دس��ت که »می دانم ولی نمی توانم« را بسیار 
ش��نیده ایم. انجام کارهای بی هدف مش��ابه 
فضای مجازی، در سایر موضوعات زندگی نیز 
قابل مش��اهده اس��ت، از زمان هایی که صرف 
مشاهده تلویزیون و ماهواره می کنیم تا مخارج 
غیرضروری زندگی و به طور کلی سبک زندگی 
امروزین، رد پای موضوعات این چنین در جای 

جای زندگی نسل امروز مشاهده می شود.
این گون��ه انفعال ها نه تنها در نس��ل امروز 
مشاهده می ش��ود، بلکه با تربیت ناصحیح به 
نس��ل آینده نیز انتقال داده می شود. از جمله 
مهم ترین دغدغه های های والدین در گذشته 
و ام��روز، عدم کنت��رل بر فرزن��دان در خارج 
از من��زل و هراس از کج روی آنان می باش��د. 
فقدان یک هویت ش��کل گرفت��ه در افراد و یا 
ایجاد هویت های پوچ و تهی، که اغلب ناش��ی 
از عدم تفکر و گاهی ناآگاهی اس��ت می تواند 
مهم ترین دلیل کج روی باشد؛ هرچند آگاهی 

به تنهایی کافی نیست. اینجاست که سخن از 
نیرو و قدرت اراده مطرح می ش��ود. در س��یر 
حرکت انسان به سوی کمال، عوامل مختلفی 
تربی��ت وی را جهت دهی می نمایند، یکی از 
این عوامل اراده اس��ت که به صورت مستقیم 
بر تربیت انسان ایفای نقش می نماید. زیرا به 
س��بب وجود اراده، نف��س آدمی در عین آنکه 
تحت تاثیر نیروهای مختلف قرار دارد، مقهور 

آن ها نخواهد بود)سلجوقی، 1384(. 
با تقوی��ت اراده، عزت نف��س و ایجاد هویت 
مناس��ب در فرزندان می توان آنان را در مقابل 
آس��یب های درون و بیرون واکسینه نمود. در 
این صورت این هویت با اراده، با پشتوانه تفکر 
صحیح، نجات بخش آین��ده و حرکت دهنده 
انسان به سمت کمال خواهد بود. بنابراین نسل 
امروز می باید به تقویت نیروی اراده در خود و 

ایجاد و رشد آن در نسل های بعد بپردازد. 
در نگاه��ی وس��یع ت��ر انفع��ال منحصر به 
افراد نیس��ت بلک��ه مجامع، ملت ه��ا و حتی 
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دولت ها را نیز ش��امل می ش��ود. نبود عزم در 
دول��ت ها برای اصالح ام��ور و حتی نبود عزم 
ملی افراد در جهت رفع مشکالت پیرامونی، از 
این دست موضوعات اجتماعی است. این روزها 
هرچند کمپین های فضای مجازی تبدیل به 
نُقل و نبات محافل مجازی ش��ده است، اما آن 
چه در واقعیت دیده می شود این است که این 
کمپین ها تا وقت��ی اراده و عزم بر انجام عمل 
نباشد، کلماتی بیش نبوده و نیستند. برای مثال 
کمپین نخری��دن خودرو که چندی پیش و با 
ورود دول��ت به موضوع، کارگر نیفتاده و بی اثر 

گردید.
 از جمل��ه موارد نگران کنن��ده اجتماعی در 
کش��ور ما که دارای یک هویت اسالمی است، 
کمرنگ ش��دن امور عبادی در آن می باش��د، 
این امر می تواند هش��داری باش��د که از رشد 
بی مسئولیتی در جامعه و کمرنگ شدن نقش 
اراده در جامعه خب��ر دهد؛ زیرا هویت جامعه 

دینی با انجام امور عبادی پیوند دارد.
شاید بتوان این باتالق فردی و  اجتماعی که 
انس��ان را با فرض آگاهی، ناتوان کرده و سبب 

می شود به رغم خواستن، نتواند، “بحران اراده” 
نام نهاد. »اراده« همان ش��اه کلیدی است که 
هم حالل مشکالت فعلی است و هم پیشگیری 
کننده از خطرات آینده. از این رو به جایگاه این 
مفهوم در دی��ن پرداخته و اهمیت آن را مورد 

بررسی قرار می دهیم.
انس��ان، موجودی تربیت پذیر است و بر اثر 
تربیت درس��ت می تواند به عالی ترین مدارج 
روح��ی، معنوی و علمی دس��ت یاب��د. برای 
رسیدن به چنین هدفی، عواملی الزم است که 
از جمل��ه آنها، تقویت اراده و به کار گرفتن آن 
است. ش��هید مطهری)1382( در این باره می 
گوید: هر مقدار که اراده قوی تر باشد، بر اختیار 
انسان افزوده می ش��ود و انسان، بیشتر مالک 
خود و کار خود و سرنوشت خود می گردد. مثاًل 
اگر انس��ان می خواهد بچه را تربیت کند، باید 
کاری بکند که اراده در وجودش تقویت ش��ود. 
راجع به مسئله اراده و به تعبیر دیگر، تسلط بر 
نفس، دستورهای فراوانی با عنوان تقوا و تزکیه 
نفس آمده است. امیرالمؤمنین علی علیه السالم 
تعبیری دارند بس��یار عالی، اول درباره خطا و 
گناه می فرماید: »ااَل َو اِنَّ الَخطایا َخیٌل ُشُمٌس، 
ُحِمَل َعلَیها اَهُلها: َمثل گناهان، َمثل اسب های 
چموش اس��ت که اختیار را از کف س��وار می 
گیرند.« سپس درباره تقوا که نقطه مقابل آن 
است، می فرماید: »ااَل َو اِنَّ التَّقوی َمطایا ُذلٌُل: 
همانا مثل تقوا، َمثل مرکب های رام است که 
اختیار مرکب در دس��ت سوار است، نه اختیار 

سوار دست مرکب.«
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در اینجا سخن از تقویت اراده به میان می آید 
و اینکه به سبب تقوا، انسان، صاحب اراده شده 
و بر نفس خود مسلط می شود و در نتیجه، به 
سوی تربیتی درست گام برمی دارد.* عبادت، 
همانگونه که در ادامه ذکر خواهد شد، یکی از 
مهم ترین عوامل تقویت اراده اس��ت و اعمال 

عبادی و اراده با یکدیگر رابطه دوسویه داشته و 
یکی موجب تقویت دیگری می گردد.

اراده در لغ��ت نام��ه دهخ��دا، “خواس��ت”، 
“خواسته”و “میل”، معنا شده است.  واژه اراده 
دست کم به دو معنی استعمال می شود یکی 
خواستن و دوست داش��تن و دیگری تصمیم 
گرفت��ن بر انج��ام کار. در واق��ع چیزهایی که 
متعلق خواست و محبت شخص قرار می گیرد. 
البته در تفاوت می��ل و اراده باید گفت: “اراده 
بیشتر جنبه درونی دارد و برعکِس میل است، 
انس��ان را از کش��ش امیال آزاد می کند یعنی 
امیال را دراختیار انسان قرار می دهد. هرطور که 
اراده می کند، کار می کند نه هرطور که میلش 
بکشد. تابع تصمیم و فکر بودن غیر از تابع میل 

بودن است)مطهری، 1378(.
در فرهنگ ه��ای قرآن��ی، اراده ب��ر گرفته از 
»راد«، »ی��رود« اس��ت، آن گاه ک��ه در طلب 
چیزی تالش شود. اراده در اصل قوه ای مرکب 
از میل شدید و نیاز و آرزو است)راغب اصفهانی 

به نقل از پژوهشکده باقرالعلوم(.
از نظر فالس��فه اس��المی، تحقق وجود اراده 
مبتنی بر دو پایه است 1. آگاهی به مصالح عمل؛ 

2. آگاهی به مفاسد عمل)سلیمانی، 1384(.
همچنین مرحوم صدرالمتالهین بر این باور 
است که مرز جدایی انس��ان از حیوان، اراده و 
میل است، زیرا انس��ان متحرک به اراده، ولی 
حیوان، متحرک به میل اس��ت)جوادی آملی، 

.)1378

.در ادامه سلسله مقاالت راه های تقویت ارده در فرد، خانواده و جامعه در نگاه اسالم، مورد بررسی قرار خواهد گرفت 
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اراده از نظر فلس��فی و روان شناسی، نیرویی 
اس��ت درونی که آگاهانه آدم��ی را به اعمالی 
هدفمن��د وامی دارد. در عرفان عملی نیز یکی 
از حالت های زمان سلوک را ارادت دانسته اند. 
خواجه نصیرالدین طوسی در اوصاف االشراف، 
اراده را مش��روط به سه چیز می داند: 1. شعور 
و آگاهی از آنچه فرد می طلبد 2. آگاهی درباره 
کمالی که به وسیله اراده می توان به آن رسید 
3. فقدان و نبود آن کمال در حال حاضر)بی نا، 

اراده و تحول آفرینی(
در ای��ن پژوهش اراده به معنای »اتحاد همه 
گرایش های فطری و اکتسابی شخص بر انجام 
دادن هر کار« و قصد محکم انسان برای انجام 
کاری در نظر گرفته شده است. پژوهنده معتقد 
است همة انسان ها از نیروی اراده برخوردارند و 
کسانی که ادعا می کنند اراده ای ضعیف دارند، 
باید علت ضعف اراده خود را جس��تجو کنند. 
این افراد س��عی نمی کنند خود را بشناسند و 

بر نیروی درونی خود آگاهی یابند)حق جو(. 
در بررس��ی مفهوم اراده باید اش��اره شودکه 
برخی دیدگاه ها منکر اراده انسان هستند و این 
انکار اراده هم شامل رویکردهای دینی و معنوی 
اس��ت و هم شامل رویکردهای مادی. اما آنچه 
واضح و مبرهن اس��ت، آن اس��ت که موفقیت 
های م��ادی و دنیایی و موفقیت های معنوی، 
مرهون نیروی اراده و خواس��تن است؛ تا گامی 
برداش��ته ش��ود، تغییری ایجاد شود و رشدی 
صورت گیرد. فارق از اختالفات فلسفی، کالمی 

و روان شناسی که در موضوع اراده انسان مطرح 
اس��ت، به طور کلی -همان طور که در اصول 
عقائد شیعه عنوان شده است- انسان موجودی 
دارای اراده و در نتیج��ه دارای مس��ئولیت می 
باش��د که در برابر آن چ��ه انجام می دهد، می 
باید پاسخ گو بوده و به حکم عقل اراده نماید. 

هرچند در درون روان شناسی غرب تعاریف 
متعددی از اراده ارائه شده است و اختالف نظر 
پیرامون این موضوع بس��یار اس��ت، لکن اراده 
مفهومی است که امروزه مورد توجه و بررسی 
بسیاری از نظریه های مش��اوره و روانشناسی 

غربی است.*
اراده انس��ان ب��ه عنوان عام��ل تاثیرگذار در 
سرنوشت، همواره مورد بحث ادیان الهی بوده 
اس��ت. در دین مبین اس��الم انسان نه تنها به 
عن��وان موجودی مخت��ار و دارای نیروی اراده 
معرفی شده بلکه می باید در مورد اعمال خود 
پاسخگو و در واقع مسئولیت پذیر باشد. از نظر 
قرآن، انس��ان موجودی اس��ت که می تواند به 
اعلی علّیین برس��د و یا در اسفل سافلین فرو 

برود.
با بررس��ی س��احت های وجودی انسان در 
قلمرو عقلی، عاطفی و ارادی، می توان دریافت 
که اراده در س��اختار من��ش و رفتار وی که به 
ش��کل گیری ش��خصیت او می انجامد، نقش 
اساس��ی و مهمی ایف��ا می کن��د. اراده، عامل 
توانمندی انس��ان در گزینش و انتخاب است. 
اراده، برخالف میل که از طبیعت انسان ناشی 

.در این پژوهش از بحث پیرامون تعاریف ارده در نظریات غربی و اختالف نظرهای پیرامون آن صرف نظر شده است 
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می شود، نیرویی قوی است که به عقل آدمی 
بس��تگی دارد. اراده و اختیار اگر به خدا پیوند 
بخورد، با نوعی دل بس��تگی به منبع قدرت و 
توانایی همراه می شود و اگر آدمی به حقیقت 
و فیض بخشی این سرچشمه رحمت اطمینان 
یابد، در زمینه س��ازندگی ش��خصیت فردی و 
اجتماعی با توان بیش��تری به سوی موفقیت 
پیش می رود)راه های پرورش اراده در زندگی(.

فعل ارادی در حقیقت مظهر شخصیت آدمی 
اس��ت. یکی از ویژگی های ذاتی انسان، آزادی 
خواهی اوس��ت. او آزاد آفریده شده است و می 
خواهد آزاد باشد. آدمی با اختیار و اراده است. 
زندگانی و تکاپوی او، تابع صرف عوامل جبری و 
پدیده های محیطی و قوانین طبیعی نیست. او 
خالق است و در بیشتر موارد هر چه را بخواهد، 
انجام می دهد. نیروی انتخاب و اس��تخدامش 
بس��یار قوی است و سرنوش��تش را خود رقم 
می زند. اراده، از قوای خاص انس��ان اس��ت و 
موجودات دیگ��ر از این نیرو به صورت آگاهانه 
و هدف مند بی به��ره اند. این نیروی محرکه، 
شکل دهنده شخصیت آدمی است. اراده قدرتی 
روحی است که باید با برانگیختن امیال موافق 
و پیروز ش��دن در برابر امیال معارض، آن را به 
عرصه ظهور رسانید. این ویژگی به علت معیار 
ارزش سنجی و اختصاص داشتن به انسان و نیز 
این که راه صالح انسان و شرط سیر و سلوک 
و صحت عبادات می باشد، دارای اهمیت بوده 
و عنصری مؤثر در رس��یدن به کمال اس��ت. 

براین اساس، انسان باید هنگام انجام دادن هر 
کار، همه جنبه ه��ای آن را در نظر بگیرد و با 
ای��ن توجه، به عمل یا ترک آن تصمیم بگیرد. 
حضرت رس��ول اکرم صلی اهلل علیه و آله می 
فرمای��د: “هنگامی که تصمیم ب��ه انجام دادن 
کاری می گیری، در عاقبت آن بیندیش”)اراده 

و تحول آفرینی(.
اهمیت اراده در مکتب تش��یع ب��ه اندازه ای 
است که آنگونه که از آیات و روایات برمی آید، 
آن دسته از اعمال و رفتار انسانی که ارادی بوده 
و با اختیار انس��ان همراه باشد، ارزش و جایگاه 
بیش تری داش��ته و به رشد او بیش تر کمک 
می نماید. به گفته آیت اهلل سبحانی »اسالمی 
که ما می آوریم باید بر اس��اس تحقیق و اراده 
باشد و اگر براساس ترس الفاظی را بیان کنیم 

ارزشی نخواهد داشت.”)خبرگزاری شبستان(
امام خمینی)ره( در حدیث اول از کتاب چهل 
حدیث)1371( در باب جهاد نفس، پس از بیان 
شرط اول مجاهده نفس یعنی “تفکر” به بیان 
اهمیت “عزم” می پردازند و می فرمایند: »ای 
عزیز، بکوش تا صاحب عزم و دارای اراده شوی، 
که خدای نخواس��ته اگر بی ع��زم از این دنیا 
هجرت کنی، انس��ان صوری بی مغزی هستی 
که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوی، 
زیرا ک��ه آن عالم محل کش��ف باطن و ظهور 
سریره است. و جرأت بر معاصی کم کم انسان 
را ب��ی عزم می کند و این جوهر ش��ریف را از 

انسان می رباید.«
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مفهوم اراده به زیبایی در اعمال عبادی نمایان 
ب��وده و با این اعمال رابطه متقابل دارد؛ اعمال 
عبادی* در کنار اثر وضعی که برای انسان دارند، 
موجب تقویت اراده می شوند و از طرفی مقید 
بودن به انجام آن ها مس��تلزم اراده می باشد. 
اعمال عب��ادی در کنار تفکر، معنا و تاثیر می 
یابند. این اعمال در کنار روح عبودیت که حاکم 
بر آن ها می باش��د، آموزه هایی جهت زندگی 

روزانه برای انسان دارا هستند.
در اس��الم یک خصوصیتی هست و آن این 
است که با این که روح عبادت ارتباط و پیوند 
بنده با خدا و شکس��تن دیوار غفلت و توجه به 
خداست، اما نکته جالب این است که اسالم، به 
عبادت شکل داده و به شکل هم نهایت اهمیت 
را داده و در آن ش��کل نیز یک سلس��له برنامه 
های تربیتی را در لباس عبادت وارد کرده است. 
یکی از مهم ترین خصوصیات شکلی که اسالم 
به عب��ادت داده، مس��ئله تمرین ضبط نفس 

است)مطهری،1382(. 
الزمه اراده بر اعمال صحیح، تفکر است. امام 
ص��ادق)ع( راه تقویت اراده را که همان اصالت 
عق��ل اس��ت در میدان عب��ادت خالصه کرده 
و ب��ه ما فرموده اس��ت: تنها راه ق��درت اراده، 
عبادت اس��ت. راهی برای نیرومند کردن نیت 
جز عبادت نیست. ایش��ان فرموده اند:»دعامة 
االنسان العقل:* زیر بنای حیات انسان، اندیشه 
اس��ت.« همانگونه که در مسائل نظری گفته 
شده اس��ت که ای برادر! تو همان اندیشه ای، 

در مس��ائل عملی نیز گفته شده که ای برادر! 
تو همان اراده و نیتی. در واقع یک انس��ان باید 
خوب بفهمد و فهمیده ها را خوب عمل کند. 
لذا امام ششم هم س��تون اندیشه را عقل می 
داند و هم ستون عمل را عقل می داند که عقل 
چیزی اس��ت که »به یعبد الّرحمن و یکتسب 

الجنان«.* )جوادی آملی( 
تاکی��د دین بر تفکر و س��پس اراده، 
نش��انگر اهمیت عمل بع��د از علم می 
باش��د که می تواند راه صالح و رش��د 
باش��د. پرورش اراده و کس��ب مالکیت 

بر نفس و آزادی معنوی 
از حکومت مطلقه میل ها 
مبنای بسیاری از عبادات 
اسالمی و سایر تعلیمات 
اس��ت)مطهری،  اسالمی 

.)1375
از س��وی دیگر، روح حاکم بر عق��ل و اراده، 
در جه��ت دهی به آن ها بس��یار موثر اس��ت؛ 
متاس��فانه باید گفت عقل و اراده به رغم نقش 
مهم و متعالی در بیش��تر انسان ها تحت تأثیر 
خواس��ته ها و کش��ش های حیوانی قرار می 
گیرد و نمی تواند آن چنان که باید ایفای نقش 

کند)مطهری، بی تا(. 
ارتب��اط با پروردگار، مهم ترین عامل تقویت 
اراده اس��ت و عبادت ها، جلوه های زیبای این 
ارتباط، آدمی را در مس��یر تقویت اراده درونی 
قرار می دهد. انس��ان س��الک با بهره گیری از 

 احکام متفاوت و مختص خود را داشته و در این پژوهش مورد بحث نیستند.
 کافی، ج1 ، ص25؛ كتاب العقل والجهل.
 کافی، ج1 ، ص11؛ كتاب العقل والجهل.
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این ابزار، روگردان از زش��تی ها و رو به زیبایی 
ها، رش��د معنوی را تجربه می کند. پای بندی 
در به جای آوردن درست و مرتب عبادت های 
مختلفی چون نماز، روزه، زکات، حج و غیره به 
پرورش شخصیت متعادل و مثبت کمک می 
کن��د، آدمی را در باله��ا و ناگواری ها پابرجا و 
شکس��ت ناپذیر می سازد و او را بر خواهش ها 
و هواهای نفسانی و زیاده طلبی ها مسلط می 

کند)اراده و تحول آفرینی(
عب��ادت و اراده رابطه ای دو جانبه با یکدیگر 
دارند. از طرفی در شرع مقدس اسالم برای هر 
گونه عبادتی نیت یا اراده الزم و ضروری است. 
یکی از ش��رایط صحت عبادات، ارادة خالص و 
تقرب به خداوند اس��ت. اگر ف��ردی عبادتی را 
بدون اراده انجام دهد، هر چند س��ال ها بر آن 
مداومت داشته باشد، عمل او باطل است)حق 
جو، بی تا( انجام دادن اعمال عبادی به ش��یوه 
خاص در زمان های خاص سبب می شود که 
عزم و اراده انسان قوی گردد. از طرفی، اعمال 
عبادی بین انسان و خداوند پیوندی برقرار می 
کند که انس��ان با تفکر به اتصال به این منبع 
قدرت، دارای ق��درت در انجام امور می گردد. 
اما اگر در نهایت بخواهیم بین این امور سلسله 
مراتبی قائل شویم، می توانیم بگوییم در مرحلة 
اول عبادت قرار دارد. عبادت باعث تقویت اراده 
می ش��ود و اراده قوی ق��درت مقابله با موانع 
مسیر کمال را در اختیار انسان می گذارد و به 
این ترتیب عبادت وسیله ای برای تهذیب نفس 

با واسطة اراده می شود)نقش اراده در کمال(.

البته درک ناصحیح از اعمال عبادی، آسیب 
های��ی را نیز به دنبال دارد ک��ه نباید از آن ها 
غافل بود. از جمله این آس��یب ها می توان به 
عادت، عدم تفکر، وس��واس، ریا و عجب اشاره 
نمود. عادت، آفت اعمال عبادی بوده و س��بب 
ایجاد روزمرگی در اعمال عبادی می ش��ود و 
ممکن اس��ت به جای رشد، منجر به سقوط و 
هالکت انس��ان گردد. در بسیاری از مواقع نیز 
این اعمال بدون تفکر و همراه با ناآگاهی انجام 
می گیرد و هرچند ممکن است اثر وضعی در 
فرد ایجاد نماید اما ممکن است برای او رشد به 
همراه نداشته و حتی فرد را از هدف حق دور و 
در مسیر، متوقف نماید. وسواس در امور دینی 
نیز نه تنها موج��ب آرامش و کاهش اضطراب 
نمی گردد، بلکه س��بب مضطرب ش��دن فرد، 
آشفتگی و حتی مختل شدن زندگی روزانه او 

گردد.  
تا به اینجا به اهمیت و جایگاه اراده پرداختیم، 
اما در رابطه با چگونگی تقویت اراده باید بگوییم، 
تقویت اراده می تواند توس��ط خود فرد صورت 
گرفته و یا اینکه باالتر از آن، خانواده به ش��کل 
گیری آن کمک کند و یا در مفهوم آرمانی آن، 
جامعه اراده گرا، افراد خود را به س��مت تعالی 

سوق دهد. 
اراده ف��ردی، به تک تک افراد در پیش��برد 
اهدافش��ان یاری می رساند و افراد را مجهز به 
قدرت خواس��تن می نماید. به همین صورت، 
اراده جمع��ی نی��ز در یک جامعه اس��المی به 
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پیش��برد اهداف اس��المی منجر شده و انسان 
را گام��ی به ه��دف متعالی انس��انیت نزدیک 
می نمای��د. البته نباید فرام��وش کرد که این 
دو مفه��وم با یکدیگر مرتبط بوده و یکدیگر را 
تقویت می نمایند. برای مث��ال اگر در جامعه 
ای روح جمعی اراده و توانس��تن حاکم باشد، 
نه تنها جامعه تالش خود را در راه رس��یدن به 
آرمان های خ��ود، انجام می دهد بلکه افراد را 
نیز تش��ویق به ت��الش در راه تعالی می نماید. 
ازط��رف دیگر اجتم��اع از تک تک اف��راد آن 
تشکیل می شود و بنابراین وجود افراد با انگیزه 
و با اراده در آن، موتور محرکی می ش��ود برای 
حرکت به س��مت رش��د. در این میان نباید از 
نقش پررنگ و همیشگی خانواده ها در تقویت 
اراده اعض��ای خود، به خصوص فرزندان، غافل 
شد؛ بلکه شایسته است که راهکارهای عملی و 
موثر تقویت اراده توسط خانواده، مورد بحث و 
بررسی عمیق تر قرار گیرد، چرا که این خانواده 
است که به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، 

فرد و جامعه را به یکدیگر پیوند می دهد.
البته باید در نظر داش��ت ک��ه کار روي روح، 
غیر از کار روي جسم است. ک��ار بر روی روح، 
نیازمند کار بسیار و تالش در جهت خودسازی 
است، ب��رای مث��ال، من اگر بخواهم این لیوان 
را بردارم با یک اراده دستم را دراز ميکنم و 
برميدارم، اما اگر کسي  که  معتاد به سیگار 
است بخواهد میل خ�ود را ب�ه سیگار از بین 
بب�رد و سیگ��ار نکشد نمي تواند با یک اراده آن 
کار را تمام کند؛ باید مدتها جهت میل و ذهن 

خود را نسبت به آن تغیی��ر دهد تا در نهای��ت 
به ترک آن موفق ش�ود، روزه��ا و ماه ها باید با 
خودش کلنجار برود. بنابراین کارهای روحی با 
جهت گیری روح و اراده های مستمر عملی می 

شود)طاهرزاده، 1388(.
در شماره ه��ای بعد به راه های تقویت اراده 
ف��ردی، روش های افزای��ش اراده در خانواده و 

تقویت اراده اجتماعی خواهیم پرداخت. 

منابع:
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“اسالم دین اندوه و اشک است و با شادی مخالف است.” این جمله ی نادرستی است که 
در پ��س ذهن بسیاری از افراد واقع شده و نهایتا منجر به برداشتی نادرست از اسالم گشته 
اس��ت. ای��ن در حالی است که این دین مبین نه تنها با شادی مخالف نیست بلکه با رعایت 
قی��ود مناسب ب��ر روی آن تاکید میکند. نکته حائز اهمیت این اس��ت که بدانیم نگاه ما به 
شادی و تعریفی که از آن در ذهن داریم چیست و چه مالکی برای اطالق مفهوم شادی بر 

یک موضوع داریم؟ 
ش��ادی، از مه��م ترین احساس��ات و نیازهای بشر به شمار می رود. ه��ر ملتی با توجه به 
باورهایش به گونه ای ابراز غم و شادی می کند. از آنجا که شادی یکی از هیجانات اساسی 
بش��ر است، هر کس به فراخور خود آن را تجربه میکند. اما تعریف شادی به سادگِی تجربة 
آن نیس��ت.در فرهن��گ و ادب فارسی برای ش��ادی مفاهیمی نظیر خ��وش و خّرم، سرور، 
سرزندگ��ی، زنده دلی، خرسندی، و نظیر آن در نظر گرفت��ه شده است.)معین، 1381( در 
تعری��ف اصطالحی ش��ادی، فیلسوف مسلمان، شهید مطه��ری )ره( فرمودند: سرور، حالت 
خوش و لذت بخشی است که از علم و اطالع بر اینکه یکی از هدف ها و آرزوها انجام یافته 

است یا انجام خواهد یافت، به انسان دست می دهد.

نگاهی به هیجان  شادی 
از عینکی اسالمــــی

الهام اخالقی




طلبه سطح 2 حوزه جامعه الزهرا قم و کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت 
آموزشی دانشگاه امام صادق )علیه السالم(
Akhlaghi@isuw.ac.ir
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در گذشت��ه ه��ای دور، برداشت اف��راد از 
شادی، مترادف با مفه��وم شانس بود؛ بدین 
معن��ی که نیروهای خارجی، شخص را تحت 
تأثی��ر ق��رار داده، او را به انجام ک��اری وادار 
میکنند. اما امروزه ای��ن باور تا حدود زیادی 
تغیی��ر کرده و جای خ��ود را به مسئولیت و 
 ,McMahonتعّق��ل شخص��ی داده اس��ت
2006((. ب��ه اعتقاد فیلسوفان��ی چون جان 
الک و جرمی بنت��ام، شادی مبتنی بر وقایع 
لذتبخش اس��ت)Eysenck,1990(.  بعضی 
معتقدن��د: »شادی، عب��ارت است از مجموع 
ل��ذت های بدون درد.« ولی به طور کلی می 
توان گفت: سرور، حالت خاصی از لذت است 
که این ل��ذت موجب ج��الی درون از غم و 
ناراحتی می شود. این امر درونی گاهی نشانه 
هایی نیز در بیرون از خود دارد؛ مانند خنده 
یا گریه شوق، از جمله گریه مادری که طفل 
گم شده خود را م��ی یابد. البته اگر مسائلی 
همچون مال و ث��روت و شهرت، تنها لذت و 
سروری این چنین را به دنبال داشته باشند، 

مایه ناخرسندی است. و به گفته ادیب:
تا درون از هر ماللی شویدت

شادی آن شادی است که از جان رویدت
آتشی دان کاخرش خاکستر است       
ور نه آن شادی که از سیم و زر است   

اینکه شادی اتفاق��ی صرفا فیزیکی است و 
ناش��ی از فعل و انفعاالت شیمیایی مغز است 

یا جنبه روانی داشت��ه و با روح مرتبط است 
و اصال مح��رک آن امور دنیایی است یا ماورا 
طبیعی مقوله ای قابل بررسی است ، ولی در 
ای��ن زمینه می توان گفت ک��ه خود “شادی” 
را نمی توان امری م��ادی برشمرد. به عبارت 
دیگر؛ امور ش��ادی آور می توانند هم مادی و 
هم معن��وی باشند، اما خود “شادی” همواره 
امری معنوی و واکنش توأم با رضایت انسان 
در مقاب��ل اتفاق��ات پیرامونی اس��ت. مشابه 
همی��ن موضوع در ارتباط با مفهوم “غم” نیز 
وج��ود دارد و در نهایت این انسان ها هستند 
که بسته به نوع نگرش خود از برخی امور شاد 
شده و از مسائل دیگری غمگین می شوند؛ و 
به همین دلی��ل است که یک اتفاق می تواند 
برای فردی شادی آور و برای دیگری غمناک 
باشد. به عنوان نمونه اگ��ر به مراسم خرافی 
“چهارشنبه سوری” در کشور خودمان توجه 
کنیم، درمیابیم که صدای انفجارها و شعله ور 
ش��دن آتش در کوچه و خیابان ها شاید برای 
بسیاری شادی آور باشد، اما مطمئنا در مقابل، 
افراد بیمار و ضعیفی نیز وجود دارند که این 
رفتاره��ا آنان را آزرده خاطر می کند. در واقع 
مالک افراد ب��رای اطالق این مفهوم متفاوت 
و به عوام��ل متعددی مثل جهان بینی، سن 
و سطح تحصیالت و... بستگی دارد. از جمله 
عوام��ل بسیار مهم نوع نگاه و جهان بینی هر 
فرد است که این جه��ان بینی های مختلف 
به طور معم��ول، در مکاتب فکری و ادیان و 
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مذاه��ب ظهور بیشت��ری دارد و هریک نگاه 
ویژه ای ب��ه این مفهوم داشت��ه که خارج از 
حوصل��ه این مقاله است . ول��ی این واقعیت 
ک��ه یکی از عوامل مؤث��ر در ایجاد شادمانی، 
ایم��ان مذهب��ی است، اصل��ی پذیرفته شده 
در دنیاس��ت. از آنجا که فرِد ب��ا ایمان دارای 
ارتب��اط و اعتقادات معن��وی است، لذا کمتر 
احساس رهاشدگی، پوچی و تنهایی میکند. 
روانشناسان معروفی از جمله: جیمز)1985(، 
آلپورت)1950( و یون��گ)1969( به نقش و 
تأثیر مذهب بر زندگی افراد پرداخته اند و آن 
را مه��م میدانند)رجایی و همکاران، 1388(. 
مهمتری��ن  ماهون��ی)2002(  و  پارگامن��ت 
عامل در شادمان��ی روان شناختی را انتخاب 

داوطلبانة مذهب میدانند.
در میان تمامی ادیان ومذاهب، دین مبین 
اسالم دستورات برجسته ای در شاد زیستن 
دارد و از نگ��اه فقه شیعی، هرگونه شادی که 
در آن حرامی رخ ندهد، از دیدگاه اسالم مجاز 
اس��ت. حال به بررسی موضع گیری این دین 

مق��دس نسبت به شادی پرداخته و آن را در 
سه رده )شادی های واقعی، شادی های حالل 

و شادی های حرام( دسته بندی می کنیم:
 1.ش��ادی واقعی: از آن جای��ی که یکی از 
مبان��ی اصولی دین اس��الم، اعتقاد به معاد و 
زندگی جاوید اس��ت و مرگ در این دیدگاه، 
نیست��ی و نابودی نبوده، بلکه پلی برای عبور 
از دنیای��ی کوچک و محدود ب��ه جهانی بی 
نهایت است، شادی زمانی مفهوم واقعی خود 
را می یابد که انس��ان آن را در زندگی جاوید 
خویش نیز تأثیرگ��ذار بداند. به همین دلیل 
انج��ام هر کردار نیکی -ب��دون آن که انسان 
با ایمان را به عجب و خودپسندی وادارد- بر 
شادی درونی او خواهد افزود. احساس شادی 
و لذت��ی که یک مؤمن از انف��اق، روزه، نماز، 
ح��ج و ... در خ��ود می یابد به هیچ وجه قابل 
مقایسه با شادی ه��ای زودگذر مادی نیست 
و ب��ه تعبیری، شیرین��ی ارتباط ب��ا خدا به 
گون��ه ای است که هر ش��ادی و لذت دیگری 
را تحت الشعاع خود قرار می دهد، تا جایی که 
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اندوه فراق دوست نیز خود شادیآفرین است 
و به گفته حافظ شیرازی:

 چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد                   
ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

قرآن در این ارتباط می فرماید: “ُقْل بَِفْضِل 
ا  ِ َو بَِرْحَمِت��هِ َفِبذلَِک َفلَْیْفَرُحوا ُهَو َخْیٌر ِممَّ اهللَّ
یَْجَمُعون ”؛)یونس 58( ای پیامبر! به  مؤمنان 
بگ��و که به دلیل قرار گرفتن در دایره فضل و 
رحمت پروردگار شاد باشند و چنین توفیقی 
از هر آنچه ت��ا کنون به دست آوردهاند بهتر 

است.
 و ب��ه همی��ن دلیل است ک��ه در مناجات 
زیبایی از امام سج��اد )ع( می خوانیم: »إلهی 
من ذا الذی ذاق ح��الوة محبتک فرام منک 
بدال«؛)بحار النوار، ج 91،ص 148( چه کسی 
شیرینی محبت تو را چشیده و با این حال به 

دنبال جایگزین دیگری است؟!

2. شادی دنیایی حالل: با تمام آنچه گفته 
ش��د و با آن ک��ه شیرینی ارتباط ب��ا خدا را 
نمی توان با هیچ شادی دیگری مقایسه کرد، 
ام��ا روح تنوع طلب انس��ان عالقه مند است 
که شادی های دیگ��ری را نیز – نه به عنوان 
جایگزین– تجربه کند و نمی توان او را از این 

بابت مورد سرزنش قرار داد.
 ای��ن حس تنوع طلبی نی��ز از ویژگی های 
انس��ان به عنوان اش��رف مخلوقات است و به 

خودی خود نمی تواند نقطه قوت و یا ضعفی 
برای او به شمار آید. آنچه این تنوع طلبی را 
به نکته ای مثبت و یا منفی در زندگی انسان 
تبدیل می کند، برگرفته از چگونگی مدیریت 

او بر این حس خدادادی است.
 اسالم، مؤمن��ان زیرک و باهوش را افرادی 
می دان��د ک��ه حت��ی در ص��ورت اندوهناک 
بودن نیز با گش��اده رویی و چهره ای متبسم 
ب��ا دیگران برخورد ک��رده و از این راه انرژی 
مثب��ت و ش��ادی آفرین را ب��ه جامعه تزریق 

میکنند)اصول کافی، ج 2، ص 226(.
حافظا چ��ون غم و شادی جه��ان در گذر 
اس��ت         بهتر آنس��ت که من خاطر خود 

خوش دارم
 ب��ا این وجود چگونه می ت��وان یک جامعه 
دین��ی را جامع��ه ای غ��م زده و اندوهن��اک 
برشمرد؟شادیه��ای ح��الل بسی��اری وجود 
دارن��د ک��ه اسالم نه تنه��ا با آنها ب��ه مبارزه 
برنخاسته، بلک��ه در بسیاری م��وارد، آنها را 
م��ورد تأیی��د خویش نیز ق��رار داده است، از 
جمله شادی های ناشی از پیشرفت تحصیلی 
و اجتماع��ی خود و دیگر افراد وابسته، کشف 
یک پدیده علم��ی جدید، سیر و سفر و بهره 
ب��رداری از مناظر زیبای طبیع��ی، ورزش و 
هنری که عالوه ب��ر سرگرمی، جسم و روان 
انسان را پرورش می دهد، بهره برداری از انواع 

خوراک ها و پوشاک ها و صدها مورد دیگر
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روایتی از امام صادق )ع( بر این نکته تأکید 
دارد ک��ه شادی های ح��الل دنیایی می تواند 
کمکی برای رسیدن ب��ه شادی های معنوی 
باش��د. ایشان به نق��ل از اندرزهای حکیمانه 
آل داوود می فرماید: یک مسلمان اندیشمند 
س��زاوار است که در حال انج��ام یکی از این 
س��ه کار مشاه��ده شود: یا در ح��ال فعالیت 
اقتصادی و تأمین معاش بوده، یا برای آخرت 
خویش توش��ه برداشته و یا ب��ه شادی هایی 
که حرام نیستند بپ��ردازد و نیز هر مسلمان 
سزاوار است که بخش��ی از فرصت های خود 
را با پروردگار خوی��ش خلوت کند و بخشی 
دیگ��ر را با دوستانی بگذراند ک��ه او را به یاد 
آخرتش بیاندازند و باقی مانده فرصت خویش 
را نی��ز به شادی های حالل بپ��ردازد که این 
شادی ه��ا کمکی برای او در انجام دو فعالیت 

قبلی خواهند بود. )کافی، ج 5، ص 87(
 

البته این نکته را نیز نباید دور از نظر داشت 
که برخی افرادی که در درجات باالی ارتباط 
معن��وی ب��ا پروردگار هستن��د، ممکن است 
در دوره ه��ای زمانی خاص��ی برخی شادی و 
لذت های حالل را نیز برای خود روا ندانند، اما 
این به معنای حرمت عمومی چنین مواردی 
نخواهد بود، بلکه برای دسته ای از افراد، شاید 
ب��ا کمی چشم پوشی و اگر یاد خدا به همراه 
آن باشد، بتوان این دسته از شادی ها را نیز از 

گروه اول دانست.

 3.شادی حرام: در آیاتی از قرآن می خوانیم: 
)قص��ص،  الَْفِرحی��ن «؛  یُِح��بُّ  ال   َ اهللَّ »إِنَّ 
76( پروردگار افراد ش��اد را دوست ندارد! “َو 
ال تَْفَرُحوا بِما آتاُکم ”؛)حدید،23( و تا بدانچه 

خدا به شما داده شاد نشوید.
 آی��ا این آی��ات را می توان ب��ه معنای نفی 
هرگون��ه ش��ادی از دیدگاه اس��الم دانست؟ 
ب��ا توجه به آنچه گذش��ت میتوان با قطعیت 
جواب منف��ی به این پرس��ش داد؛ زیرا تنها 
شادیهای��ی از دیدگاه اس��الم غیر مجازند که 
آثار سوء فردی و اجتماعی را به دنبال داشته 

باشند.
 به این نکته باید توجه داشت که این اصلی 
منطق��ی و پذیرفته شده در تم��ام نظامهای 
متمدن است که نباید به بهانه شاد بودن هر 
رفتار غیر مجازی را مرتکب شد، با این تفاوت 
که شاید محدوده رفتارهای مجاز و غیر مجاز 

دارای برخی تفاوتها باشد.
 

شادیهای برگرفته از انواع ارتباطات جنسی 
نابود کننده بنیاد خانواده و اجتماع، شادیهای 
ناش��ی از فق��دان بخش های��ی از سیست��م 
هوشیاری ب��دن به دلیل مص��رف مشروبات 
الکلی و م��واد مخدر، ش��ادی ناشی از اذیت 
و آزار دیگران در رواب��ط اجتماعی)رانندگی 
نامناسب، تجاوز به حریم خصوصی دیگران، 
تخریب ام��وال عموم��ی و ...(، شادی ناشی 
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از اس��راف و تبذی��ر و استف��اده نادرس��ت از 
نعمت ه��ای خدادادی، شادی ناشی از تکبر و 
فخرفروش��ی به دیگران از بابت ثروت یا مقام 
اجتماعی، شادی ف��رار از جهاد )توبه، 81( و 
ش��ادی منافقان��ه ناشی از شکس��ت ظاهری 
افراد با ایمان )توبه،50( و... از جمله مواردی 
هستند که مورد تأیید اسالم نبوده و بسیاری 
از آنها از سوی دیگر جوامع بشری  نیز امری 

ناپسند به شمار می آیند.
 انس��ان بی رحمی که کودک��ی بی گناه را 
م��ورد ضرب و جرح قرار داده و با شنیدن هر 
نالهای از ک��ودک، فریاد قهقهه سر داده و به 
شادی میپ��ردازد، در وجدان تمام ما محکوم 
اس��ت؛ چون زشتی ک��ردار او را ب��ه راحتی 
درک می کنی��م، اما در بسی��اری از موارد که 
زشتی گناه��ان دیگر مانند نمونه اشاره شده 
برای همگان واضح نیست، پذیرش ممنوعیت 
شادی ناشی از آنها شاید کمی دشوار به نظر 
آید، اما باید دانست که در ورای ممنوعیت هر 
لذت و شادی حرام، منطقی قوی نهفته است 

که با تدبر کافی می توان بدان دست یافت.
برخی از میان انواع شادی ها، تنها آن بخش 
از ش��ادی مقطعی که حتی در میان نخبگان 
موج��ود در جوام��ع غیر دینی نی��ز از ارزش 
چندانی برخ��وردار نیست را برجسته کرده و 
ب��ه غلط می خواهند این باور را به جامعه القا 
کنند که اسالم با هرگونه شادی مخالف است.

ب��ر خالف ای��ده اسالمی که ش��ادی و غم 

متع��ادل را م��ورد پذیرش ق��رار داده است، 
چنی��ن افرادی برای کس��ب شادی دست به 
انج��ام اعمال نامتع��ارف زده و ب��ه جای آن 
که واقع��ا شاد باشند، به عبارت عامیانه الکی 
خوش هستند و هنگام غم ها نیز به دلیل باور 
نداشتن به معاد دچ��ار افسردگی های شدید 
شده و به رفتاره��ای نامتعادل دیگری چون 
خودکشی می زنند! عملی ک��ه از نظر اسالم 
در هر شرایطی ح��رام است؛ چون از دیدگاه 
اسالم، غم ها نیز چون شادی ها نباید انسان را 

از خدا و عمل به دستورات او باز دارند.
 اکنون ش��ادی مؤمن��ان واقع��ی را با این 
اف��راد مقایسه ک��رده و بگویید این کجا و آن 
کج��ا؟! اگر کمی واقع نگ��ر باشیم به راحتی 
در خواهی��م یافت که تنه��ا شادی های غیر 
اخالق��ی از طرف اسالم ممن��وع شده و انواع 
شادی های معنوی و طبیعی نه تنها رواست، 
بلک��ه در بسیاری م��وارد الزم و واجب است 
و آن ج��ا ک��ه سخن از بازخواس��ت انسان ها 
ب��ه دلیل شاد ب��ودن است، جای��ی است که 
این شادی به ناحق باش��د: »ذلُِکْم بِما ُکْنُتْم 
تَْفَرُح��وَن فِی الَأْْرِض بَِغْیِر الَْح��قِّ َو بِما ُکْنُتْم 
تَْمَرُحون «؛)غافر، 75( گرفتاری شما به کیفر 
االهی بدان دلی��ل است که شما به ناحق در 

زمین به شادی وگردنکشی میپرداختید.
 یک انس��ان با ایمان می تواند شادی دنیا و 
آخرت را با هم داشته باشد، چنانچه در روایت 
آم��ده که ف��رد روزه دار دو شادی دارد، یکی 
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هنگام افطار که از خوردنی ها و آشامیدنی ها 
استفاده می کند و دیگ��ری هنگام مالقات با 
پروردگار که از پاداش روزه بهره امند می شود 

)صدوق،1412، ج 1، ص134(.
امی��د است هم��ه بشریت با جه��ان بینی 
درس��ت زندگ��ی سرشار از ش��ادی واقعی را 

تجربه کنند.
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ت��ا کنون پژوهش های بسیاری در حیطه تصور از خ��دا، دین و دین گرایی انجام 
گرفته است که بیشتر درص��دد کشف ماهیت این مولفه یعنی شناخت دیگر مولفه 
ه��ای مرتبط یا عوامل موث��ر برشکل گیری آن بوده اند. ب��رای مثال پژوهش هایی 
ک��ه بیشت��ر روی نحوه رابطه والد-کودک طبق نظریه رواب��ط ابژه و به عبارتی تاثیر 
ن��وع سبک دلبستگی کودک بر تص��ور او از خدا و حتی در بزرگسالی او تاکید کرده 
ان��د. اما با این وج��ود، همین تحقیقات اذعان کرده اند ک��ه عوامل دیگری از جمله 
شخصی��ت و خلق و خ��و نیز می توانند با دین و دین��داری آدمیان در رابطه باشند. 
نظری��ه های شخصیت تاکنون دین و دین داری را موضوعاتی سودمند برای تحقیق 
ونظری��ه پ��ردازی قلمداد کرده اند تا آنجا که مطرح کرده ان��د دین و ارتباط با خدا، 
یکی از ابعاد مهم شخصیت است که درمدل پنج عاملی شخصیت نادیده گرفته شده 

است)ارلینگ-بونتکو,هکمن-ون استیگ و ورچار,5002(.

ملیحه رحیمی جعفرآبادی




 کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهیدبهشتی
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نگاهی ن��و به شخصیت و دین��داری
 از دریچ�ه مدل فرض�ی مثلث ایمان

ام��ا حج��م وسیع��ی از پژوهش ه��ا مربوط ب��ه حوزه 
خصوصی��ات شخصیت��ی ب��ه پیامدهای دی��ن ودینداری 
محدود شده است. در دهه های اخیر تحقیقات گسترده ای 
پیرام��ون بررس��ی رابطه خصوصیات شخصیت��ی با دین، 
ب��ا استفاده از م��دل سه عاملی شخصی��ت آیزنک شامل 
برون گرایی، روان گسسته واری و روان آزرده خویی و مدل 
پنج عاملی شخصیت شام��ل تجربه پذیری, برون گرایی, 
روان آزرده خویی, توافق جویی و وظیفه شناسی)مک کرا 
و کاستا, 4002( انجام گرفته اند.نتایج تحقیقات انجام شده 
ب��ر اساس مدل سه عاملی نشان دهنده اینست که از بین 
عوامل شخصیت, تنها عامل گرایش به روان گسسته واری 
ب��ا دینداری رابطه منفی دارد و دو عامل دیگر با دینداری 

رابطه ای ندارند.
اب��دل سید، باست��روم، تیز دل، ریم��ر و کمپ)2012( 
گ��زارش دادن��د ک��ه ویژگی ه��ای شخصیت��ی همچون 
خودکنترلی, اضطراب و استقالل بر روی تصور افراد از خدا 
و دینداری آن ها تاثیر گذار است. برام، موی، اسکاپ و ون 
تیلب��رگ)2008( و شاپ-جانکر، یورلینگز-بونتکو، زاک و 
جانکر)2008( نشان دادند افرادی که روان رنجور هستند، 
ترس واضطراب بیشت��ری از خداوند و احساس نارضایتی 
نسبت ب��ه خداوند دارن��د. ویلیام��ز و سیاروچی)1997( 
گ��زارش داده ان��د که ویژگ��ی ه��ای شخصیتی)انعطاف 
ناپذیری,منفی گرایی و مشکالت هیجانی( رابطه تنگاتنگی 

با تصور ذهنی منفی افراد از خدا دارد.
همچنین تاکن��ون در پژوهش های مختلف صرفا رابطه 
متغیرهای مذکور)دینداری وشخصیت نا بهنجار( بررسی 
شده و جهت سنجش ویژگ��ی های شخصیتی و رابطه با 
خ��دا مقیاس های متفاوتی مربوط ب��ه ادیانی غیر از دین 
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اسالم استفاده شده است.
اکنون می خواهیم به رابطه دینداری وشخصیت برگرفته 
از مقیاس ارتباط با خدا )مبتنی بر دین اسالم( و پرسشنامه 

پنج عاملی شخصیت )شخصیت بهنجار( اشاره کنیم:
آیا افراد با بع��د های مختلف روان آزرده خویی، وجدان 
گرای��ی )وظیف��ه شناسی(، تواف��ق جویی، ب��رون گرایی 

وگشودگی به تجربه نوع خاصی از ارتباط با خدا دارند؟
ب��ر اساس مقیاس ارتباط با خدا، می توان الگوی فرضی 
ارتب��اط با خدا را درسه بعد "ت��رس ازخدا"، "نیاز به خدا" 

و"محبت به خدا" متصور شد.
ت��رس از خدا: فرد به منظور اجتناب از پیامدهای منفی 
و غیرقاب��ل قبول, رفتارهای خ��ود را مطابق نظر و دستور 

خداوند)عامل قدرت( انجام می دهد.
نیاز ب��ه خدا: فرد با هدف به دست آوردن چیزی یا نیل 
به موقعیت خوشایندی یا پیامد مثبت وانتظار رفته ای از 

دستورات خداوند تبعیت می کند.
محبت به خدا: تنظیم رفتار در چارچوب نظر و خواسته 
ه��ای موضوع محبت, به منظور ب��ه دست آوردن رضایت 

خداوند ونزدیک شدن به پروردگار انجام می شود.
بررس��ی و تحلیل آموزه ه��ای دینی واعتق��ادی ادیان 
توحی��دی)و حتی غیر توحیدی( ونی��ز تحلیل رفتارهای 
معتق��دان ب��ه ادیان مختل��ف نشان می ده��د که یک یا 
ترکیب��ی از مولفه های سه گانه ت��رس ازخدا، نیاز به خدا 
و محب��ت به خدا مح��ور و بنیاد اصل��ی رفتارهای دینی 
راتشکیل می دهد. در الگوی مثلث ایمان از ترکیب "ترس 
از خ��دا" و "محبت به خدا"، مولفه ای ب��ه نام "احترام به 
خدا" بوج��ود می آید. )پیاژه نیز دربحث از تحول اخالقی 
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کودکان تاکید م��ی کند که احترام احساس 
مختلطی از محبت وترس می باشد.(

همچنین"اعتماد به خدا"، ترکیبی از مولفه 
های " محبت به خدا" و "نیاز به خدا" هست.

ام��ا نکته مه��م این است ک��ه حالت های 
افراط��ی در بع��د "ترس از خ��دا" و "امید به 
خدا"، مطل��وب نیستند و اگ��ر قابل کنترل 
توس��ط فرد نباشند نه تنها می توانند آسیب 
زا باشن��د بلکه می توانن��د نقشی معکوس را 
درارتب��اط فرد با خدا ایفا کنند. بدین صورت 

که:
1.حال��ت افراطی ترس به ی��اس از خداوند 
منجر می شود تا جایی که انگیزه های عمل 

را در فرد کاهش و یا حتی از بین می برد.
2.حالت افراطی امید به گستاخی وبی باکی 
منجر می شود تاجایی که فرد ممکن است به 

راحتی به ارتکاب گناه دست بزند.
واما نکت��ه جالب تر این که بعد "محبت به 
خدا" حالت اف��راط ندارد.یعنی هرچه بیشتر 
باشد ارتباط فرد با خدا مطلوب تر نیز خواهد 

بود.
حال بر اساس این مدل فرضی, می خواهیم 
رابطه افراد با خدا را براساس مدل پنج عاملی 

شخصیت تحلیل و بررسی نماییم.
1. افراد روان آزرده خو، ارتباط با خدا را به 
گونه ای شکل می دهند که دچار یاس شده و 
درنتیجه محبتشان نسبت به خدا کمتر شده 

و خصوم��ت نسبت به خ��دا نشان می دهند. 
ای��ن افراد با تجاربی از قبیل دلشوره، نگرانی، 
غمگینی، تجرب��ه هیجان های مزمن، فقدان 
اطمینان و تحریک پذیری نمی توانند ویژگی 
های مثبتی چون توکل، صبرو شکرگزاری را 
داشته باشند. این افراد باور"هرچه خدا راصدا 
م��ی زنم، جوابم را نمی دهد" را به تدریج در 
ذهن خ��ود می پرورانند. واحساس می کنند 
از رحمت واسعه الهی به دور هستند، کم کم 
فقدان خودارزشی و عدم کفایت برای پذیرش 
مهربانی از سوی خ��دا را نیز پیدا می کنند. 
لذا احتمال عدم کنترل امیال وخواسته های 
نفسان��ی یا عدم اطاعت از خداوند در اینگونه 

افراد دور از ذهن نیست.
2.اف��راد برون گرا رابطه ب��ا خدا را براساس 
امید و محبت به خ��دا شکل می دهند و در 
نتیجه دچ��ار یاس و خصومت نسبت به خدا 
نم��ی شوند. چرا که این اف��راد ویژگی هایی 
دارند از جمل��ه: هیجان خواهی مثبت، فعال 
وپران��رژی ب��ودن، صمیمی ب��ودن، شادی و 
خوش بینی، مهربان ب��ودن، جرات مندی و 
مثبت ب��ودن. این افراد با اعتماد زیاد به خدا 
م��ی توانند در امور زندگ��ی خود به او توکل 

کنند.
3.گشودگی ب��ه تجربه با ملغمه ای از ابعاد 
سه گانه محب��ت، امید و ت��رس رابطه دارد. 
به عبارتی دیگر اف��راد به میزانی که این بعد 
شخصیتشان برجسته تر باشد، به دلیل ویژگی 

نگاهی ن��و به شخصیت و دین��داری
 از دریچ�ه مدل فرض�ی مثلث ایمان
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خاص گشودگ��ی یعنی تنوع طلبی وانعطاف 
پذیری و حتی پذیرش عقاید و تجارب جدید، 
به احتمال زی��اد در زمینه دینداری خود نیز 
جویای تجربه کردن های گوناگون هستند و 
شاید بتوان گفت احتمال تضعیف یا بالعکس 
تقویت ایمان یا کسب تجاربی که دیگر افراد 
ممکن است بدان دست نیابند درآن ها بیشتر 
است. اگر چه این افراد با ابعاد مطلوب ارتباط 
با خدا رابطه مثبتی ندارند، اما این بدان معنی 
نیست که ای��ن افراد ارتباط نامطلوبی با خدا 
دارند. نی��ز جستجو گر بودن این افراد را می 
توان در تطابق با آیات بسیاری در قرآن مبنی 
بر تاکی��د شناخت به عنوان عنصری مهم در 
ایمان افراد قرار داد. چراکه معرفت وشناخت 
پایه و محور کلی ابعاد سه گانه الگوی مثلث 
ایمان می باشد و بر آن ها سایه افکنده است.

4.اف��رادی که دربعد تواف��ق جویی نمرات 
باالی��ی کس��ب می کنن��د رابطه خ��ود را با 
خداون��د براساس محبت به خ��دا شکل می 
دهند وسع��ی می کنند از ی��اس و تجری و 
خصومت ب��ه دور باشن��د. چرا ک��ه اینگونه 
افراد ب��ا ویژگی هایی چ��ون: خوش خلقی، 
خوش قلب��ی، گذشت، بخش��ش ودلسوزی، 
ادب وتواضع، سخاوتمن��دی، احسان ومدارا، 
همدلی، نوع دوستی و اعتمادورزی می توانند 
با خداوند نیز رابطه ای اعتمادگونه ومتوکالنه 
را تجربه کنند. به نظر می رسد داشتن چنین 
خصوصیاتی منجر به ایجاد حس ارزشمندی 

و لیاقت دراین افراد شده ودرنهایت احساس 
اینک��ه می توانم مورد پذیرش خداوند متعال 
ق��رار گیرم را در وجودشان افزایش می دهد. 
به تبع، احتمال افزایش و پایدار ماندن ویژگی 
های مثبت در طول زندگیشان بیشتر شده و 
درکل چرخه ای مثبت را رهنمون می شود.

5.ویژگی وظیفه شناسی نیز همچون توافق 
جویی می توان��د با بعد محبت به خدا رابطه 
مثبتی داشت��ه باشد. افراد با ای��ن ویژگی با 
تمایالت کارآم��دی، قابلیت اتک��ا، خودنظم 
بخش��ی، منطق��ی وآرام ب��ودن، پی��روی از 
هنجارها وحس کفایت به راهبردهای انطباقی 
نظم بخشی هیجانی وعاطفی دست یافته اند؛ 
که این راهبردها منجر به تصور کارآمد فرد از 
خود و در نتیجه از یک سو منجر به احساس 
تعلق پذیری، حضور و ادراک حمایت خداوند 
و توکل ب��ر خداوند می شود و از سوی دیگر 
باعث افزایش احساس نقش کنترل کنندگی 
خدا)ت��رس از خدا( و احساس پذیرفته شدن 
از سوی خدا )محبت به خدا( می شود و فرد 
احس��اس می کند تنها نیس��ت و خداوند در 

سرنوشت او دخیل است.
***پژوه��ش فراتحلی��ل سارگلو)2010( 
نش��ان می ده��د در تمام جهان تم��ام ابعاد 
دینداری به طور مثبتی با دو بعد توافق جویی 
و وظیفه شناسی رابطه دارد. این دوعامل می 
توانند به عنوان عوامل تغییرپذیری فردی در 

دینداری درنظر گرفته شوند.
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ب��ه نظر می رس��د باید به عوام��ل موثری 
از جمل��ه نوع ارتب��اط والد-ک��ودک، سبک 
دلبستگی ک��ودک و شیوه های فرزندپروری 
موجود در ایج��اد، شکل گیری و پایدارشدن 
چنین ویژگی های شخصیتی توجه ویژه ای 
نم��ود تا بتوان دین��داری فرزندان به ویژه دو 
عام��ل توافق جویی و وظیف��ه شناسی را باال 
ب��رد و ارتباط وتصوری مثبت از خداوند را در 

اذهانشان پرورش داد.
مدل شخصیت��ی هگزاکو,گامی فراتر جهت 
تبیین سازه دین��داری در راستای بهزیستی 

روانی:
مهمترین نقطه ضع��ف رویکرد پنج عاملی 
شخصی��ت، عدم جامعیت آن ب��ود که باعث 
پدید آمدن رویک��رد شش عاملی منشعب از 
آن تحت عنوان مدل هگزاکو شد. این عوامل 
عبارتن��د از:صداقت-فروتنی، تهییج پذیری، 
برون گرای��ی، همسازی، وظیف��ه شناسی و 
تجربه پذیری. در توضیح عامل تهییج پذیری 
بای��د بیان کرد که بر خالف پایداری هیجانی 
و نورزگرایی)معک��وس آن( در م��دل پن��ج 
عاملی,ه��م داللت دارد بر ویژگی هایی که از 
نظر اجتماعی پسندیده اند )مانند احساساتی 
ب��ودن( ه��م ویژگی هایی ک��ه پسند جامعه 
نیستن��د )اضط��راب( )اشتن و ل��ی,2007(.

در پژوه��ش ه��ای مختلفی تاکن��ون رابطه 
دین��داری و بهزیستی گزارش شده است. اما 
تبیین نقش س��ازه شخصی��ت در چگونگی 

رابطه بی��ن این دو متغیر نیز می تواند نتایج 
شگفت انگیزی را پی��ش روی روانشناسان و 
متخصص��ان سالمت روانی قرار دهد. آلپورت 
کسی بود که با اله��ام از مدل فکری ویلیامز 
جیمز یعنی بررسی جهت گیری دینی افراد، 
به گردآوری اطالعات پیرامون دو نوع جهت 
گیری دینی اق��دام نمود. او اذعان داشت که 
اف��راد دارای دینداری درونی، با ویژگی هایی 
چ��ون پرهیزکار، ناخود خ��واه، نوع دوست و 
دارای تعه��د قوی فردی م��ی باشند که این 
دسته بیشتر سازگاری و کارکرد های مثبت 
اجتماعی و روانی نشان می دهند. اما افرادی 
ک��ه دارای دینداری بیرون��ی هستند بیشتر 
ب��ه دین ب��ه مثابه اب��زاری در جهت رسیدن 
به خواسته های خ��ود می نگرند و از این رو 
سالمت روانی کمتری را تجربه می نمایند. از 
سویی، در پژوه��ش هایی چند، برون گرایی 
به عنوان نیرومندترین همبسته و پیش بینی 
کننده بهزیست��ی فاعلی اس��ت. حال سوال 
اینست که آیا میتوان گفت دینداری به ویژه 
دینداری درونی از طریق شخصیت افراد می 
تواند موجبات بهزیستی هر چه بیشتر آن ها 

را فراهم گرداند؟
همبسته های شخصیتی دینداری دو جنبه 
از کارکرد ه��ای دین را برجسته می کند:1(

ثبات شخص��ی      2(رفاه دیگران و انسجام 
کارکرد  نخستین  اجتماعی)ساراگلو,2010(. 
مرب��وط ب��ه وظیفه شناسی اس��ت و کارکرد 

نگاهی ن��و به شخصیت و دین��داری
 از دریچ�ه مدل فرض�ی مثلث ایمان
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دوم ب��ا صداقت-فروتنی و همس��ازی رابطه 
دارد. همچنی��ن در پژوهش��ی ک��ه در میان 
دانشجویان ایرانی و لهستانی، پیرامون تبیین 
نقش م��دل شخصیتی هگزاکو در رابطه بین 
دینداری و بهزیست��ی انجام گرفته، یافته ها 
حاکی از رابطه مثبت عوامل صداقت-فروتنی، 
همسازی و وظیفه شناسی با دینداری درونی 
بوده است که این نتیج��ه در تطابق با یافته 
های برگرفته از پرسشنامه نئو می باشد. این 
عوامل با بهزیستی نیز رابطه دارند. همچنین 
ب��رون گرایی نیز می تواند با دینداری درونی 
همسو باشد؛ باالخص هنگامیکه آن را همراه 
با تجلی عاطفه مثبت در افراد بنگریم. چراکه 
یکی از عناصر ایمان فعال هم می باشد. یعنی 
افرادی که به خاط��ر این ویژگی نوع دوست 
هستند و این ک��ار را نه به خاطر رسیدن به 
منفع��ت، بلکه از روی نی��ت قلبی انجام می 
دهن��د. از طرفی، می ت��وان رابطه دینداری-

شخصیت را تاحدودی فرهنگ بسته دانست. 
این مهم بیشتر از آنجایی استنباط می شود 
که در جوامع غیر دینی، روی آوردن به دین، 
مستلزم غیر عرفی بودن، روشنفکری و پذیرا 
بودن ایده ه��ا، افکار و تجربه های نوست در 
حالیکه در دانشجوی��ان ایرانی تجربه پذیری 
ب��ا هیچ یک از متغیرهای دینداری رابطه ای 
نداشته است )مغایر با پژوهش های مبتنی بر 

نتایج حاثل از پرسشنامه نئو(.

منابع:
1.صادقی, منصوره سادات؛عصار,مریم؛پیمان 
پاک,فائزه؛ابراهیمی,سید محسن.نقش ابعاد اصلی شخصیت در 
نوع ارتباط با خدا.دوفصلنامه علمی _ پژوهشی,مطالعات اسالم 
و روانشناسی,سال هشتم,شماره پانزدهم,پاییز وزمستان 1393, 
ص 103_26.

2.علیا نسب,سیدحسین.تصویر ذهنی از خدا وخاستگاه 
آن.فصلنامه روانشناسی دین,سال چهارم,شماره دوم,تابستان 
1390, ص 77_63.

3.آقا بابائی,ناصر؛بلچنیو,آگاتا)1393(.رابطه میان مدل 
شخصیتی هگزاکو,دینداری و بهزیستی فاعلی در دانشجویان 
ایرانی ولهستانی.مجله روانشناسی معاصر,سال نهم, شماره اول, 
ص 28_17.

4.مظاهری,محمدعلی؛پسندیده,عباس و صادقی,منصوره 
سادات)1390(.مثلث ایمان:الگوی ابعادی رابطه انسان با خدا.
قم:انتشارات دارالحدیث.

5.صادقی, منصوره سادات؛ مظاهری, محمدعلی و ملک عسگر, 
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علوم انسانی روح دانش است. حقیقتاً همه ی دانشها، همه ی تحرکات برتر در 
یک جامعه، مثل یک کالبد است که روح آن، علوم انسانی است. علوم انسانی 
جهت میدهد، مشخص میکند که ما کدام طرف داریم میرویم، دانش ما دنبال 
چیس��ت. وقتی علوم انسانی منحرف شد و بر پایه های غلط و جهان بینی های 
غل��ط استوار شد، نتیجه این میشود که همه ی تحرکات جامعه به سمت یک 
گرایش انحرافی پیش میرود. امروز دانشی که غرب دارد، شوخی نیست؛ چیز 
کوچکی نیست. دانش غرب یک پدیده ی بی نظیر تاریخی است؛ اما این دانش 
در ط��ول ساله��ای متم��ادی در راه استعمار به کار رفت��ه، در راه برده داری و 
برده گیری به کار رفته، در راه ظلم به کار رفته، در راه باالکشیدن ثروت ملتها 
ب��ه ک��ار رفته؛ امروز هم که می بینید چه کار دارن��د میکنند. این بر اثر همان 
فک��ر غلط، نگاه غلط، بینش غلط و جهت گیری غلط است که این علم با این 
عظم��ت - که خود علم یک چیز شریفی اس��ت، یک پدیده ی عزیز و کریمی 

است - در این جهت ها به کار می افتد.

تح��ول در علوم انسانی که به دالیل بسیار یک امر الزم و ضروری است؛ نیاز 
دارد ب��ه جوشش��ی از درون و حمایتی از بیرون. خوشبختانه جوشش از درون 
هست من می بینم)گزارش کارها( هم در شورای عالی انقالب فرهنگی- همین 
شورای تحول و دوستانی ککه در آنجا مشغول به کارند... حمایت از بیرون هم 
بای��د وجود داشته باشد، که یکی از مصادیق ای��ن حمایت، تبعیت دانشگاه و 

وزارت علوم از مصوبات شورای تحول است.

گزیده ای از بیانات رهبر حکیم 
انقالب اسالمی    31/ 1390/7

بیانات رهبر حکیم انقالب اسالمی 
در دیدار اساتید دانشگاه ها    31/ 1394/4
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برخی روش های استخراج مباحث روان شناختی از قرآن

پیشینه علم دینـــــــی
برگرفته از کتاب »در جستجوی علوم انسانی اسالمی« دکتر عبدالحسین خسروپناه
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در رابطه با علم دینی مباحث مختلفی تا به حال مطرح بوده است؛ از 
تعریف علم، دین و "علم دینی" گرفته تا نظریات و ضرورت و کاربرد آن. 
اما چیزی که در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، این است که 

ببینیم این بحث از چه زمانی مطرح بوده و پیشینه آن چیست.
علم دین��ی در آثار گذشتگان به ویژه متکلم��ان مسلمان مطرح بوده 
اس��ت. این مسأله با ورود اندیشه های یونانیان به جهان اسالم جدی تر 
شد و اندیشمندانی همچون کندی، فارابی، غزالی، فخر رازی، مالصدرا، 
فی��ض کاشانی و دیگران درباره چالش فلسفه و آموزه های اسالم اظهار 
نظر کردند. بسیاری از متفکران اسالمی با رویکرد گزینشی و انتقادی و 
تلفیقی و تولیدی به اندیشه های یونانیان پرداختند. برخی از اندیشه های 
باطل یونانیان را مطرح نکردند و دسته دیگر را نقد کردند و گروه دیگری 
را ب��ا اندیشه های اسالمی تلفی��ق نمودند و با تالش فراوان توانستند به 

تولید علم جدیدی با رویکرد اسالمی دست یابند.

فاطمه عبداللهی



 کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه عالمه و کارشناسی ارشد 
روان شناسی اسالمی دانشگاه قرآن و حدیث .
abdollahi0135@gmail.com 



پیشینه علم دینـــــــی
برگرفته از کتاب »در جستجوی علوم انسانی اسالمی« دکتر عبدالحسین خسروپناه
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پیشینه علم دینی

فالسفه اسالمی همچ��ون فارابی، بوعلی و 
خواجه نصیرالدین طوسی با رویکرد تهذیب 
اندیشه یونانیان و تولید اندیشه نوین اسالمی، 

منشأ تحول در علوم شدند.
جری��ان مقابله ب��ا سکوالریس��م در دوران 
معاص��ر و حضور دین در عرصه های مختلف 
زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تولید 
و تحقق علوم اخالق��ی و اجتماعی اسالم در 

پدیده  اسالم��ی،  جوامع 
ای است که روشنفکران 
مسلم��ان همچون سید 
جمال الدی��ن اسدآبادی 
و شیخ محم��د عبده در 
جه��ان عرب و ای��ران و 
در شبه  اقبال اله��وری 
قاره مطرح کردند. جریان 
های نوظه��ور اجتماعی، 
المسلمین،  اخوان  مانند 
نوسلف��ی گ��ری، روشن 
فک��ری و نومعتزل��ی نیز 
ب��ا رویک��رد خاص��ی به 
این مسأل��ه پرداختند و 
نظ��رات موافق و مخالف 
خ��ود را مطرح ساختند. 
شاید بت��وان ادع��ا کرد 
مسأله انحطاط مسلمین 
مسلمانان  ب��ا شکس��ت 
در مقاب��ل جن��گ های 

استکب��اری و استعم��اری، اولی��ن جرقه ای 
بود ک��ه مسلمانان را متوج��ه عقب ماندگی 
جوام��ع اسالم��ی و پیامده��ای سکوالریسم 
و سکوالریزاسی��ون در کشوره��ای اسالمی 
ساخت. ای��ن مسأله، منش��أ پیدایش مسأله 
دیگری ب��ه نام رابطه یا تع��ارض علم و دین 
مشاه��ده شد و دیدگاه ه��ای متعددی را به 

ارمغان آورد.
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متفکران مسلم��ان در این دوره به تصمیم 
کالن دس��ت یافتند. تصمیم نخست این بود 
که فرهن��گ غربی را کنار بگذارند و از دانش 
غربی بهره ببرن��د. این تصمیم از سوی سید 
جمال الدین اسدآبادی و به صورت اجرایی در 
مدیریت امیرکبی��ر و دارالفنون ظاهر گشت. 
تصمی��م دوم که میر سید احمد خان هندی 
آن را ش��روع کرد و دیگ��ران در مصر و ایران 

ادام��ه دادند، این بود که ب��ا رویکرد تلفیقی، 
میان دین و علم مدرن پیوندی برقرار کنند.

تحول سوم در مقابله با علم مدرن، ومسأله 
اسالم��ی س��ازی معرفت است ک��ه برخی از 
محقق��ان عرب��ی، ایران��ی و اندونزیایی آن را 
مط��رح کردند. کشوره��ای اسالمی همچون 
کشورهای شبه قاره، ایران، عربستان، لبنان، 
سوریه، مصر و مسلمانان کشورهای غربی، در 
برابر حوادث جدید آرام ننشستند 
و همایش ها، نشست ها و جمعیت 

هایی تشکیل دادند. 
ابواالعل��ی م��ودودی، از علمای 
پاکست��ان، در سال 1930 دغدغه 
اسالمی ش��دن علوم و دانشگاه ها 
را مط��رح کرد؛ ولی بحث اسالمی 
س��ال 1960  ح��دود  از  س��ازی 
می��الدی جایگاه وی��ژه ای یافت. 
نمونه  گستردگی سکوالریس��م و 
های��ی از تعارض عل��م و دیدن و 
گرای��ش دانشجوی��ان مسلمان به 
غرب سکوالر در اثر ورود به دانشگاه 
و فراگیری علوم دانشگاهی، سبب 
شد مسأل��ه اسالمی سازی علوم و 
دانشگاه، به صورت ابتدایی و خام 
مطرح شود. پس از مودودی، دکتر 
نقی��ب العطاس، رئی��س مؤسسه 
بین المللی تمدن و تفکر اسالمی 
مال��زی، در این ب��اره بحث جدی 
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تری کرد. وی مدع��ی است مبدع بحث علم 
دینی بوده است و دیگران این عنوان را از وی 

سرقت کرده اند.
بع��د از ایش��ان اسماعیل فاروق��ی یکی از 
است��ادان دانشگاه آمریکا، این بحث را مطرح 
کرد. فاروقی راه عالج بیماری امت را اسالمی 
کردن رشته های علمی و کتاب های درسی 
دانشگاهی می دانست که به تأسیس مؤسسه 

بین المللی اندیشه اسالمی انجامید. 
پس از فاروف��ی، شخصیت های دیگری در 
این عرصه وارد شدند. بحث از علوم اجتماعی 

اسالم در برابر علوم اجتماعی مارکسیستی از 
سوی بزرگان جهان اسالم به ویژه حوزه های 
علمیه نجف و قم، همچون عالمه طباطبایی، 
آی��ت اهلل شهید سید محمد باقر صدر، عالمه 
جعف��ری، آیت اهلل مصباح ی��زدی و از سوی 
دانشمن��دان دانشگاهی، مانن��د: دکتر یداهلل 
سحابی و مهندس بازرگان و دکتر شریعتی با 
شدت بیشتری مطرح شد. دکتر سید حسین 
نصر، دکتر مهدی گلشنی، دکتر خسرو باقری 
و آیت اهلل جوادی آملی بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ای��ران، تئوری ه��ای کاربردی تری 
درب��اره علم مقدس و دین��ی ارائه نمودند. به 
ه��ر حال، ممکن است ک��ه اصطالح اسالمی 
سازی معرفت، ابداع دکتر العطاس باشد، ولی 
بحث علم دینی، بحث کهن تری است و خود 
غربی ها مدت ه��ا پیش، این بحث را مطرح 
نم��وده اند؛ مثال اتین ژیلسون در فرن هجده 
فلسفه مسیحی را طرح کرد، یا برخی دیگر به 
بحث سیاست دینی پرداختند. شاید العطاس 
اولین کسی باشد که عن��وان عام علم دینی 
را به صورت خاص تر اسالمی کردن معرفت 
طرح نموده است، ولی از همه مهم تر، تبیین 
ای��ن مسأله است؛ در حال��ی که برخی بحث 
ه��ا ضعیف و سطحی است. گفتنی است این 
بحث در واقع فلسفه علم دینی است و اظهار 
نظر دقیق درباره آن، آگاهی از فلسفه دین و 

فلسفه علم نیاز دارد.
ابوسلیمان، یک��ی از شخصیت های علمی 
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المعه��د است ک��ه در توسعه عل��م دینی در 
مالزی نق��ش مؤثری داشته است. وی بر این 
ب��اور است که کم ک��اری، بیماری خطرناکی 
است که ریش��ه در ضعف انگیزه های درونی 
دارد و اصالح آموزش و تعلیم و تربیت، یکی 
از مه��م ترین ارکان اصالح است و نقطه آغاز 
اصالح اسالم��ی، در خودسازی فرد مسلمان 
نهفته است. پس از آن، باید آفت های آموزش 
عالی در جهان اسالم، یعنی آفت تقلید، آفت 
آشفتگ��ی جهان بینی اسالم��ی و آمیختگی 
آفات و خرافات زدوده شوند و در مرحله دیگر 
باید به سراغ اسالمی سازی معرفت به عنوان 
تجرب��ه ای زن��ده و در کارآمدسازی آموزش 

عالی رفت.
بح��ث دان��ش دین��ی، پی��ش از پی��روزی 
انق��الب اسالمی و حتی پی��ش از ایدئولوژی 
مارکسیستی، در می��ان اندیشمندان مطرح 
بوده است؛ اما پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران و تعطیل��ی دانشگاه ها و تشکیل ستاد 
انقالب فرهنگی، ع��ده ای بحث علم دینی و 
اسالمی کردن دانشگ��اه ها را مطرح نمودند 
که منجر به تشکیل دفت��ر همکاری حوزه و 
دانشگاه شد که در حال حاضر به پژوهشگاه 
حوزه و دانشگ��اه تبدیل شده است. آیت اهلل 
مصباح ی��زدی نیز در این دفت��ر، مسئولیت 
اسالمی سازی علوم انسانی را به عهده داشت؛ 
ولی به دالیلی از آنجا فاصله گرفت و با انگیزه 
تعلی��م عل��وم انسانی با رویک��رد اسالمی، به 

تأسیس بنیاد باقر العلوم )ع( و سپس مؤسسه 
امام خمینی )ره( پرداخت.

یک��ی از نقدهای مخالفان عل��م دینی، آن 
است که اگ��ر علم دینی، ممک��ن و مطلوب 
اس��ت، ای��ن مراکز ب��ا بی��ش از بیست سال 
فعالی��ت چ��ه دست��اوردی داشته ان��د؟ این 
پرسش جدی به نظر می رسد و باید اعتراف 
کرد هنوز ک��ار بنیادینی در این زمینه انجام 
نشده است؛ ولی نباید از داوری عادالنه دست 
شست و موفقیت ه��ای نسبی این مجموعه 
ه��ای آموزشی و پژوهش��ی را نادیده گرفت. 
مؤسسه امام خمینی )ره( و پژوهشگاه حوزه 
و دانشگ��اه و پژوهشگ��اه فرهن��گ و اندیشه 
اسالم��ی به ص��ورت نسبی موف��ق شدند تا 
ح��دودی ب��ه درک درستی از عل��وم انسانی 
دینی برسند و در تولید پاره ای از نظریه های 
علم��ی در عرصه اقتصاد و تربیت اسالمی، به 

تجربه نسبتا موفقی دست یابند.
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مبانی دینی 
و تحلیل روان 

شناختی »صبر« 
با تکیه بر آیات 

کریم 2 قرآن 
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در ای��ن مقال��ه سعی بر آن شده است ک��ه ابتدا شیوه های 
آموزش صبر در قرآن کریم و نیز روان شناسی و سپس پیامد 
ه��ا و فرایند روان شناختی صبر م��ورد بررسی قرار بگیرد. در 
شماره قبل��ی مجله شیوه های آموزش صب��ر در قرآن کریم 
و روان شناس��ی ارائه ش��د در این شماره به بررسی پیامدها و 

فرایندهای روان شناختی صبر خواهیم پرداخت.

پیامدهای ص�بر
1- ایجاد تعادل روانی 

فراین��د  ص�بر  م�نجر به پیامده��ای روانشناختی متعّددی 
م�ی شود ک�ه در زیر با استفاده از احادیث به  آن  اشاره می شود.

ام��ام علی)ع( می فرماید: »نشانه های صاب�ر سه تا است: اّول 

دکتر فریده حسین ثابت



 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی
hoseinsabet@atu.ac.ir 
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آنکه کسالت  )افس�ردگی ( نداشت�ه  باشد، دوم 
آنکه بی قرار و دلت�نگ ن�باشد و سوم اینکه از 
پروردگار ب�ا ع�ّزت و جالل خود  شکایت  نکند؛ 
زیرا هنگامی که کسالت و ُسستی داشته باشد، 
ح��ق را ضای�ع می کند و وقت��ی  که  دلتنگ  و 
بی قرار باشد، ُشک��ر نمی کند و هنگامی که از 
پروردگ��ار با عزت و جالل خود شکایت ک�ند، 
ب�ه  تحقیق  او را معصیت کرده است« )مجلسی، 
1402ق.، ج 71: 86(. ی��ا در جای  دگر  از  آن 
حضرت نقل شده که می فرماید: »هر کس که 
صبر او را نجات ندهد، اضطراب  او  را  نابود کند« 
)نهج البالغه/ح 189(. نی��ز می فرماید: »مالزم 
صبر باش که ب�راستی ص�بر  سرانجامی  ش�یرین 
و عاقبت فرخنده دارد« )آمدی، 1377: 610(.

امام ص��ادق )ع( می فرماید: »صبر به معنی 
چیز تلخ مزه ای است  که  توأم با اضطراب ن�باشد، 
چون هر چه تلخ باشد و توأم با اضطراب  باشد ، 
آن را صبر ن�می نامند و م�عنی جَ�َزع )بی تابی (، 
اضطراب  دل  است با اظهار ُحزن و تغییر حالت و 
تغییر  رنگ « )عزیزی، 1381: 202(. همچنین 
از آن حض��رت منقول است که م�ی    ف�رماید: 
»بسیار  اتّفاق  افتاده که یک ساعت صبر  سبب  
ش��ادی طوالنی  شده  است  و چ�ه ب�سیار لّذت 
ک�وتاهی در یک  ساعت  که غم و اندوه طوالنی 
به بار آورده است« )مجلسی، 1402ق.، ج 68: 

.) 91
امام  باق��ر )ع( می فرماید: »بدترین ب�ی تابی، 
فریاد و خروش  به ویل و َعویل گفتن  و لطمه  به 

ص��ورت و سینه زدن و کندن  موی  س�ر است. 
ه��ر کس در م�صیب��ت داد و ف�ریاد و بی تابی 
ب��ه راه ان��دازد، عالمت  بی صب��ری  است و هر 
کس صبر پیشه  کند  و استرجاع  نمای�د و خدا 
را  حم��د  و ثنا گوید، عالم��ت رضایت  او  از کار 

خداوند است« )ُکلینی،1382، ج2: 22(.
2- آسان شدن سختی ها

امام علی )ع( می فرمای��د: »کسی  ک�ه  صبر 
کند، رن��ج و محنت او سبک  ش��ود « )آمدی، 

1377 : 606 ، 616  و 618(.
3- ِمهرورزی

آیات زی��ر  در ارتباط با تعام��الت اجتماعی 
صابران است که به طور خالصه می توان آن را 

ِمهرورزی  نام  نهاد.
� آیة 34و 35 سورة فّصلت : »و هرگز  نیکی  و 
بدی  در  ج�هان ی�کسان نیست ، همیشه  بدی را 
به بهترین شیوه دور کن تا همان کس که گویی 
با تو بر سر  دشمنی  است ، دوست و خویش تو 
گردد. این حالت را  عطا  نمی کنند  مگر  به  کسانی  
ک�ه ص�ابر باشند و عطا نمی کنند این خصلت را 
مگر به کسی که صاحب بهرة بزرگی )از رأی و 

عقل و فضائل نفسانی و ُقوای روحانی( باشد.«
خداون��د در س��ورة فرقان  از آی��ة 63 تا 75، 
دوازده ویژگ��ی بندگ��ان ممتاز خ��دا را بیان 
ف�رموده اس�ت که بعضی از آنها عبارت هستند 
از: »و بندگان خ��اصِّ خدا آنان هستند که بر 
روی زمین  با  تواضع راه می روند و هرگاه مردم 
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جاهل آنه��ا را خطاب نمایند، ب��ا زبان خوش 
پاسخ دهند« )الفرق��ان/63(؛ »و ک�سانی ک�ه 
چ�ون خرج می کنن��د، اسراف نکنند و ب�ُخل 
ن�ورزند و م�یان این دو  معتدل  باشند« )همان/ 
67(؛ »و کسان��ی که گواه��ی به ناحق ندهند، 
چون بر ناپسندی بگذرند با بزرگواری گذرند« 
)هم��ان/72( و »آنها به پ��اداش ص�بری ک�ه  
ک�رده ان��د ، غرفة بهشت پاداش یابند و در  آنجا  

درود و سالم شنوند« )همان/75(.
ن�کتة ب�سی��ار قابل توّجه اینک��ه خداوند با 
صراحت می فرماید این دوازده ویژگی در پرتو 
صبر به دست می آی��د؛ یعنی  اگر  انسان دارای 
نیروی ص�بر  ن�باش��د ، ن�می تواند به تحصیل 
ویژگی های برجستة بندگان ممتاز الهی دست 
یابد. پس، ای�ن صفات ذکر شده از جمله صفات 

صابران است.
آی��ة 43 سورة شوری: »البّته اگر کسی صبر 
کند و ببخشاید ، ای��ن  دو خ�صلت از خ�صال 

ب�س بزرگ است.«
آی��ة 22 سورة رعد: »و ه��م در طلب رضای 

خداوند صبر در پی�ش م�ی گیرند و نماز به پا 
می دارند و از آنچه نصیب آنان کردیم، پنهان  و 
آشکار  انفاق می کنند  و در عوض بدیهای مردم 
نیکی م�ی کنند. ای�ن��ان ه�ستند که عاقبت 

منزل گاه نیکو یابند.«
آیة 126 سورة نحل : »و اگر مجازات کردید، 
ب�ه م�انند آن�چه با شما کرده اند، مجازات کنید  
و اگر  صبر  پیشه کنید برای صابران بهتر است.«

4- ص�بر و س�خت رویی
مفهوم��ی   )Hardiness( س�خت روی��ی 
روانشناختی اس��ت که با مفهوم صبر   شباهت  
دارد، اّم��ا در عین حال تفاوت هایی نیز دارن�د. 
در ش�رایط پُر تنش، افراد  بیشتری  به  بیماری 
مبتال می شوند، اّما گروهی از افراد وجود دارند 
ک�ه ب�ا وج�ود مواجهة طوالنی با  موقعّیت های 
است��رس زای زندگ��ی، دچ��ار بیم��اری نمی 
شون��د. این افراد دارای توانایی ها و ویژگی های 
ش�خصّیت��ی وی���ژه ای  هستن��د ک��ه باعث 
افزایش  مقاومت  آنها در مواجهه با رویدادهای 
است��رس زای زندگی می ش��ود. ای�ن وی�ژگی 
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 ،Kobasa(ش�خصّیت��ی، سخت رویی اس��ت
.)1982

 سخت روی��ی به عنوان یک سازة شخصّیتی 
چندبُعدی، از سه مؤلّفة کنترل، تعّهد و چالش 
ت�شکیل ش���ده  است. منظ��ور از کنترل این 
است که افراد سخت رو فّعال هستند و رویکرد 
آن�ها ب�ه زن�دگی با عالقه و هیجان است. آنها 
ای��ن عقی��ده را دارند که عوام��ل تنش زا قابل 
تغیی��ر هستند و آن�ها  م�ی توانند  ب�ر وقایع اثر 

.)1999 ،Kobasa(گذارند
اف��راد با کنت��رل ب��اال، پافشاری زی��ادی بر 
مسؤولّی��ت خ���ود ن�سبت به زندگ��ی دارند. 
آنان احساس می کنند قادرند بدون راهنمایی 
دیگران فّعالّیت کنند و معتقدند  که  با اس�تفاده 
از دان�ش، مهارت و ق��درت انتخاب می توانند 
رویدادهای زندگی را پیش بینی و کنترل کرد. 
افراد با ک�نترل پای�ین احساس عجز می کنند 
و بر این باورند ک�ه خ�واست دی�گران و جامعه 
تعیین کنندة  اکثر  فّعالّیت ه��ای آنهاست. آنها 
م�عتقد ه�ستند که اقبال و بخت بر سرنوشت 

.)1982 ،Kobasa(آنها مسلّط است
منظ��ور از تعّهد در زندگ��ی، داشتن ن�قش 
ف�ّع��ال در زندگ��ی اس��ت و چی��ره شدن  ب�ر  
پی�چیدگی های  زندگی م�ی باشد؛ ی�عنی وق�تی 
اف��راد  متعّهد  هستند ، زندگیش��ان را هدفمند 
م�ی دانند و ت�ماشاگر منفعلی نیستند و برای 
معنادار کردن زندگیشان مسؤولّیت می پذیرند 

)کلینکه، 1381، ج 1: 243(.

افراد سخت رو م�شکالت را چ�الش  می دانند  
و تجربه های  زندگی را سرشار از معنا م�ی دانند 
و برخورد با  آنه��ا  را آم�وزنده ت�لّقی می کنند. 
ای��ن اشخ��اص معتقد ه�ستند ک���ه رضایت 
خاط��ر در سایة رشد مداوم ب��ه دست می آید 
ن��ه  در  راحتی  و آسایش و امنّی��ت و زن�دگی 
روزم���ّره، از این روی، برای رسیدن به  ک�مال 
م�بارزه م�ی کنن��د)Kobasa، 1982(. البّته 
سخت روی��ی چ�ی��زی ف�رات��ر از جم��ع سه 
مؤلّف��ة ت�عّهد، ک�نت��رل و مبارزه جویی است . 
انعطاف پذیری  افراد  سخت رو ناشی از شیوه های 
مقابله ای خاّص است که با ترکیب پوی�ای  ای�ن  
سه مؤلّفه همخوان است )ر.ک؛ قربانی، 1373: 

.)126
ت�فاوت م�فهوم صبر ب�ا س�خت رویی در آن 
اس�ت که  عالوه  بر  ای�نک��ه صبر سه مورد باال 
را در بر می گیرد، بسی��ار گسترده تر از  مفهوم  
سخت رویی  می باشد. انس��ان سخت رو فردی 
اس�ت ک�ه به هنگام روبرو شدن با س�ختی ها 
از ح�مای��ت  و ک�مک  دی�گ��ران  ب�رای مقابله 
ّا در بعضی شرایط یا در  استفاده م�ی کن��د. ام�
برخی حوادث، انسان دسترسی  به  حامی ندارد، 
حّتی ممکن است در حین دست و پن�جه ن�رم 
ک�ردن با حوادث  مسؤول  حمایت  از افراد دیگر 
ن�یز ب�اشد. ب���رای روش�ن تر ش�دن م�طلب 

نمونه ای واقعی از تاریخ اسالم  بیان  می شود:
حض��رت زین��ب )س( که یک��ی از واالترین 
اُسوه ه��ای صب��ر در واقعة عاش��ورا است ، در  
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ح��وادث  رویارویی و جنگ ب��ا سپاه دشمن، با 
از دس��ت دادن یکی پ��س از دیگری ب�هترین 
عزیزان  و نزدیکان  خویش و در نهایت، از دست 
دادن برادرش امام حسین )ع( مواجه می شود 
و بع��د  از  آن  مسؤولّیت سرپرستی و حمایت از 
زن��ان و فرزندان و خاندان پیامب��ر )ص( را بر 
عهده می گیرد و مسؤولّیت ادامة رسالت  برادر  
را  که رس��وا کردن دش�منان اه�ل بیت است، 
بر دوش می کش��د. بنابراین ویژگی  صبر ، توان 
روان��ی فرد را تا آن حد افزایش می دهد که در 
برابر سختی ها و رنج های جانگ��داز دوام  آورد ، 
حّت��ی اگر بدون حامی باش��د، اسیر شود و در 
عین ح�ال رس�الت عظیم  به  عهده داشته باشد.

تفاوت دیگر صبر با  سخت رویی  آن  است که 
ف��رد صابر برای غلبه ب��ر  مشکالت  از معنویّت 
کمک می گیرد. ب�ه ن�ماز و ذکر و تسبیح خدای 
بزرگ پن���اه م�ی برد و توان  خویش  را افزایش 
می دهد، چنان که می فرمای��د :» از  صبر و نماز  
کمک  بجویی��د  و آن بسی سنگین است مگر 
برای  خشوع پیشگان « )البقره/45(؛ »ای کسانی 
ک��ه ایمان آورده اید! از صب��ر و نماز اس�تعانت 
ج�ویی��د  که  خدا با ص�اب��ران اس�ت« )همان/ 
153 (؛ »کس��ان خوی��ش را به  نم��از  خواندن 
وادار ک��ن و به کار  نم��از  شکیبایی به خرج ِده 
...« )ط��ه/ 132(؛ »و در برابر ُحکم پروردگارت 
صبر کن که  تو  در تحت نظر مایی و پروردگارت  
را  هنگامی که  بر می خیزی با  ح�مد  او ت�سبیح 
گوی و همچنین  پاره ای  از شب و هنگام صبح 

که ستارگ��ان پنهان می شون��د« )الّطور/48 و 
.)49

در مفه��وم سخت روی��ی ، تأکید  ب��ر کنترل 
شخص��ی رویداده��ای زندگ��ی می ش��ود ، اّما  
واقعّیت آن  است  که  انسان گاه در شرایطی  قرار 
م�ی گیرد ک�ه امکانات ی�ا اّطالعات الزم برای 
تغییر یا کنترل حوادث را ندارد و تا  فراهم  شدن 
امکانات یا به دست آوردن  اّطالعاتْ  ه�ر  گونه  
تالشی  بی فایده اس��ت. به  نظر  می رسد انسان 
صابر در این م���ّدت زم�ان ک�ه شاید طوالنی 
هم باشد، چاره ای ج��ز تحّمل و توّکل  بر  خدا  
ندارد، البّته این توّکل می تواند مقّدمه ای ب�رای    

 رس�یدن  به  هدف  باشد .
قرآن  کریم این مسأله را به زیبایی در آیة 18 
از سورة یوسف ب�یان م�ی دارد: »َوجَ�آُؤوا َعلَی 
لَْت لَُکْم أَنُفُسُکْم  َقِمیِصِه بَِدٍم َکِذٍب َقاَل بَْل َسوَّ
َلَی َما  أَْم��ًرا َفَصْبٌر َجِمی��لٌ  َواهللُّ الُْمْسَتَع��اُن ع�
تَِصُفوَن: و پیراهن او را با خونی دروغین )آغشته 
ساخت��ه، نزد پ��در( آوردند. گف��ت: هوسهای 
ن�فسانی شما این کار را ب�رایتان آراس�ته. من 
صبر جمیل )و شکیبای��ی خالی  از  ناسپاسی( 
خواه��م داشت، و در براب��ر آنچه می گویید، از 

خداوند یاری می طلبم«.
حضرت یعقوب )ع( به فرزندانش می فرماید: 
نَْفس شما امری را برای شما تسویل )وسوسه( 
نموده است و »َفَصْبٌر َجِمیٌل« ،ک�ه  صبر  را مدح 
کرده، و این از قبیل به کار بردن سبب در جای 
مسّبب است؛ یعنی در جایی که باید بفرماید: 
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»م��ن بر آنچه  بر  سرم آمده، صبر می کنم«، به  
سب��ب  اینکه صبر خوب اس�ت، ت�نها سبب را 
آورده است و اینکه کلمة »صبر« را نکره )بدون 
ال��ف و الم( آورده، آن را توصیف نکرده، به این  
جهت  اس��ت که اسباب و آن  جهات  که دست 
ب��ه دست هم داده اس��ت و این مصیبت را به 
ب��ار آورده، وضع آن ب��ه گ�ونه ای اس�ت که در 
براب��ر آن جز صبر هیچ چ��اره دیگری نیست، 
)پ��س صبر  بهتر  است،( برای اینکه اّوالً یوسف 
محبوب ترین مردم در دل او بود، و اینک دارند 
خبر می دهند که چنین محبوبی طعمة گرگ 
شد، و برای گ�واهی خ�ود پیراهن خون آلودش 
را آورده ان��د. ثانیاً او  خود  یقیناً می داند  که آنان 
دروغ می گویند و در نابود کردن یوسف دست 
داشته اند و ثالثاً راه��ی برای تحقیق مطلب و 
به دس��ت  آوردن اینکه بر سر یوسف چه آمده 
اس�ت و او ف�عالً ک�جاست  و در  چه  حالی است، 
در دس��ت ن�یست. او ب���رای چ�نین پیشامد 
ناگواری ج��ز فرزندش چه کس��ی را دارد که 
  ب��رای  دفع آن به این سو و آن سو روانه کند و 
فعالً این مصیبت به  دست  ه�مین  ف�رزندان ُرخ 
داده، ن�زدیکتر از ایشان چه کسی را دارد که به 
معاونت وی از  ایشان ان�تقام بگیرد؟ و ب�ه فرضی 
هم که داشت��ه باشد، چگونه می تواند فرزندان 
خود را  ط��رد نماید )پس، باز  صبر  بهتر است( 

)موسوی همدانی، 1364، ج11: 143�140(.
فرد م�وّحد وق�تی ن�امالیمت ها را می بیند، 
نخست خ��ود را در پناه دژ محک��م صبر قرار 

داده است و از اختالل ی�ا متالشی شدن ُقوا  و 
مشاعر او جلوگیری می کند و آنگاه بر پروردگار 
خود که فوق همة سبب هاست، توّکل ُجسته، 
امید دارد ک�ه او را ح�فظ ک�ند و همة اسباب 
را به سوی ص��الح حال او متوّجه سازد  که  در 
ای��ن ص�ورت ک�ار او، کار خ��دای تعالی شد و 
خدا هم که بر کار او مسلّط است، اسباب را به 
سوی سعادت و پی�روزی او ج�ریان م�ی دهد. 
به خاطر همة این  جه��ات  بود که یعقوب )ع( 
بعد از آنکه فرمود: »فَ�َصْبٌر جَ�ِمیٌل«، دن�بال آن 
گفت: »َواهللُّ الُْمْسَتَعاُن َعلَی َما تَِصُفوَن« و کلمة 

»صبر« را با ُحکم توّکل تمام کرد )ه�مان(.
چ�نانچ��ه م�الحظه می شود  گ��اه  انسان بر 
حسب شرایط توان تغییر موقعّیت ها را ندارد. 
اّما در عین حال ب�ا ب�هره گیری از قدرت صبر 
می تواند کنترل نظ��ام روانی خود را در دست 
گرفت��ه است و از  اشتباه  در  فکر و چ�ندگانگی 
در ت�دبیر و ان�دیشه  جلوگیری  نماید  و در عین 
حال، ب��رای رسیدن به هدف و رفع مشکل به 
ق��درت پروردگار ن�ظر داش�ته و ب��ه او توّکل 
می جوید. اّما این معن��ای  پُربار  از  سخت رویی 

استنباط نمی شود.
فرایند روانشناختی ص�بر

ب�نابر ن�ظریّه شناخت��ی  اجتماعی  اضطراب، 
علّت اصلی اضط��راب، ناکارآمدی ادراک شده 
میباش��د. افرادی ک��ه دارای برداشت ضعیفی 
از کارآم��دی خویش ه�ستن��د، در م�واجهه  
ب��ا  خطرات  بالق��ّوة اضطراب زی��ادی را تجربه 
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می نماین��د )پروین و ج��ان، 1381: 400 (. اّما 
صب��ر در ط���ول ح�رکت ان�س��ان از مبدأ به 
مقصد توّج��ه وی را به تمام رویدادهای مثبت 
و منف��ی  که  در  ی��ک فرایند اتّف��اق می افتد، 
ج�لب م�ی کند. ب�ا این نگ��اه، فرد در  می یابد  
ک��ه صرف نظر از پیام��د، علی رغم شکست ها، 
موّفقیت هایی نیز ب�دس��ت آورده اس�ت و این 
باعث می شود که ادراک  ناکارآمدی  کاهش  پیدا 
کند و در نتیجه، فرد اضطراب کمتری را تجربه 
نماید. ص�بر در  ط���ول  حرکت  انسان از مبدأ 
به سمت مقصد به سبب توّجه دادن انسان به 
ت�غییرات ک�ه  در  ط��ول  مسیر اتّفاق می افتد، 
مانع ایج��اد ادراک ن�اکارآمدی م�ی شود، ب�ه 
این صورت که اگر فرد  اُفت  و ش�کستی داش�ته 
باش��د، خیزش ها و موّفقّیت هایی نیز به دست 
آورده است و نتیجه تنها مالک  پیروزی  نیست . 
ب�نابراین، ادراک ک�ارآمدی مانع بروز اضطراب 
در انسان م�ی شود، ه�مچنان که امام ع�لی )ع( 
م�ی فرماید: »ص�بر  در  برابر رنج به دستیابی به 
ف�رصت م�ی انجامد« )آم��دی، 1377: 609، 
615 و 618(. این  نگاه  فرایندی  به صبر یعنی 
ای��ن دید ک��ه سختی ها و آس�انی ه��ا م�الزم 
یکدیگ��ر می باشند: »َفإِنَّ َم��َع الُْعْسِر ی�ُْسًرا  * 
إِنَّ  َم��َع الُْعْسِر ی�ُْسًرا: ب�ه یقین با )هر( سختی 
آس�انی اس�ت * )آری( مسلّماً  با  )هر ( سختی 
آسانی است« )انش��راح/ 5 و6(. پس، این نگاه 
در کاه��ش درماندگی مؤثّر اس�ت؛ زی�را در راه  
رسیدن  به  هدف ن�های��ی، چ�الش ب�ا موانع و 

دشواری ها م�ثبت ارزی�ابی می شود:
� »اگر صبر پی�شه  ک�نید  و پرهیزکار شوید، 

این از امور اساسی است« )آل عمران/186(.
� »و در براب��ر آن مصائب که به تو  می رسد ، 
ش�کیبا ب�اش که این از کارهای اساسی است« 

)لق�مان/ 72(.
� »چ���ه بسیار  پی�امبرانی  ک�ه م�ردان الهی 
فراوان��ی به ه�م��راه آنها  جنگ  کردن��د ، آنها 
هی��چ گاه در برابر آنچه ک��ه  در  راه خدا به آنها 
می رسی��د، ُسست ن�شدند و ن�اتوان نگردیدند 
و تن به تسلیم ندادن��د  و خ�داوند  ص�ابران را 

دوس�ت دارد« )آل ع�مران /146 (.
م�نظور از  درماندگی  آموخته  ش�ده ای�ن است 
که انسان می آموزد  که  رویدادها از کنترل وی 
خ��ارج است. این باور ک��ه رویدادها از واکنش  
انس��ان  م�ستقّل اس�ت پی�امده��ای عاطفی، 
شناخت��ی و هیجانی  به ش��رح زیر ب�ه  ه�مراه  

خ�واهد داش�ت:
1� روی�داده��ای غ�یر قاب��ل  کنترل ، انگیزة 
اُرگانیسم را برای ب��روز پاسخ هایی که ممکن 
است موقعّیت را تحت کنترل  درآورد ، تضعیف 

می کند.
2� انس��ان به دلیل  غیر  قاب��ل  کنترل بودن 
روی��داد  قبلی  ب��ه سختی ی���اد می گیرد  که  
واکنش او می تواند ب��ر رویدادهای دیگر تأثیر 

داشته باشد.
3� تکرار تجارب از نوع رویدادهای  غیر  قابل 
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کنترْل سرانجام ب��ه افسردگی منجر  می شود  
)پروین و جان ، 1381 : 36 (.

دیدگاه انسان گرای��ی معتقد است  محیطی 
ک�ه ت�مایالت انس��ان را برای گام برداشتن به 
سوی تحّقق خود یا خودشکوفایی َسد  می کند ، 
موجب گسترش اضطراب در فرد می شود  )آزاد ، 
1374 : 170 (. همچنان که  پیشتر ذکر شد ، فرد  
شکیب��ا در فرایند صبر ت��الش می کند تا ب�ر 
م�وانع غلبه نماید. برطرف نمودن موانْع انسان 
را  به  رشد  و شکوفایی سوق می دهد که کاهش 

اضطراب را  به  دنبال  دارد .
بر  اس��اس  دیدگ��اه رفتارگرای��ی، لوینسون 
راد  و   )Joiner( جوین��ر   ،)Lewinson(
)Rohde( م�عتق��د ه�ستند ک��ه فشارهای 
زندگی یا ک�م ش�دن تقویت کننده های مثبت 
زندگی منجر به افسردگی می شود، به طوری که 
فشار روانی شدید  باعث می شود مردم از آن فشار 
دوری گزینند. دوری گزینی تقویت کننده های 
مثب��ت را کمتر ک��رده، دوری گزینی بیشتری 
را ب���ه ارم�غ��ان م��ی آورد که خ��ود م�جّدداً 
م�وجب کمتر شدن تقویت کننده های مثبت 
می ش��ود)ر.ک Lewinson، 2001(. از نتایج 
مهمِّ صبر، افزایش تالش برای رفع موانع است، 
چنان که امام علی )ع( سخنان ارزشمندی در 
این ب��اب دارند؛ از آن جمله اس��ت موارد زیر: 
»ب��ا صبر و ُحسنِ  ی�قین  پی�شامدهای سخت 
را از خودت دفع ک��ن« )محّمدی ری شهری، 
1377:ج6: 126(؛ »صبر کمک و یاوری است 

ب��ر هر کار« « )آم��دی، 1377: 606( و »صبر 
نخستین  وسیله  برای محکم کردن کارهاست« 

)ر.ک؛ همان : 608 (.
ای��ن ت��الش احتم��ال مواجه��ة ف��رد ب��ا 
تقویت کننده های م�ثب��ت را زی�ادتر می کند 
و ب�اع��ث کاه��ش افسردگ��ی می ش��ود؛ زیرا 
افس��رده کسی است ک��ه از تقویت کننده های 
مثبت به  واسطة  اجتن��اب از موقعّیت ها و کم  
تحّرک��ی  م�حروم می ش��ود. دیدگاه شناختی 
بِ��ک )Beck( سبب شناس��ی افسردگ��ی را 
عوامل شناختی سه گانه معّرفی م�ی کند ک�ه 
ع�ب��ارت هستند از: دید منفی نسبت به خود، 
دنیا و آینده )ر.ک؛ پروین و جان،1381: 442(. 
صبر  مان��ع  از ارزیابی منفی و شتابزده می شود 
و ک�م��ک    م�ی کند تا ارزیابی ه��ای درست و 
مثبت از رویداده��ای زندگی صورت گیرد. به 
عبارتی، ط��رح وارة شناختی ف�رد ن�سبت ب�ه 
دشواری را تغییر می دهد؛ مانند توّجه به  فواید  
دشواری ها ب��رای  انسان و یادآوری نعمت ها به 
هنگام س�ختی ها. در این مورد امام صادق )ع( 
می فرماید: »بال زیور مؤمن و کرامت الهی  است 
برای ک�سی که تعّقل کن��د؛ زی�را ص�بوری و 
ثبات قدم در  هنگام  رسیدن  بال ایمان را درست 
کن��د و کمال بخشد، هر بن��ده ای در محنتی 
شکایت نماید که ه��زاران نعمت بر   آن  مقّدم 
بوده است و ه��زاران آسایش در پی دارد، حقِّ 
صب��ر در بال را  ادا  نک��رده  است و ش�ُکر نعمت 
را ضای��ع کند، خیری نباش« )عزیزی، 1381: 
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200(. در ج��ای دیگ��ر می فرمای��د : »سپاس 
خدای��ی را که سزاست ک��ه مصیبت من را در 
دینم ننه��اد. سپاس  خدایی را سزاست که  اگر  
می خواست، مصیبت من بزرگتر از آنچه است 
ِ خ��دا است بر امری که  می ب��ود، س�پاس از آن�
خواست باشد و بود« )حّرانی،1400 ق.: 403(. 
واض��ح است ک��ه چنین تفسیره��ای مثبتی 
از رویداده��ای زندگ��ی ، افسردگ��ی را کاهش 

می دهد.
بخشْش انسان را از زیِر بار فشار روانی حاصل 
از انتق��ام ره��ا م�ی کند )ر.ک؛ ک���ار، 1385: 
176(. از س��وی دیگ��ر، افسردگ��ی حاصل به 
درون منعطف ش��دن غرایز پرخاشگری  است  
)ر.ک؛ آزاد، 1374: 114(. هم چنان که پیشتر 
به بعضی از صفات صابران اشاره شد، صبْر فرد 
را قادر می س��ازد تا از افراط در ابراز احساسات 
منفی ب�پرهیزد، ب�ه طوری که در هنگام خشم  
انتقام  یا رفتار تالفی جویان��ه به وقوع نپیوندد 
تا فرصت عف��و و بخشش فراه��م شود. پس، 
عف��و و گذشت نیز یک��ی از ثمرات صبر است 
ک��ه در سایة آن فرد خ��ود را از  زیر  بار ف�شار 
روان�ی ح�اصل از انتقام رها می کند. بنابراین، 
اگ�ر ع�فو ج�انشین خشم شود، امکانی برای 
درونریزی خشم فراهم نمی شود و احتمال بروز 

افسردگی نیز کاهش می یابد.
صبر ب��ه هنگام  نعم��ت  و خوشی ها  موجب 
م�ی شود ت�ا ف�رد دیگران  را  نیز  از این مواهب 
بهره من��د سازد: »و آن��ان ه�ستند ک�ه هنگام 

انفاق اسراف نکنند و بُخل نورزند، بلکه احسان 
آنها در حدِّ میانه و اعتدال  است « )الفرقان /67(. 
پیامبر گرام��ی اسالم )ص( نی��ز م�ی فرماید: 
»ش�کیبایان ک�سانی  هستند  که بر طاعت خدا 
و ترک معصیت او صبر می کنند. ک�سانی که 
مال ح��الل و پاکیزه به دس��ت می آورند و به 
اعتدال  خرج  می کنند  و اضافة آن را در راه خدا 
می بخشن��د و بدین سبب، رستگار  و ک�امیاب 
م�ی شوند« )م�حّمدی ری شهری، 1377، ج6: 
136(. از سوی��ی، شادکامی رضایت از زندگی، 
هیجان مثب��ت و سطح پایین��ی از هیجانات  
م�نفی  ه�مچون  افسردگی و اضطراب را شامل 
می شود)Diner، 1997(. بهره مندی دیگران 
از  این  امکانات موج��ب تقویت ِمهرَورزی بین 
انسانه��ا و افزایش هیجان��ات م�ثبت در ف�رد 
م�ی ش��ود. این موضوع احس��اس شادکامی  و 
ُخرسن��دی  از  زندگی را به هم��راه دارد، چون 
انس��ان را از خودخواهی و ح���سِّ لّذت� طلبی  
ب���ه  دگرخواهی  سوق می ده��د. حمایت های 
فکری اجتماعی و مالی نمونه هایی از رفتارهای 
ِمهرَورزانه اس��ت. پروردگار متعال در  آی�ة  17  
از س���ورة ب�لد بالفاصله بعد از توصیه به صبر 
توصیه به ِمه��رَورزی )مرحم��ت( را  یادآوری  

می کند.
کنت��رل خود در ب�رابر گ�ناه��ان شنیداری، 
دیداری و گفتاری یکی دیگر از نتایج  صبر  است  
که باعث بهبود روابط اج�تماعی م�ی شود؛ زی�را 
بدگویی، افشای اسرار دیگران، تهمت و ... منجر 
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به  کینه ورزی  می شود و ِمهرَورزی میان افراد را 
کمتر م�ی کند. ب�ا صب��ر در برابر این گناهان ، 

ِمهرَورزی  بین  افراد نیز افزایش می یابد.
همچن��ان ک��ه پی�شت��ر ذک�ر ش���د، صبر 
باعث می ش��ود انسان به هنگ��ام  مشکالت  و 
استرس های زندگی، نعمت ه��ای پروردگار را 
به ی��اد آورد. احساس ش�ادکامی و رض�ایت از  
زندگ��ی  با  وجود دس��ت و پنجه نرم کردن با 
فشارهای روانی از طریق ی�ادآوری ن�عمت ها 
و شُ�کرگ��زاری برای آنها  ب��ه  دست  می آید. 
انسان های صبور همیش��ه از مقایسة فراوانی 
داشته های خویش ب��ا مشکالت م�عدود ، ب�ا  

اح�ساس یأس و اندوه مقابله می کنند.
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حلقه روان شناسی اسالمی دانشگاه تهران گروهی مطالعاتی متشکل از اساتید و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی از دانشگاه های مختلف است که جلسات آن به صورت هفتگی در روزهای 
یکشنبه در اتاق ش��ورای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود. 
دکت��ر هادی بهرامی احس��ان، دانشیار روان شناسی و استاد احمدرضا اخوت، مدیر، موسس و 
مدّرس مجمع دانشجویی مدارس قرآنی دانشگاه تهران دو محور اصلی شکل گیری این حلقه از 
سال 1390 بوده اند. این گروه از مهر 90 به بهانه پژوهش افسردگی در دانشکده روان شناسی 
با سه نفر شکل گرفت و برای آن جلسات هفتگی برگزار شد. هم  اکنون تعداد اعضای حضوری 
ای��ن گروه، به بی��ش از 20 نفر می رسد. هرچند گاها برخ��ی از اساتید دیگر در این جلسات 
شرک��ت می کنند اما محتوای به دست آم��ده از قرآن در اثر تعامل، پرسش و پاسخ و بحث و 
چالش بین این دو استاد بزرگوار و دانشجویان شرکت کننده در بحث شکل می گیرد. حضور 
دانشجوی��ان و یا فارغ التحصیالن عالقمند در رشته های روان شناسی در این حلقه بالمانع و 

مایه امتنان است. 

 معرفی حــلقه  روان شنـــاسـی
اسالمی دانشگاه تهران
دکتر فاطمه فیاض
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تاکن��ون دو پایان نامه دکت��ری در مقطع 
روان شناسی سالمت با موضوعات افسردگی 
از منظ��ر قرآن )ت��ز خانم فاطم��ه فیاض( و 
اضطراب در قرآن )تز خانم سارا صنعت نگار( 
بحث و بررسی شده و به نتیجه رسیده است 
و در ح��ال حاضر سه رسال��ه دیگر در مقطع 
دکتری روان شناس��ی مربوط به کار خانم ها 
منصوره ابوالحسنی ب��ا موضوع صفات، خانم 
حمیده عسکری با موضوع شخصیت و خانم 
ریحانه فیاض با موضوع آسیب شناسی روانی 
در ق��رآن کریم در این حلقه در جریان است.  
همچنین چه��ار پایان نامه فرع��ی برگرفته 
از نتایج ک��ار افسردگی توس��ط دانشجویان 
کارشناس��ی ارشد ب��ه اتمام رسی��ده است. 
چندین پایان نام��ه دیگر در مقطع ارشد که 
با موضوعات بنیادین دیگری مانند ویژگیهای 
روان درمانگ��ر، اضطراب زی��ر آستانه و مانند 
آن هستن��د، در جریان اس��ت. به این ترتیب 
یک��ی از توفیقات ارزنده ای��ن حلقه، گردهم 
آوردن دانشجوی��ان رشته های روان شناسی 
از دانشگاههای نه فق��ط تهران بلکه ایران از 
اصفه��ان و مشهد گرفته ت��ا استان مازندران 
اس��ت و ای��ن اتفاق مب��ارک ب��دون هرگونه 
تبلیغ��ات و یا اطالع رسانی ب��وده است. این 
حلق��ه تنها ی��ک گروه تلگرامی ب��ا 50 عضو 
دارد ک��ه اطالعات مربوط ب��ه جلسات حلقه 
و همچنی��ن روان شناس��ی اسالمی را در آن 
ق��رار می دهد و به بحث می گذارد. عالوه بر 

پایاننامههای دکتری، تاکنون پروژهها و طرح 
های دانشگاه��ی و غی��ر دانشگاهی دیگری 
مانن��د است��رس رزم، نقش��ه روان شناس��ی 
اسالمی و مانند آن نیز در این حلقه به انجام 

رسیده و یا در حال انجام است. 
مهمترین عاملی که ای��ن جمع را در کنار 
یکدیگر قرار می دهد، قرآن کریم است. تمام 
تالش اساتید بر این بوده تا با گزینش روشهای 
تدبری متناسب ب��رای هر یک از موضوعات، 
مباح��ث را از خوِد آیات قران استخراج کنند 
و سپ��س از روایات ب��رای تفصیل بیشتر آن 
استف��اده کنند. به این ترتیب بخش اِحکامی 
مرب��وط به قرآن و بخ��ش تفصیلی از روایات 
به دس��ت میآید. از آنجا که ان��س با قرآن و 
یادگیری روش های تدب��ر، در کنار طهارتی 
ک��ه باید به دست آی��د از اصلی ترین شروط 
فه��م قرآن اس��ت، به دانشجوی��ان عالقمند 
توصیه می شود پیش از آغاز به کار پایان نامه 
در کالسه��ای آموزش روشهای تدبر در قرآن 
شرک��ت کنند و سپس ب��ه پژوهش مشغول 
شوند. روش های تدبر در قرآن کریم با توجه 
به محتوای ک��الم خداوند که در قالب الفاظ 
است انواع متع��ددی دارد. شاخه های اصلی 
این روش ها شامل روش های تفکر در قرآن، 
تدبر کلم��ه ای، تدبر سوره ای، تدبر قرآن به 
قرآن، تدب��ر مّکی، تدبر در سوره های مدنی، 
تدبر روایی، تدبر ادبی، برهان و سلطان است. 
هر یک از ای��ن انواع نی��ز، دارای شاخههای 
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فرعیتر و روشهای جزئیتری هستند. 
در همه جلسات حلق��ه سعی بر این است 
که با دق��ت و موشکافی خاص��ی موضوعات 
و مسائل��ی که از بیرون به ق��رآن عرضه می 
شوند، بح��ث و بررسی شوند به همین دلیل 
ممکن است پژوهشی دو سال مداوم یا حتی 
بیشتر را به خود اختص��اص دهد. این حلقه 
رابط��ه تبادلی خوبی با بیرون دارد و  تاکنون 
تالش ک��رده است با صاحب نظران و اساتید 
در موضوعات پژوهش��ی خود جلسات نقد و 
نظر برگزار کند. نمون��ه این جلسات، جلسه 
با آی��ت اهلل حائری شیرازی و حجت االسالم 
لواسان��ی بوده است. برخ��ی از پژوهش ها به 
عنوان طرح تصویب ش��ده و موفق به کسب 
جایزه نیز شدهاند. در سال گذشته )1395( 
پژوه��ش افسردگی به عنوان ط��رح بنیادی 
برگزی��ده دانشگاه تهران شناخته شد و مورد 

تقدیر قرار گرفت. 

ماحص��ل مجموعه ای��ن تالشه��ا تاکنون، 
چندین کت��اب ارزشمند، مق��االت متعدد و 
کارگاهها و سخنرانیها و همچنین طرحهای 
رواندرمانی اجرا شده��ای است که به عنوان 

خروجی میتوان آنها را معرفی کرد. 
امید است با استعانت از الطاف الهی تالش 
های این جمع مورد رضایت صاحب الّزمان عّج 
اهلل تعالی فرجه الّشریف باشد و زمینه ای برای گسترش 

و شکوفایی روان شناسی اسالمی باشد. 



کاوشی در عالم نشر

معناشناسی افسردگی 
از منظر قرآن 
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این اثر به قلم هادی بهرامی احسان، احمدرضا اخوت وفاطمه فیاض 
در 287 صفح��ه تالیف و به همت موسسه انتشارات دانشگاه تهران به 

چاپ رسیده است. 
در تمامی فصول کتاب ابتدا ایات آن سوره درباب افسردگی و ارتباط 
آیات و بررسی واژگانی آیات و تحلیل واژگان درباره افسردگی اشاره شده 

است و در انتها خالصه فصل مورد توجه قرار گرفته است.
درابت��دا نویسنده دیدگاهی را معرفی می کند که در این دیدگاه اتکا 
ب��ه منابع دینی ،پذیرش چارچوب های از پیش تعیین شده تلقی می 
شود که جز ایجاد موان��ع و محدودیت در ادراک و اندیشه های علمی 
کاری از پیش نمی برند و در ادامه در تالش است تا اندکی از مهجوریت 
معرفتی حاکم برعلوم انسانی فاصله گرفته و با فراهم ساختن بستری 
برای اندیشیدن در خارج از شرایط موجود فرصتی برای یافتن دانشی 

متفاوت درباره انسان با استناد به آیات قرآن کریم ایجاد شود.

مطهره کوچه میر




 کارشناسی روان شناسی دانشگاه عالمه
Mina.kochemir@gmail.com
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معناشناسی افسردگی از منظر قرآن 

کت��اب  مقدم��ه  در 
مفه��وم افسردگ��ی از نگاه 
روان شناس��ی و ض��رورت 
افسردگی  درب��اره  پژوهش 
از منظره��ای مختلف مورد 
توجه ق��رار گرفت��ه است و 
درای��ن بخش بیان می کند 
ض��رورت مطالعه افسردگی 
از منظ��ر قران ب��ه دو دلیل 
اس��ت اول قران کتاب دین، 
زندگ��ی و هدای��ت انس��ان 
هاس��ت و برای کمال انسان 
طرح ریزی شده است و راه 
عالج معضالت را در اختیار انسان می گذارد و 
از سوی دیگر چون انسان را به تعمق و بازنگری 
در اعمال خویش وا می دارد راه عالج مشکالت 

را از درون به او می دهد.
در فص��ل اول پس از پرداخت��ن به ضرورت 
روشمن��دی و ضرورت رج��وع به منابع متقن 
و روش پژوه��ش، موضوع افسردگی را مبنای 
پرسش خ��ود قرار میدهد و پ��س از شناخت 
کاف��ی از آن به بررسی آن در قرآن می پردازد 
و سپس به مراحل مختلف پژوهش و چگونگی 

انجام پژوهش اشاره شده است.
در  فصل دوم معنا ومفهوم افسردگی در سوره 
مبارک��ه مطففین  که ح��ول واژه سجین قرار 
میگیرد بیان می شود و افسردگی تطفیفی بیان 
میشود. این نوع افسردگی حالتی از سختی در 

عمل ،احساس حقارت و بی ارزشی است که در 
نتیجه خود جانب��داری وعدم توجه به دیگران 

روی داده و فقدان لذت ایجاد می کند .
فصل سوم به بررسی سوره غاشیه می پردازد 
ک��ه افسردگی سرشکستگی را حول واژه های 
غاشیه ،خاشعه و عامله ناصبه بررسی می کند. 
نشانه های بارز این افسردگی احساس شکست 

و بیهودگی است. 
این افسردگی احساس فراگیر شکست نسبت 
به بی نتیجه بودن عمل است که به دلیل وجود 
ک��ار بیهوده، ضعف تفکر، والی��ت ناپذیری و... 
منجر به ایجاد احساس نارضایتی سر شکستگی 

وناامیدی از تغییر می شود. 
فصل چهارم افسردگی در سوره مبارکه عبس 
را بررس��ی می کند که در نتیجه به افسردگی 
مقایس��ه ای – ان��زوا گرایان��ه می رس��د. این 
افسردگی به احساس غم و اندوه فراگیر همراه 
با ناتوانی وناکام��ی در فرد اطالق می شود که 
در نتیجه عواملی مثل اتخاذ مالک توانگری و 
ثروت در رفتارهای بین فردی به وجود می آید.

در فص��ل پنجم افسردگ��ی والیت ستیز در 
سوره محمد )ص( بررسی می شود که این نوع 
افسردگی نوع منحصر ب��ه فردی از افسردگی 
است که مبنای غیر قابل اتکای عمل در زندگی 
اجتماعی را نشان می دهد و نفاق را مهم ترین 

ریشه های افسردگی معرفی می کند.
فصل شش��م افسردگی معنوی در سوره طه 
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را بی��ان می کند که به دلیل اینکه ریشه های 
اصلی ای��ن نوع افسردگی با ایمان و باورمندی 
مرتب��ط است این اخت��الل افسردگی معنوی 

نامگذاری شده است.
در فصل هفتم افسردگی ناشی از حقارت را 
در سوره مبارکه فجر که با واژه اهانن مشخص 
می شود مورد بررسی قرار می دهد؛ ویژگی بارز 
افراد مبتال به این افسردگی، اثرپذیری شدید از 
رویدادهای بیرونی وتحریک پذیری نسبت به 
منفعت ها وضررهای ظاهری دنیایی است این 
نوع از سبک زندگی هیچ گاه منجر به رضایت و 

ادراک خوشی دائمی در فرد نمی شود.
در فصل هشتم نویسنده به جمع بندی درباره 

معناشناسی افسردگی از منظر قران می رسد و 
انواع افسردگی از دیدگاه قران را بیان می کند 
در فصل نهم ساخ��ت مقدماتی پرسشنامه 
افسردگی را به عنوان راهبردی برای عملیاتی 
کردن مفاهیم نظری در پیش میگیرد که این 
کار برنامه ریزی برای تدوین راهکارهای درمانی 

در جامعه است. 
در آخ��ر این اثر الگوی جال��ب و جدیدی را  
برای انج��ام پژوهش های قرانی در حوزه روان 
شناس��ی ارایه می دهد ،پیشنه��اد می کنیم 
عالقمن��دان به پژوهش ه��ای قرآنی در حوزه 

روان شناسی  این کتاب را مطالعه بفرمایند.



62

با توجه به درخواست های مکرر خوانندگان محترم مبنی بر ایجاد امکان اشتراک نشریه، به اطالع 
می رساند که این امکان از شماره دوم نشریه)پاییز 1395( برای شما فراهم شده است و بنابراین می 
توانی��د این نشریه را در پایان هر فصل درب منزل یا محل کار خود با پرداخت هزینه ارسال بسیار 

جزئی دریافت نمایید.
 ب��ه خاط��ر داشته باشید که این نشریه یک نشریه با اهداف متعالی گفتمان سازی روان شناسی 
اسالمی است و در این راه نیازمند همکاری و همیاری همه عزیزان هستیم. یکی از زمینه های یاری 

ما همین اشتراک نشریه است که بسیاری از مشکالت مالی نشریه را حل خواهد کرد.
* اشتراک نشریه به دو صورت 6 ماهه)برای 2 شماره( و 12 ماهه )برای 4 شماره( می باشد.

* زمان انتشار هر شماره نشریه هفته آخر هر فصل می باشد و به دلیل ارسال نشریه توسط پست 
سفارشی بعد از حدود یک هفته از انتشار نشریه می توانید آن را درب منزل خود تحویل بگیرید.

*شما می توانید درخواست دریافت کلیه شماره های قبلی را در زمان اولین ارسال داشته باشید. 
* برای درخواست اشتراک با این شماره تماس بگیرید:  09198897024

   و یا به اکانت تلگرام Fara_Eshterak@ پیام بدهید.

• قیمت ها به تومان می باشد.	
• جهت درخواست بیش از یک نسخه در هر بار ارسال، بابت هر نسخه اضافی مبلغ 4400 تومان به 	

هزینه شما افزوده خواهد شد.

    نحوه اشتراک نشریه "فرا"     

مدت زمان اشتراک
۶ ماهه 
)2شماره(

مدت زمان اشتراک
۶ ماهه 
)2شماره(

مدت زمان اشتراک
12ماهه 
)4شماره(

مدت زمان اشتراک
12ماهه 
)4شماره(

9000

ارسال شهرستانارسال تهران

18000

ارسال شهرستانارسال تهران

950018500



بدون شرح! 
کاری از ویلیام استیگ
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برخی روش های استخراج مباحث روان شناختی از قرآن


