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Abstract
The present study aimed at identifying 
the strategies of self-control in children 
according to Islamic sources. To do so, 
the concepts close to self-control were 
examined through a descriptive-analytical 
method. The initial findings showed that 
the concepts of piety, abstinence, patience, 
intellect, and infallibility were much 
close to the concept of self-control. To 
validate the level of conformation of those 
concepts to the concept of self-control, 
the concepts were presented to 15 experts 
as psychologists and knowledgeable about 
Islamic concepts through a self-made 
questionnaire. All six concepts scored 
for conceptual validity. The indicators 
of these concepts were searched and 
collected in relation to how to strengthen 
self-control in children. The findings 
showed that Islam insisted on choosing a 
wise and good-tempered wife, avoiding 

چكیده
هدف این پژوهش، شناسایی راهکارهای تقویت 
خودمهارگری در كودكان بر اس���اس منابع اسالمی 
اس���ت. بدین منظور ب���ه روش توصیفی _ تحلیلی 
مفاهیم نزدیک به خودمهارگری بررس���ی ش���د. 
كه مفاهیم تقوا،  در بررس���ی اولیه به دس���ت آمد 
ورع، صب���ر، حل���م، عق���ل و عصمت ب���ه مفهوم 
خودمهارگری به میزان زیادی نزدیک هس���تند. 
جه���ت بررس���ی تطاب���ق مفهومی، ای���ن مفاهیم 
در  محقق س���اخته  پرس���ش نامه ای  ضم���ن  در 
كارش���ناس به عن���وان خبرگان  اختیار پانزده نفر 
گاه نس���بت به مفاهیم اسالمی،  روان شناس و آ
قرار گرفت. هر شش مفهوم نمرۀ الزم برای اعتبار 
كردن���د. ش���اخص های این  كس���ب  مفهوم���ی را 
مفاهیم در ارتباط با نحوۀ تقویت خودمهارگری 
ك���ودكان جس���ت وجو و جم���ع آوری ش���د. در  در 
نتیج���ه به دس���ت آمد: دین اس���الم قب���ل از تولد 
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مقدمه
كه آدمی را  »خودمهارگ���ری«، توانایی عالی انس���انی، واقعیتی حتمی و اجتناب ناپذیر اس���ت 
گونه ه���ا متمایز می س���ازد )كراس1 و میش���ل2 2010 به نقل از: رفیعی هن���ر و همکاران،  از س���ایر 
كودكی شروع می شود و می توان آن  1393(. این توانمندی و به كارگیری آن از همان دوران 
كرد )ماسن3، ترجمۀ یاسایی، 1389(.  كودک نهادینه  كمک راهکارهای ویژه در وجود  را به 
كودک تأثیر می گذارد )ناتان،4 س���وزان،5 2003(. تحقیقات  خودمهارگ���ری بر مجموعه رفتار 
ك���ودكان با خودمهارگ���ری باال، در دورۀ بزرگس���الی هم ق���درت فوق العاده ای  نش���ان می دهد 
كردن خود داش���تند و در زمینۀ ش���غلی و زندگی شخصی ش���ان ه���م موفق تر بودند  كنت���رل  در 
)دینادلونزر،6 1389، به نقل از: اخوی، 1389(. خودمهارگری رفتاری، در افزایش پیشرفت 
كودكان به  خودی   دانش آم���وز نیز مؤثر اس���ت )اخوی، 1389(. اما مهارت خودمهارگ���ری در 

1. Kross, E
2. Mischel, W
3. Mussen, P, H
4. Nathan A
5. Susan D
6.  DeLonzor. D

eating illicit foods, observing the marital 
manners, mother’s eating dates in the 
pregnancy period, paying attention to 
mother’s nourishment, playing with the 
child from the birthday up to 6 years old, 
offering proper role models, increasing 
children’s knowledge and ability of 
cognition, teaching prayer and fasting 
to children, teaching special skills, 
paying attention to their sexual cares, and 
respecting them.

Keywords: self-control, impulse control, 
Islamic sources, piety, intellect

بر انتخاب همس���ر عاقل و با اخ���الق، اجتناب از 
غ���ذای ح���رام، رعای���ت آداب زناش���ویی و تناول 
خرما توس���ط مادر در دوران حاملگی قبل از تولد 
و توج���ه به تغذی���ه مادر و بازی با ك���ودک از تولد 
ت���ا شش س���الگی و الگوده���ی مناس���ب، افزایش 
ك���ودكان، آم���وزش نم���از و  ش���ناخت و معرف���ت 
ك���ودكان، آم���وزش مهارت های خاص،  روزه به 
كودكان به عنوان  مراقبت های جنسی و تکریم 
كید می كند. راهکارهای تقویت خودمهارگری تأ

تقوی���ت،  راه كار  كلیدواژه ه���ا: خودمهارگ���ری، 
روان شناسی، منابع اسالمی.
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خود به وجود نمی آید، بلکه نیازمند آموزش است )وركمن1 ترجمۀ محمداسماعیل، 1382(.
كه از مه���ارت خودمهارگری باالیی برخ���وردار بودند، در  كودكانی  تحقیقات نش���ان می ده���د 
كردن خود داش���تند و در زمینۀ تحصیلی،  كنترل  دورۀ بزرگس���الی هم قدرت فوق الع���اده ای در 
ش���غلی و زندگی شخصی ش���ان هم موفق تر بودند. همچنین خودمهارگری رفتاری، در افزایش 

پیشرفت دانش آموز مؤثر است )دینادلونزر، 1389، ص111، به نقل از: اخوی، 1389(.
كودكان  كرده، در زمینه خودمهارگری  كه پژوهش���گر در منابع فارس���ی جس���ت وجو  آن مقدار 
تحقی���ق مدّون���ی انجام نگرفته اس���ت. راهکاره���ای روان شناس���ان برای ارتق���اء خودمهارگری 
متناس���ب با آموزه های اس���المی به انجام نرسیده است و از طرفی راهکارهایی كه پژوهشگران 
كرده اند  كتف���ا  ك���م ب���ودن، ب���ه راهکاره���ای روان شناس���ان ا كرده ان���د ع���الوه بر  داخل���ی ارائ���ه 
كه منطبق  )جان بزرگ���ی، 1390(. با توجه به اینکه در دین اس���الم مفاهیم زی���ادی وجود دارد 
ب���ا مفهوم خودمهارگری اس���ت )بروج���ردی، 1386، ج26، ص880(، می تواند محققان را در 
كه در منابع اسالمی به  كند. با تمام توجهی  كمک  كودكان  زمینه افزایش سطح خودمهارگری 
مسئلۀ خودمهارگری و همچنین مفاهیم مشابه شده، اما پژوهش مستقل دربارۀ خودمهارگری 
كودكان 6-12 س���ال با توجه به منابع اس���المی نشده است. همین امر ضرورت این تحقیق  در 
كه: چ���ه مفاهیمی در منابع  را روش���ن می كند. لذا در پژوهش حاضر این مس���ائل مطرح اس���ت 
اسالمی به مفهوم روان شناختی خودمهارگری نزدیک است؟ راهکارهای تقویت خودمهارگری 
كودكان 6-12 سال بر اساس منابع اسالمی چیست؟ و بر اساس منابع اسالمی چه عوامل و  در 

زمینه هایی به تقویت خودمهارگری در این سنین می انجامد؟
با توجه به اینکه در آیات و روایات راهکارهایی وجود دارد كه به افزایش خودمهارگری در سنین 
كودكی می انجامد )محمدی ری ش���هری، 1392(، پژوهش���گر در این بررس���ی راهکارهای افزایش 
خودمهارگری بر اساس منابع اسالمی را در كودكان شناسایی و به جامعه علمی ارائه خواهد كرد.

روش پژوهش
روش پژوه���ش از ن���وع »توصیف���ی- تحلیلی« اس���ت. روش توصیف���ی _ تحلیل���ی عبارت اند از: 
گ���ردآوری اطالعات الزم در خص���وص موضوعات و ریز موضوعات پژوه���ش از طریق مطالعه و 
كنکاش در داده های  كتاب ها، مقاالت، پایان نامه ها و دیگر آثار مکت���وب و نیز تأمل و  بررس���ی 

1. Workman A
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گردآم���ده و انج���ام برخی عملیات پژوهش���ی از قبیل ش���رح، تفس���یر، تحلیل و ارائ���ه الگو )والتر 
ب���ورگ،1 مردیت���گال،2 ترجمۀ نصر و هم���کاران، 1383؛ قراملکی، 1383؛ پس���ندیده، 1388(. 
ك���ودكان از منابع اس���المی در مرحلۀ  برای دس���تیابی ب���ه راهکارهای تقوی���ت خودمهارگری در 
اول مفاهیم عامی كه در منابع اس���المی مطرح  ش���ده و به مفهوم خودمهارگری نزدیک هستند 
شناس���ایی  ش���ده و مورد تحلیل قرار گرفت. برای اطمینان از صحت برداشت های پژوهشگر از 
كارشناسان اسالمی و روان شناسی  متون دینی، مفاهیم شناس���ایی  شده در اختیار پانزده تن از 
گرفته ش���د.  كارشناس���ی آنها در مورد مفاهیم انتخاب ش���ده از منابع اس���المی  گرفته و نظر  قرار 
س���پس آموزه ه���ای مرتبط با مفاهی���م عام در آیات و روای���ات از قرآن و كتب روایی دس���ته اول 
گرفت و در نهایت، راهکارهای اسالمی از آموزه های دینی  شناس���ایی  ش���ده و مورد تحلیل قرار 

كودک دسته بندی و ارائه شد.  استخراجو بر اساس مراحل رشد 

یافته های پژوهش
خودمهارگ���ری تنظی���م ارادی در تکانه ه���ای ش���ناختی، هیجانی و رفتاری اس���ت، هنگامی كه 
كنند. این تعریف دو ویژگی دارد:  وسوس���ه ها به نحو فوری با اهداف ارزش���ی فرد تعارض پیدا 
گزینش ه���دف بهتر و ب���ا ارزش تر درازم���دت در مقابل  نخس���ت اینک���ه خودمهارگ���ری نیازمن���د 
خواسته های فوری است. در بسیاری از موارد پاداش خودمهارگری نه  تنها به تعویق می افتد، 
بلکه انتزاعی اس���ت. به عنوان  مثال، ترغیب دانش آموزان به مطالعه به خاطر چشم انداز بهتر 
از آینده یا به خاطر رشد دادن خود. فاصله زمانی و مفهوم انتزاعی هر دو اهمیت روان شناختی 
كاهش می دهد، هرچند این هدف به لحاظ ارزش پایدارتر اس���ت، اما  اه���داف طوالنی  مدت را 
به لحاظ جذابیت در لحظه انتخاب در مقایسه با پاداش بی درنگ وسوسه ها كمتر مورد توجه 
ق���رار می گی���رد؛ ویژگی دوم ای���ن تعریف از خودمهارگ���ری خودانگیخته بودن آن اس���ت؛ ویژگی 
كه صرفًا به  كه در جست وجوی فرایند تنظیم اس���ت. به طور مثال دانش آموزانی  فردی اس���ت 
خاط���ر ت���رس از مجازات منظم هس���تند. این نظ���م خودانگیخته نیس���ت و نمی توان گفت كه 
این دانش آموزان دارای ویژگی خودمهارگری هستند )انجال،3 2014(. فردی كه خودمهارگری 
كه بدون حضور ناظ���ر خارجی او را ب���ه انجام وظایفش  باالی���ی دارد، حالت���ی در او وج���ود دارد 

1. Walter R. Borg
2. Meredith D Gall
3. Angela L
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كه بر اساس آن وظایف  متمایل می سازد. به  عبارت  دیگر، خودمهارگری مراقبت درونی است 
ع، 1384(. محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار ترک می گردد )الوانی، 1382؛ زار
یافته ها نشان داد مفاهیم نزدیک به خودمهارگری در روان شناسی عبارت اند از: 

كه به  وس���یلۀ محرک راه  كنترل تكانه: معنای اصلی تکانه هر عملی یا رویدادی اس���ت  ال���ف. 
كم و یا هیچ است.  گاهانه بر آن بسیار  كنترل آ كوتاهی دارد و  انداخته می شود، دورۀ نهفتگی 
كریمی، 1390(.  كردن را ش���امل می ش���ود )ربر،1 ترجمۀ  بنابراین هرگونه تهییجآنی برای عمل 
بنابراین كنترل تکانه یعنی توانایی مقاومت در برابر انگیزه های آنی )ابراز خشم یا لذت فوری( 
گاهانه در آن اندک اس���ت. این توانایی كمک می كند تا بر اساس شرایط، آنها  كه جهت گیری آ

كنیم؛ را به تأخیر اندازیم یا به  كلی مهار 
ب. خودانضباطی: خودانضباطی داش���تن عزم راس���خ بیش���تر از خواس���ته ها و امیال است 
و معم���واًل مترادف خودمهارگری قرارمی گی���رد. خودانضباطی زیرمجموعه انگیزش اس���ت. 
كه با امیالش مخالف اس���ت  وقتی فرد اس���تداللی برای تعیین بهترین راه اس���تفاده می كند 
كه هم���ۀ آنها نیازمند  )فاورز،2 2008(. خودانضباطی با چندین رفتار نش���ان داده می ش���ود 
كنترل بیرونی هس���تند. منع تکانه، فرونش���اندن  تحری���ک یا ب���ازداری رفتار، بدون حض���ور 
تکانه ه���ای منف���ی و ب���ه تأخی���ر انداختن ل���ذت، رفتاره���ای بازداری بس���یار مهمی هس���تند 

)بوكاتکو3 و داهلر،4 1995(؛
ج. خودنظم دهی: به نظر سانتروک5 خودنظم دهی، تولید و هدایت اندیشه ها، هیجان ها، و 
رفتارها توس���ط خود فرد به  منظور رسیدن به هدف است. بندورا خودنظم دهی را با سه فرایند 
كنشی توضیح می دهد؛ یعنی ابتدا فرد رفتار یا عملکرد خود  مش���اهدۀ خود، خودداوری، خودوا
را مورد مشاهده قرار می دهد، بعد به قضاوت دربارۀ عملکرد خود می پردازد و سپس بر اساس 
قضاوت ها، در خود احساس رضایت شخصی، غرور و یا عدم رضایت یا سرزنش شخصی ایجاد 
كنت���رل رفتار و اعمال خود اقدام می كند )س���یف، 1389، ص173؛  می كن���د. بدین ترتیب، به 

ریو، ترجمۀ سیدمحمدی، 1389(. 
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مفاهیم »خودنظم دهی«، »خودمهارگری«، »خودانضباط دهی« و »كنترل تکانه« احتمااًل با هم 
همپوشانی دارند. بامیستر می گوید: »بسیاری از مؤلفان، دو اصطالح خودمهارگری و خودنظم جویی 
را قابل  تبدیل به یکدیگر تلقی كرده اند. برخی دیگر، خودمهارگری را زیرمجموعه ای از خودنظم 
دهی تلقی كرده اند« )رفیعی هنر، 1390(. همچنین ساسون1 معتقد است: خودانضباطی مترادف 
كمی تس���امح مفاهیم خودمهارگری،  اصطالح خودمهارگری اس���ت. بنابراین در این پژوهش، با 

خودنظم جویی و خودانضباطی را مترادف هم تلقی می كنیم )رفیعی هنر، 1390(.
ك���ه در ط���ول س���ال های اول زندگی توس���عه و عم���ق پیدا  خودمهارگ���ری، ویژگ���ی ای اس���ت 
كودک تأثیر می گذارد )ناتان،2 س���وزان،3 2003(. توانایی به تأخیر  می كن���د و بر مجموعه رفتار 
كس���ب می ش���ود و با باال رفتن سن افزایش می یابد  كودكی  انداختن ارضاء خواس���ته ها در دورۀ 
)میش���ل و متزتر،4 به نقل از: جان بزرگی،1390( و آنها می توانند در زمان فش���ارهای روانی خود 
را آرام س���ازند و نیاز به تذكرهای فراوان برای تنظیم رفتارهای خود ندارند )رحیمی، 1389(. 
گرچه خلق وخوی طبیعی و ساختار زیستی، بر توانایی  كه ا متخصصان خاطرنشان می س���ازند 
ك���ودكان برای  ك���ه می توان به  ك���ودک تأثی���ر می گذارد، مطالعات نش���ان داده  خویش���تن داری 
كنترل  كاوس���ی، 1390(. عالوه  بر اینکه كودک در  تنظیم رفتارش���ان آموزش داد )بوربا، ترجمۀ 
كار  كلی او برای سخت  كار ناشایسته خودمهارگر نامیده می شود، آمادگی  خود در مقابل انجام 
كودكان را آموزش  كردن نیز می تواند یکی از مصادیق خودمهارگری باش���د. بنابرای���ن می توان 
كنند )ماسن، ترجمۀ یاسایی، 1389(. داد تا برای رسیدن به اهداف ارزشمند تالش بیشتری 
یک كودک یا نوجوان با مهارت خودمهارگری زمانی را صرف فکر كردن به نتایجو پیامدهای 
انتخاب ه���ا و اعمالش می كند و در نتیجه بهترین راه را انتخاب می كند )جمش���یدی،1394(. 
ك���ودكان دو ن���وع ادبی���ات وج���ود دارد: یک���ی از آن دو  در روان شناس���ی درب���ارۀ خودمهارگ���ری 
گذش���ته از مطالعات جیم���ز )1899( و فروی���د )1920( در مورد داوری  برمی گ���ردد به دوره های 
بی���ن انگیزه های متضاد؛ دیگری در حال حاضر به مطالعات و تحقیقات روان شناس���ی رش���د، 
ش���خصیت، اجتماعی و بالینی مربوط می ش���ود. به  تازگی در ادبیات روان شناسی تربیتی بدنه 
كودكان انجام  ش���ده اس���ت )گارس،  غن���ی از تحقیقات نظری و تجربی در مورد خودمهارگری 
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كودک  كه  كودك���ی را خودمهارگ���ر می گوییم، معن���ی اش این اس���ت  آنج���ال، 2014(. وقت���ی م���ا 
كند. در چنین  می توان���د اعمال خود را مورد قضاوت قرار دهد و س���پس رفتار مناس���ب را اتخاذ 
كار می ب���رد و بروز می دهن���د و پیش بینی  ك���ودكان ارزش های درونی ش���ده خود را به  حالت���ی، 
كودكان فرص���ت انتخ���اب و تصمیم گیری های  می كنن���د )نیوم���ن،1 1997(. درصورتی كه ب���ه 
كه باعث آزار بزرگ ترها می ش���ود اجتناب می ورزند و  الزم داده ش���ود، به طور طبیعی از عواملی 
خود نوعی مقررات ش���خصی برای این گونه درگیری ها وضع می كنند )گوردن،2 ترجمۀ زندی، 
1377، ص19(. تانگی، بامیس���تر و بون،3 نتایجیک س���ری از مطالعات را كه به دانش آموزان 
كه از نظر معاشرتی با شایستگی بیشتری  كرده اند  دارای خودمهارگری خوب اشاره دارد، بیان 
نس���بت به افراد پیش دبس���تانی پاس���خ می دهند و موقعیت اجتماعی باالتری دارند. همچنین 

كیانی، 1390، ص20(. گایل،4،ترجمۀ  كسب می كنند )مکلم،  نمرات باالتر 
ك���ودكان می آموزند ت���ا در غیاب مرب���ی به مدت طوالن���ی به  طور  ب���ا تقوی���ت خودمهارگ���ری، 
مول���د عمل كنند. گیج5 روان ش���ناس بس���یار مش���هور در زمینۀ آموزش  و پ���رورش اظهار كرد كه 
هدف نهایی از این آموزش، كاهش وابس���تگی به مربی یا والدین در انجام وظایف ش���ان است 
كه معمواًل خودمهارگرند  كودكانی  )وركمن وكاتز، ترجمۀ محمداس���ماعیل، 1382(. همچنین 
كودكان مس���ئول تر و  و می توانن���د ح���س ارض���اء خود را ب���ه تأخیر بیندازند در مقایس���ه با س���ایر 
بالغ ترند )ماس���ن، ترجمۀ یاسایی، 1389، ص494(. كودكانی كه فاقد خودمهارگری هستند، 
كاره���ای او نظارت داش���ته باش���د، در مقابل  ك���ه ناظری بر  ت���ا زمانی متناس���ب عم���ل می كنند 
كنترل رفتاری درونی هس���تند )زندكریمی، 1391(. خودمهارگری  كودكان خودمهارگ���ر، پایبند 
كه به  كنند و احتمال بیش���تری وجود دارد  كودكان كمک می كند تا رفتارهایش���ان را تنظیم  به 
كودكان  كه در قلب و ذهنش���ان درس���ت می دانند. خویش���تن داری به  انجام مواردی بپردازند 
كاوسی، 1390(.  گفتن و انتخاب اعمال اخالقی را می دهد )بوربا، ترجمۀ  قدرت اراده برای نه 
ش���یوه های خودمهارگری رفت���اری می تواند برای بهبود رفتار مناس���ب با انج���ام تکلیف، رفتار 

كاتز، ترجمۀ محمداسماعیل، 1382(. مخل و عملکرد تحصیلی مؤثر باشد )وركمن، 
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ب���رای آنکه راهکارهای خودمهارگری در آموزه های دینی استخراجش���ود، الزم اس���ت در آغاز 
به شناس���ایی و تبیین مفاهیمی پرداخته ش���ود كه به مفهوم خودمهارگری نزدیک هستند و با 
آن ارتباط دارند. بنابراین، مفاهیم نزدیک به مفهوم خودمهارگری از منابع اس���المی به صورت 
كه مبنای اس���تخراجاین  نظری استخراجش���د. در این بخ���ش افزون بر ارائه تعاریف و منابعی 
مفاهی���م ق���رار گرفته، یافته های حاصل از نظر متخصصان دربارۀ تناس���ب و ش���مول آنها برای 
مفهوم خودمهارگری نیز از لحاظ آماری بررس���ی و ارائه  ش���ده اس���ت تا از ای���ن طریق مفاهیمی 
كه به لحاظ محتوایی قرابت بیش���تری با هدف پژوهش داش���ته باشد، انتخاب شوند. بررسی 
مت���ون و منابع اس���المی و هم اندیش���ی ب���ا متخصص���ان علوم دین���ی و روان شناس���ی، منجر به 
ع، صبر، حلم، عقل  كه عبارت اند از: تقوا، ور استخراجشش مفهوم از میان مفاهیم دینی شد، 
و عصم���ت. در بخ���ش حاضر، یافته های نظری دربارۀ آنها و میزان ش���مول ه���ر یک بر مفهوم 

خودمهارگری ارائه  شده است.
به منظور اطمینان بیشتر نسبت به تعیین مفاهیم همپوشان و نزدیک بر پایه منابع اسالمی 
برای مفهوم خودمهارگری، تعاریف، منابع و نیز مستندات الزم برای معادل های خودمهارگری 
استخراج شده و در اختیار پانزده متخصصدر حوزۀ علوم اسالمی و روان شناسی یا علوم تربیتی 
گیرد. در این مطالعه از متخصصان درخواست شد با  گذاشته شد تا مورد ارزیابی و قضاوت قرار 
كه ارائه  شده،  كدام از مفاهیمی  توجه به تعریف خودمهارگری در روان شناسی و نیز تعریف هر 
می���زان تناس���ب آنها را با تعری���ف خودمهارگری در یک پیوس���تار صفر ت���ا ده رتبه بندی نمایند. 
نتایجنش���ان داد تمام���ی متخصصی���ن به هم���ۀ مفاهیم استخراج ش���ده نمرۀ باالی���ی داده اند. 
میانگین و میانه همۀ مفاهیم استخراج ش���ده باالی نمرۀ ش���ش است. بنابراین مفاهیم )تقوا، 

كار محقق برای بررسی در منابع اسالمی است. ع، صبر، حلم، عقل، عصمت( مبنای  ور
كردن چیزی از هرگونه خطر اس���ت  تق���وا: تقوا از مادۀ »وق���ی« و از مصدر وقایه به معنای حفظ 
ع از آن ش���ده به معنای  كه در ش���ر كه به آن صدمه بزند و برایش مضر باش���د و در تعریف هایی 
گناه است )راغب، 1428ق، ص554(. شهید مطهری »خودنگه داری« را  نگهداش���ن نفس از 
معادل تقوا می داند، وقتی می گوییم »خود را نگهداری كردن« _ كه اساس تربیت دینی همین 
كه انسان خود بر خود مسلط باشد _ مقصود همین درمی آید. تقوای از معاصی، در واقع  اس���ت 
كه از آن، تعبیر به  معنایش خودنگه داری اس���ت. خود این، یک حالت روحی و معنوی اس���ت 

»تسلط بر نفس« می كنند )مطهری، 1390(.
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ع در لغت به معنای پرهیزكاری، تقوا و پارسایی است )معین، 1388، ج4، ص5006(.  ع: ور ور
تعریفی كه مورد توجه بس���یاری از اهل معرفت اس���ت، عبارت اس���ت از: »ترک امور ش���بهه ناک 
ع در آن رخصت داده  ش���ده باش���د«  گرچه در ظاهر ش���ر و فض���واًل، ق���واًل و فع���اًل و ظاه���رًا و باطنًا ا
ع و پرهیزكاری توقف  ع فرمودند: »ور )طریحی، 1375، ج6، ص53(. امام علی؟ع؟ دربارۀ ور
ع آن نیست  در برابر ش���بهات است« )آقاجمال خوانساری، 1366ش، ج2، ص157(؛ یعنی ور
كه در برابر ش���بهه نیز بایس���تد و مرتکب  كه آدمی خود را از حرام یقینی بازدارد، بلکه آن اس���ت 

آن نشود.
ع«: صاحب تفس���یر بیان المعانی می نویس���د: »املتيق من اتيق كل ما هني اهّلل  فرق »تقوا« با »ور
كبر من التقوي الورع، والورع من اتيق الش���هات وترك احلالل خمافة الوقوع باحلرام باحلرام«؛  عن���ه، وأ
ع می ش���مارد.  ام���ام صادق؟ع؟ برای تق���وا درجات و مراتبی ذكر می كند. یکی از آن مراتب را ور
چنان كه می فرماید: »ش���ما را به تقوای الهی و اطاعت فرمان خدا سفارش می كنم. پس بدانید 
ع و تواضع برای خدا اس���ت« )سیدهاش���م الحس���ینی  ك���ه از مراتب تقوا، طاعت خدا، رعایت ور

بحرانی، ج1،ص54(.
صبر: در لغت نامه های فارسی »صبر« معنای شکیبایی و بردباری كردن است )معین، 1388(. 
ع مض���ر می داند. پس لفظ عامی اس���ت  »صب���ر، نگه داش���تن خود اس���ت از آنچه كه عقل و ش���ر
گر نگه داشتن نفس در مصیبت ها  كه بر اس���اس اختالف موارد عنوانش متفاوت خواهد ش���د. ا
گر در جنگ باشد شجاعت  ع و بی تابی كردن است، ا باش���د، صبر نامیده می ش���ود و ضد آن جز
كه ضدش ضیق  گر در حادثه ای بیزاركننده باش���د، می شود س���عه صدر  و ضد آن ترس اس���ت، ا
كتمان به او اطالق می شود و ضدش افشاء  كالم باش���د عنوان  گر در نگه داش���تن  صدر اس���ت، ا
اس���ت« )راغب، 2008(. هس���ته اصلی مفهوم صبر كه خویش���تن داری در برابر مطلق تنگناها و 
شداید بود، در دستگاه معناشناختی قرآن با حفظ معنای لغوی و اصطالحی، ارتباط عمیقی با 
مفاهیم دینی چون ایمان، تقوا و اسالم و فضایل اخالقی از قبیل احسان و عزم می توان یافت 

)یوسفی آملی، 1391(.
كتاب مف���ردات می گوید: »حلم به معنای خویش���تن داری به هنگام  حل���م: راغب  اصفهانی در 
گاه به معنای  كه ای���ن حالت از عقل و خرد ناش���ی می ش���ود،  هیج���ان غض���ب اس���ت، و از آنجا 
عقل و خرد نیز به كار رفته است« )مفردات راغب، 2008م، واژه حلم(. امام حسن مجتبی؟ع؟ 
كاشانی، 1406ق،  فرمودند: »حلم، یعنی فروبردن خش���م، و تسلط بر خویشتن است« )فیض 
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ج26، ص241(. امی���ر مؤمن���ان عل���ی؟ع؟ فرمودن���د: »هیچ حلمی مانند اس���تقامت و س���کوت 
نیس���ت« )كلینی، 1429ق، ج15، ص64(. بنابراین، اس���تقامت و كنترل زبان، از ش���اخه های 

مهم حلم است.
فرق بین حلم و صبر: حلم به معنای پختگی و بردباری همراه با عقل و خردورزی اس���ت، و 
ع و بی تابی نکردن در برابر  ضد آن سفاهت و بی خردی است. اما صبر به معنای بردباری و جَز
گناه و از دست دادن مطامع دنیوی است، و ضد آن  كنترل نفس هنگام  سختی ها و مصائب و 
���َفه،  َها الّسَ ُم َوِضّدَ

ْ
ل ِ

ْ
ع و بی تابی كردن اس���ت. چنان كه امام جعفر صادق؟ع؟ می فرماید: »احل جَز

َزع« )كلینی، 1429ق، ج1، ص21(. َ ُه الْ ْبُر َوِضّدَ َوالّصَ
عق���ل: دهخدا برای واژۀ عق���ل معنای خرد، دانش، فهم، ش���عور، دانای���ی، ادراک، دریافت، 
هوش، تدبیر، تمییز، قوه ممیزه را مطرح می كند )دهخدا، 1337(. صاحب مقاییس می گوید: 
گفتار و اعمال زش���ت نگه  كه بر حبس داللت می كند و انس���ان را از  عقل، ریش���ه واح���دی دارد 
 می دارد )احمدبن فارس، بی تا(. با توجه به آیات و روایات در معنای عقل افزون بر ش���ناخت، 
ک، تمییز و تش���خیص، نوعی تعهد و التزام عمل���ی نیز وجود دارد )میردریکوندی، 1389،  ادرا
ص217(. اصطالح عقل در روان شناسی معاصر نشان می دهد كه هوش و دانش باال به  تنهایی 
كلی عقل عبارت است از: یک صفت  منجر به تصمیم گیری عاقالنه نمی شود. بنابراین تعریف 
كه طرح های تجربی را با استفاده از تصمیم گیری های از پیش  تعیین شده برای حل  دشواری 

مسائل ارزیابی می كند )استرنبرگ،1 2005(.
عصمت: كلمه »عصمت« اسم مصدر و از ریشۀ »عصم« است كه در زبان عربی به م�عنای م�نع 
و ام�ساک به كار می رود. راغب  اصفهانی نیز در مفردات، همین معنا را بیان می كند و می گوید: 
»العص���م االمس���اك« )راغ���ب، 2008، ص569(. لغت شناس���ان دیگ���ری همچ���ون: ابن منظور 
)ابن منظور،1414ق( ، زبیدی )حسینی زبیدی، 1414ق(، و...كلمه »عصم« را به م�عنای م�نع 
و نگهداری تفسیر كرده اند. از مجموع گفته ها و تعبیرهای علمای اهل كالم، استفاده م�ی شود 
كه ع�صمت در اصطالح عبارت اس���ت از: ملکه و قوه نفس���انی برخاسته از عمل ویژه  خدادادی 
كه با وصف ق�درت ب�ر ان�جام معصیت و ترک طاعت، س���بب مصونیت دائم صاحب آن از خطا 
كه بتوان آن را برایند تعاریف ارائه  كامل ترین تعریفی ب�اشد  گناه می گردد. شاید این  و ارتکاب 

 شده عنوان نمود )طباطبایی، 1380(.
1. Sternberg, R



17راهكارهای تقویت خودمهارگری در كودكان بر اساس منابع اسالمی                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

گ�ف���ت كه رابطۀ مه���ارت خودمهارگری و  جمع بن���دی: با توجه به ش���واهد پژوهش���ی م�ی توان 
مهارت و ملکه اخالقی خویش���تن داری )تقوا(، »این همانی« اس���ت، یعنی هر دو از یک مهارت 
تس���لط بر خواس���ته ها، هیجان ه���ا و تکانه ها حکایت دارند. با این تف���اوت كه پس از بلوغ این 
ع  مدیری���ت خواس���ته ها، خش���م و ش���هوات، رواب���ط و مس���ئولیت پذیری باید با معیارهای ش����ر
كامل داش���ته باش���د )قدیری، 1389؛ دریساوی و فقیهی، 1392(. مفاهیم دیگری  هماهنگی 

كه در این بخش مطرح شد با مفهوم خودمهارگری قرابت و هم پوشانی دارند.
ك���ودكان بر اس���اس منابع اس���المی س���ه بخش اس���ت،  راهکاره���ای تقوی���ت خودمهارگ���ری 
راهکاره���ای قب���ل از تولد و راهکاره���ای تولد تا شش س���الگی و راهکارهای 6_12 س���الگی ارائه 
كه در آموزه های  می ش���ود، زمینه ساز ایجاد و تقویت خودمهارگری در دوره های بعدی هستند 

گرفته اند. كید قرار  اسالم مورد تأ
برخ���ی راهکاره���ای قبل از تولد عبارت اند از: انتخاب همس���ر مناس���ب، جلوگیری از ش���ركت 

كه در ادامه تبیین می شود. شیطان در انعقاد نطفه، خوردن خرما در دوران حاملگی 
انتخاب همس���ر: در س���یرۀ معصومین؟مهع؟ ش���روع برنامه ریزی برای س���اماندهی خصوصیات 
فرزند پیش از تولد دانس���ته ش���ده اس���ت. در واقع، از زم���ان ازدواجو حتی قبل از آن نخس���تین 
كان���ون تربیت رقم می خورد؛ زیرا عوامل مؤثر در تربیت كودک ش���امل  زمینه های ش���کل گیری 
عوامل ارثی و محیطی اس���ت. با انتخاب همس���ر پرونده عوامل ارثی و بخش مهمی از عوامل 
كرم؟ص؟ می فرمایند: »بنگر كه فرزندت  محیطی بس���ته می شود )حسینی زاده، 1390(. پیامبر ا
را در چه نسل و نژادی قرار می دهی؛ زیرا رگ و ریشه خانوادگی در فرزند اثر می گذارد« )پاینده، 
1382ش، ص266(. ام���ام ص���ادق؟ع؟ می فرماین���د: »با م���رد احمق ازدواجکنی���د، ولی با زن 
كم خ���رد فرزند نجیب  كم خرد فرزند نجی���ب می آورد، ولی زن  كم خ���رد ازدواجنکنید؛ زی���را مرد 
كه ذكر ش���د، یکی از مفاهیم  كاش���انی، 1406ق، ج21، ص118(. همان طور  نمی آورد« )فیض 
كه از نعمت عقل  نزدیک به خودمهارگری عقل اس���ت. در این روایت به اجتناب از زن احمقی 
كه یکی از راه های زمینه س���از برای تربیت فرزندان  گفت  كید دارد، می توان  بی بهره اس���ت، تأ
كند، انتخاب  كه بتواند خوبی را از بدی تش���خیص دهد و خود را در مقابل بدی ها مهار  عاقل 
كه ض���د حماقت اس���ت، برخوردار باش���د تا ای���ن ویژگی به  كه از نعم���ت عقل  همس���ری اس���ت 

فرزندش منتقل شود.
جلوگی���ری از ش���ركت ش���یطان در انعق���اد نطفه: آنچه مس���لم اس���ت، ش���یطان از طریق زیبا 
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جل���وه دادن )نحل: 63(، وسوس���ه )طه: 120(، دعوت )ابراهی���م: 22(، فریفتن )محمد: 25( 
كردن س���خن، وحی  كردن )نس���اء: 60(، القا  گمراه  لغزان���دن، به فتنه انداختن )اعراف: 27(، 
كردن )انعام: 13(، وعده دروغ )اسراء: 64( و مانند آن انسان را به نافرمانی خدا سوق می دهد 
كه احتمال واپس  گفت دوری از شیطان عاملی است  و این ها از لوازم شیطنت است. می توان 
زدن وسوس���ه ها را بیش���تر می كند. در آیات و روایات راهکارهایی برای دور ش���دن شیطان آمده 
كه با شناسایی و عمل به آنان  اس���ت. یک دس���ته از این راهکارها به دوران انعقاد نطفه است 
كنترل وسوسه های  می توان فرزندان را از وسوس���ه های او در امان نگه داش���ت تا زمینه مهار و 
كت ش���یطان در نطفه  ش���یطانی در آنان قوی تر ش���ود. برخ���ی راهکارها برای جلوگیری از ش���را

عبارت اند از: اجتناب از لقمه حرام، رعایت آداب زناشویی.
كت ش���یطان در فرزندان آدمی وقتی محقق می شود كه نطفه آنها از  بر اس���اس روایات، ش���را
مال حرام منعقد ش���ده باش���د )مجلس���ی، 1403ق، ج57 ص342(. بدیهی است كه نطفه ای 
گناه بیشتر و  گرایشش به  كه  كه با مش���اركت شیطان منعقد شود، فرزندی به بار خواهد نشاند 

كنترل و مهارش در برابر رفتارهای ناپسند ضعیف خواهد بود. تربیت او سخت تر است و 
رعای���ت آداب���ی چون ذكر نام و یاد خدا، با وضو و طهارت بودن و دعا كردن پیش از آمیزش، 
موجب جلوگیری از دخالت شیطان می شود )مجلسی، 1429ق، ج11، ص147؛ حسینی زاده، 
كت شیطان در انعقاد نطفه به پوشیدگی زن و  1390(. پیامبر خدا؟ص؟ برای پیش���گیری از شرا
ش���وهر در هنگام آمیزش جنسی )ری ش���هری، 1392، ص69( و در زمان های خاص را توصیه 
می فرمای���د )ری ش���هری، 1392، ص75(. همچنی���ن پیامب���ر؟ص؟ در وصیت خ���ود به حضرت 
علی؟ع؟ می فرماید: »یا علی، در اول، وس���ط، و آخر ماه با همسرت هم بستر مشو؛ زیرا احتمال 
جنون و جذام و فس���ا و عقل او و فرزندش را در این روزها زیادتر اس���ت« )حسینی زاده، 1390(. 
همان طور كه بیان  شد، عقل یکی از مفاهیم نزدیک به خودمهارگری است. به همین دلیل در 
این روایت كه مجامعت در اول و وسط و آخر ماه را موجب كاستی عقل می داند، می توان عمل 
ب���ه این فرمایش حضرت را راهکاری برای مص���ون ماندن فرزند از ضعف عقل و خودمهارگری 
كرم؟ص؟ در مورد مجامعت در اول ش���ب می فرمایند: اول ش���ب، ممکن است  دانس���ت. پیامبر ا
بچ���ه ای كه انعقاد نطفه اش در این وقت بوده، س���احر بش���ود و دنیا را ب���ه آخرت ترجیح دهد« 
ك���ه خودمهارگری  )فیض كاش���انی، 1406ق، ج12، ص733(. یکی از ش���اخصه های كس���انی 
كه  كه این افراد خواس���ته های آنی را به خواس���ته های ارزشمندتری  ضعیفی دارند، این اس���ت 
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كه دنیا را  كسی است  در آینده حاصل می شوند، ترجیح می دهند. یکی از مصادیق این ویژگی 
به آخرت ترجیح می دهد؛ زیرا نعمت های و پاداش های اخروی ارزش���مندتر و ماندگارتر اس���ت. 
لذا احتمااًل طبق این روایت می توان گفت فرزندانی كه نطفه آنها در اوایل ش���ب منعقد ش���ود، 

مهارت خودمهارگری ضعیف خواهند داشت.
كرم؟ص؟ به حضرت علی؟ع؟ توصیه فرمودند: بین اذان و اقامه با همسرت مجامعت  پیامبر ا
گر به واسطۀ این مجامعت صاحب فرزند شوی، نسبت به ریختن خون دیگران حریص  نکن؛ زیرا ا
كاش���انی، 1406ق، ج22، ص732(. همچنین، امام صادق؟ع؟ فرمودند:  خواهد شد« )فیض 
گر نطفه فرزندی منعقد شود، ممکن است خون ریز یا كاهن  »زیر درخت باردار، نزدیکی نکن، كه ا
شود« )فیض كاشانی، 1406ق، ج22، ص732(. در این دو روایت اخیر، حضرت از مجامعت در 
بین اذان و اقامه و زیر درخت باردار برحذر داشته اند و یکی از علت های آن را خون ریز شدن فرزند 
در آینده، عنوان می كنند؛ یعنی امکان دارد  چنین ش���خصی چارچوب های ش���رعی و اجتماعی را 
زیر پا بگذارد، سركشی كرده و خون افراد بی گناه را بریزد. مسلمًا از چنین شخصی نمی توان انتظار 

داشت كه به راحتی خود را كنترل كند و به دیگران آسیب نرساند.
خوردن خرما توس���ط مادر در دوران حاملگی بر خودمهارگری فرد در آینده مؤثر است. تغذیه 
كودک تأثیرگذار اس���ت، بلکه از لحاظ روحی و روانی هم می تواند منش���أ  مادر نه تنها بر جس���م 
كه اس���تفاده می كند،  اث���ر باش���د. در روایات معصومی���ن؟مهع؟ بر دقت زنان حامل���ه در غذاهایی 
كندر  كید زیادی دارند. به عنوان  مثال، خوردن خرما )مجلسی، 1403ق، ج63، ص141( و  تأ
كندر  گر مادر در دوران حمل خود از خرما و  )ری شهری، 1392، ص53(. مطابق این احادیث ا
ك���ودک را در برابر انجام  كه این دو ویژگی  كند، فرزن���د صبور و عاقلی خواهد داش���ت  اس���تفاده 
رفتاره���ای ناشایس���ت مقاوم ت���ر خواهد كرد. راهکاره���ای مربوط به بعد از تولد تا شش س���الگی 

كودک.  كودک عبارت اند از: تغذیۀ مادر، بازی 
تغذیۀ مادر: ازجمله توصیه هایی كه بالفاصله بعد از تولد فرزند س���فارش ش���ده، خوردن هفت 
ع���دد خرما توس���ط مادر اس���ت. در حدیث���ی پیامبر؟ص؟ می فرمایند: »قس���م به ع���زت و جالل و 
عظمت و ارتفاع مکانم كه خانم زائو روزی كه زایمان می كند )هفت عدد( رطب نمی خورد، مگر 
گر دختر باشد هم بردبار خواهد بود« )محمدی  گر فرزند پس���ر باشد بردبار خواهد بود و ا اینکه ا
ری ش���هری، 1392(. این احادیث به یکی از راهکارهای تقویت بردباری و خویش���تن داری در 

فرزندان اشاره دارد.
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كودک: بر اس���اس روایات، بازی ب���رای كودک اثرات روحی و روان���ی مثبت دارد و باعث  ب���ازی 
ك���ودكان در بزرگ س���الی می ش���ود )بروج���ردی، 1386ش، ج26،  بردب���اری و خویش���تن داری 
كه در روایات به آن اش���اره ش���ده این  كودک  ص880(. یک���ی دیگر از آثار مثبت توجه به بازی 
كه قباًل اشاره  كه در بزرگس���الی فرد عاقلی خواهد ش���د )ری ش���هری، 1392(. همان طور  اس���ت 
كه بازیگوشی بچه را  ش���د، عقل یکی از مفاهیم نزدیک به خودمهارگری است، لذا این روایت 
عاملی برای فزونی عقل می داند، می توان گفت كه فراهم كردن شرایط بازی و همچنین بازی 

كودک، یکی از راهکارهای زمینه ساز خودمهارگری است. والدین با 
كودكان. برخی راهکارهای مربوط به 6_12 سالگی عبارت اند از: الگوگیری، آموزش نماز به 
الگوگیری: برخی پژوهش ها نشان داده اند از حدود شش  سالگی، پسران از پدران تقلید می كنند 
گاهانه است. آموزش خودمهارگری نیز از این قاعده  و دختران از مادران و این تقلید در آنان ناآ
تربیتی مس���تثنا نیس���ت و والدین و مربیان می توانند از روش الگودهی استفاده نموده و با این 
كاظم؟ع؟ می فرماین���د: »رفتار  كنند. ام���ام  ك���ودكان خ���ود نهادینه  روش، خودمهارگ���ری را در 
كنترل و نگهداری می شود« )مجلسی، 1403ق، ج68،  كودكان بر اثر خوبی های رفتار والدین 
گر والدین از ویژگی خودمهارگری بهره ای نبرده باشند و با اندک تحریکی  ص236(. به عکس ا
كنترل احساس���ات و امیال و رفتار خود را از دست می دهند، آنان  به پرخاش���گری می پردازند و 
كرم؟ص؟ به اباذر فرمودند: »ای  به الگوهایی منفی تبدیل می ش���وند. در روایت دیگری پیامبر ا
اباذر، خداوند با صالح بودن شخصی، اصالح می كند فرزندان و فرزندان او را نگهداری می كند 
كاشانی،  حرمت او را دربارۀ خانه و خانه های مجاورش مادامی  كه در میان آنان است« )فیض 

1406ق، ج26، ص193(.
ك���ودكان: یکی دیگر از عوامل س���ازندۀ و مؤثر در خودمهارگری،  افزایش ش���ناخت و معرفت 
افزایش شناخت و معرفت نسبت به خداوند و عالم هستی و از احکام و دستورهای خدا است. 
كه م�عرفت  كسی  امام علی؟ع؟ فرمودند: »من عرف كّف« )تمیمی آمدی،1410ق، ص574(؛ 
كه در دورۀ پایانی )6_12(  كودكانی  كودكان، مخصوصًا  یابد خویش���تن دار شود. این مطلب در 
س���ال قرار دارند هم صادق اس���ت. وقتی  كه كودكان به آثار زیان بار رفتار ناشایس���ت پی ببرند، 
كنت���رل آنه���ا در برابر انج���ام آن رفتار افزایش می یاب���د. كودكان، در دوره ای كه رش���د  احتم���ال 
كه می توانند ب���ه واقعیت های بیرونی، پیامده���ای رفتار خود  ش���ناختی آنها به حدی رس���یده 
گر توسط والدین و مربی نسبت به پیامدهای طبیعی رفتارهای نامطلوب  شناخت پیدا كنند، ا
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كنترل بازدارنده های بیرونی، از انجام آن رفتار  گاه شوند، به  احتمال  قوی آنها بدون نیاز به  آ
منصرف شود )خلجی، 1390(.

كودكان از  كه توصیه می كنند  كودكان: در آموزه های دینی، روایاتی وجود دارد  آموزش نماز به 
كنند )كلینی، 1429ق، ج6، ص437(. عالوه  بر اینکه  سن هفت س���الگی نماز خواندن را شروع 
نماز برای كودكان خاصیت نهی كننده دارد، موجب می شود كودكان برای خواندن نماز برخی از 
خواس���ته های خود را به تعویق بیندازند و مهار كنند. كودک برای خواندن نماز به تدریج تنظیم 
وق���ت خود برای نماز را یاد می گی���رد. برای خواندن نماز رفتارهایی مانن���د بازی كردن، خوردن، 
كنار می گذارد. می آموزد كه در هنگام خواندن نماز  آش���امیدن، حركات اضافی، نگاه به اطراف را 
باید توجه خود را مهار كند. همچنین، هیجان های خود را نیز باید كنترل كند، باید از خندیدن، 
كنش های شدید هیجانی اجتناب كند. همچنین به تدریج و به صورت ضمنی یاد  گریه كردن و وا
كه به  غیر از والدین و مربی، خداوند نیز ناظر رفتارهای اوست. این شناخت او را كمک  می گیرد 
می كند تا در زمان هایی كه والدین یا مربی حضور ندارد، حضور دائمی خداوند را احساس كند. در 

نتیجه احتمال دارد در هنگام تنهایی نیز خود را در برابر رفتارهای ناشایست مهار كند.
ك���ودكان: روزه یکی از واجبات اس���الم اس���ت )بق���ره: 183(. همچنین روزه  آم���وزش روزه ب���ه 
تمرین خوبی برای پرورش خویش���تن داری كودكان ب�ه ش����مار م�ی رود. در روایات سفارش شده 
كنید  گرفتن تشویق  كه فرزندان را متناس���ب با تاب  و توانشان، از هفت س���الگی به روزه  اس���ت 
و ب�ا این ش����یوه، خودمهارگری را به آنها آموزش دهید. فضای روان ش���ناختی ایام ماه مبارک، 
گرفتن روزه تمرینی س���بب  عمومی بودن تمرین روزه داری، در دس���ترس بودن الگ�وها و... در 
تقویت و تشویق كودكان می شوند. بی تردید كسی كه در روزه با قدرت ارادۀ خود آشنا می شود، 
در موقعیت ه���ای دیگ���ر هم می داند كه قادر اس���ت از پس انگیزه ها و امیال���ش برآید و آنها را در 

صورت لزوم به تعویق بیندازد )قدیری، 1389(.
گاه باشید درختان بیابانی،  آموزش س���ختی های متناسب: حضرت علی؟ع؟ می فرمایند: »آ
كه با  كناره جویبار پوستش���ان نازک تر اس���ت. درخت���ان بیابانی  چوبش���ان س���خت تر و درختان 
كه چون  باران سیراب می شوند آتش چوبشان شعله ورتر و پردوام تر است. مراد امام این است 
درخت های بیابان در شداید و سختی ها رشد و نمو می كنند، از درختان دیگر سخت تر هستند« 
كودكی تحمل  كه به فرزندان از همان سنین  )نهج البالغه، نامۀ 45(. در روایات توصیه  ش���ده 

سختی و محدودیت ها را آموزش دهید )حر عاملی، 1409ق، ج21، ص479(.
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كه  كنترل و تنظیم امیال جنس���ی در روایات نکاتی وجود دارد  مراقبت های جنس���ی: در مورد 
كودک در برابر ش���هوات را  رعایت نکردن آنها زمینۀ انحراف جنس���ی و ضعیف ش���دن مقاومت 
كه برخی از امور مانند آمیزش جنس���ی  كیدًا توصیه  ش���ده  فراهم می س���ازد. در برخی از روایات ا
دور از فرزندان انجام ش���ود و آنان مطلع نش���وند )كلینی، 1429ق، ج11، ص143(. همچنین 
در روایات در مورد فرزندان محدودیت هایی جنسیتی قائل شده اند و به والدین سفارش شده 
كاشانی، 1406 ق، ج22، ص842(. در خصوص  كنند )فیض  كه این محدودیت ها را اعمال 
كردن نیز حضرت علی؟ع؟ می فرمایند: »تماس بدنی زن با دختر بچه شش  ساله خود،  لمس 
كردن  كاشانی، 1406ق، ج22، 849(. در زمینه جدا یک قس���م زنا محسوب می شود« )فیض 
بستر خواب كودكان، پیامبر اسالم؟ص؟ می فرمایند: »بستر خواب پسربچه با پسربچه و پسربچه 
با دختربچه و دختربچه با دختربچه، در س���ن ده س���الگی باید از هم جدا شود« )همان، ج23، 
ك���ودكان در روایات  ك���ه در مورد مراقبت های جنس���ی در  ص1380(. تم���ام ای���ن توصیه هایی 
كودكان باالی ش���ش سال اس���ت، راهکارهایی هستند برای اینکه  كثر آنها مربوط به  كه ا آمده 
زمینه های انحراف های جنسی در فرزندان از بین برود و همچنین كودكان راحت تر بتوانند در 

كنند. مقابل امیال جنسی خود بایستند و آنان را مهار 
تكریم فرزندان: امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در این زمینه می فرمایند: »كسی كه از احترام برخوردار 
گن���اه، ب���ی ارزش نمی كند« )تمیم���ی آم���دی، 1410ق، ص634(.  باش���د ش���خصیت خ���ود را با 
همچنین می فرمایند: »كسی كه خود را بزرگوار ببیند، شهوت هایش در دیده اش خوار می شود« 
)هم���ان، ص637(. ل���ذا به خاطر احترام و كرامتی كه برای خود قائل اس���ت، خود را در مقابل 
كه آنها را خوار می بیند، مهار می كند. در آموزه های دینی دربارۀ  كارهای ناشایس���ته  معصیت و 
كودكی در انس���ان ش���کل بگیرد  كرامت باید از  كید فراوانی ش���ده اس���ت.  تکری���م فرزندان نیز تأ
گ���ر والدین و مربیان با احترام با كودک برخورد كنند، ش���خصیت او  )هم���ان، ج101، ص95(. ا
عزیز، مس���تقل و مثبت رق���م می خورد و در خود به دیده احترام خواهد نگریس���ت و در نتیجه، 

رفتار او سالم و بهنجار خواهد بود )حسینی زاده، 1390، ص14(.
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نتیجه گیری
كه  كه مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ چرا آموزش فنون خودمهارگری موضوعی است 
كودک رخ خواهد داد. در منابع اسالمی نیز توصیه  شده  بر اثر آن تغییرات مثبتی در روند تحول 
كه این ویژگی از دوران كودكی نهادینه ش���ود، لذا در این راس���تا راهکارهایی برای زمینه سازی و 
كی از نظر مثبت اس���الم نسبت  تقویت مهار نفس در تمام مراحل رش���د كودكان بیان  ش���د كه حا
كودكان است. در سیرۀ معصومین؟مهع؟ شروع برنامه ریزی برای ساماندهی  به خودمهارگری در 
خصوصیت خودمهارگری فرزند پیش از تولد دانسته شده است. لذا در منابع اسالمی راهکارهای 
كه از جملۀ آن انتخاب همسر عاقل و با اخالق، جلوگیری از شركت  مربوط به قبل از تولد است 
شیطان در انعقاد نطفه، اجتناب از لقمه حرام، رعایت آداب زناشویی، خوردن خرما توسط مادر 
در دوران حاملگی اس���ت. همچنین در س���یرۀ معصومین؟مهع؟ آداب و سنت هایی یافت می شود 
كه برخی از آنها راهکارهای مربوط به بعد از تولد تا شش س���الگی كودک اس���ت كه شامل: تغذیۀ 
مادر )اس���تفاده از خرما در اولین روز زایمان( و بازی با كودک می ش���ود. در نهایت، برخی دیگر از 
راهکارهای مربوط به سنین 6 تا 12 سالگی كودكان است كه عبارت اند از: ارائه الگوی مناسب، 
كودكان، آموزش  كودكان، آموزش روزه به  كودكان، آموزش نماز به  افزایش ش���ناخت و معرفت 

سختی های متناسب، مراقبت های جنسی، تکریم آنان.
گزارش���ی كه پزشکان اطفال داده اند، مش���کالت نقص توجه و بیش فعالی در طی  بر اس���اس 
كاوس���ی،  ده���ۀ 1970 و 1980، از 1/4 درصد به 9/2 درصد افزایش  یافته اس���ت )بوربا، ترجمۀ 
1390(. پژوهش به پژوه و همکاران )1386( با یافته های هنریچ1 و همکاران )2004( همس���و 
اس���ت و نش���ان می دهد كه آموزش ف�ن���ون خودمهارگری منجر به بهبود رفت���ار اف�راد ب�ا اخ�تالل 
كاس���تی توجه و بیش فعالی می ش���ود. این پژوهش همچنین با یافته های آس���تین2 )2003( و 
م���وری3 )2002(و وایتنب���رگ4 )1995(كه نش���ان دادند آموزش فن���ون خودمهارگری در كاهش 
رفتارهای مش���کل آفرین و ت�کانش گری تأثیر معنادار دارد، همخوانی دارد. در ایران یافته های 
كودكان پرخاشگر،  كه آموزش فنون خودمهارگری به  ناظر و همکاران )1379( نیز ن�شان داده 

كاهش رفتارهای پرخاشگرانه داشته است )مرادی و همکاران، 1388(. تأثیر بیشتری در 

1. Henrich, H
2. Austin, H. M
3. Murray, L. K
4. Whittenberg, T. L
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Abstract
One of the special distinctions between 
man and other creatures is rationality. 
Rationality has a special place in Islam 
and psychology, failure to prosper 
and benefit from it will have harmful 
consequences, and recognition of the 
barriers to rationality is one of the basic 
steps for human beings to benefit from this 
differentiating force. Therefore, this study 
was conducted to investigate the barriers 
to rationality in the Qur’an through a 
qualitative method of content analysis. 
To achieve this purpose, the verses of the 
Qur’an on rationality in the interpretations 
of Al-Mizan, Nemuna, Noor, and the 
like were examined. The findings showed 
that )a( the barriers to rationality from 
the perspective of the Qur’an could be 
divided into three categories: cognitive, 
emotional, and behavioral; )b( the 
cognitive barriers to rationality from the 
perspective of the Holy Qur’an included 

چكیده
س���ایر  ب���ا  انس���ان  وی���ژه  تمایزه���ای  از  یک���ی 
مخلوقات تعقل اس���ت. خردورزی در اس���الم و 
روان شناس���ی دارای جایگاه ویژه ای می باش���د 
كه عدم شکوفایی و بهرمندی از آن پیامدهای 
زیان باری در پی خواهد داشت و شناخت موانع 
خردورزی یکی از گام های اساس���ی بهره مندی 
انس���ان از این نی���روی تمایزبخش به حس���اب 
می آی���د. ازای���ن رو، پژوه���ش حاض���ر ب���ا هدف 
كیفی  بررسی موانع خردورزی در قرآن به روش 
تحلیل محتوی انجام ش���د. برای دسترسی به 
هدف پژوهش، آیات قرآن مرتبط با خردورزی 
در تفاس���یر المی���زان، نمون���ه، ن���ور و مانن���د آن 
بررس���ی ش���د. یافته های پژوهش نش���ان داد: 
ال���ف. موان���ع خ���ردورزی از منظر قرآن در س���ه 
دس���ته قرار می گیرد: موانع شناختی، عاطفی و 
رفتاری؛ ب. موانع شناختی خردورزی از منظر 
كریم عبارت اند از: ع���دم توجه به ندای  ق���رآن 
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مقدمه
كه او را از  انس���ان به  عن���وان  پیچیده ترین مخلوق خداوند، دارای ویژگی های متعددی اس���ت 
كرده اس���ت و بس���یاری از اندیش���مندان در طی قرون متمادی  س���ایر مخلوقات خداوند متمایز 
تالش كرده اند كه این تمایزها را شناخته و بیان كنند. در این زمینه آثار فراوانی دربارۀ شناخت 
كنار بحث از توحید و ش���ناخت  انس���ان نگاش���ته ش���ده اس���ت، به خصوص عارفان اس���المی در 
خ���دا بحث ه���ای زیادی در مورد ویژگی  های خلیفۀ خدا و انس���ان كامل ارائ���ه كرده اند. یکی از 
تمایزهای ویژه انس���ان با س���ایر مخلوقات استفاده از عقل و خردورزی است. دین مبین اسالم 
به عنوان چارچوبی برای هدایت انس���ان ها به مسیر س���عادت اهمیت ویژه ای برای خردورزی 
قائل اس���ت، ارج و قدرت عقل و تدبر در اس���الم چنان است كه عقل را »پیامبر باطنی« خوانده 
گ���ر خردورزی  كن���ار پیامب���ران ظاه���ری جای داده اس���ت )برنج���کار، 1380(. در نظر اس���الم ا و 
كردار انسان شود، او را در مسیر رشد و تعالی قرار می دهد )كلینی، 1421(.  پیش زمینۀ رفتار و 
گون را می ش���نوند و نیکوترینشان را  قرآن می فرماید: »بش���ارت بر بندگانی كه گفته های گونا
كه خداوند هدایتش���ان نموده است؛ )زیرا( آنان صاحبان  كس���انی اند  برمی گزینند. آنان همان 
خردند« )زمر: 18_17(. این پای فشاری بر خردگرایی چنین بر زبان پیامبر؟ص؟آمده است: »من 

inattention to the voice of nature, self-
forgetfulness, and superstitious beliefs; )c( 
Friendship and intimacy with the enemies 
of God, prejudice and stubbornness were 
some emotional barriers to rationality; 
)d( sin, lack of adherence to privacy and 
boundaries, wrong choice, worldliness, 
inattention to the signs of Divine mighty, 
inattention to the stages of creation and 
death, hypocrisy and concealment of truth, 
blind imitation, and inattention to the 
history of the ancients were considered the 
behavioral barriers to rationality.

Keywords: rationality, reasoning, the 
Qur’an, psychology, nature.

فطرت، خودفراموش���ی و باوره���ای خرافی؛ ج. 
دوس���تی و صمیمیت با دش���منان خدا، تعصب 
و لجاج���ت برخ���ی از موانع عاطف���ی خردورزی 
است؛ د. گناه، عدم پایبندی به حریم و مرزها، 
گرایی، توج���ه نکردن به  انتخ���اب غل���ط، دنیا
نش���انه های قدرت الهی، بی توجهی به مراحل 
كتمان حقیقت، تقلید  خلقت و مرگ، نف���اق و 
كوركورانه و بی توجهی به سرگذشت پیشینیان 

از موانع رفتاری خردورزی به شمار می روند.

ك���ل���ی���دواژه ه���ا: خ��������ردورزی، ت��ع��ق��ل، ق����رآن، 
روان شناسی، فطرت.
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از نداری و تنگدس���تی بر امت خویش نمی ترس���م، از این می ترس���م كه كژاندیشی و بی تدبیری 
كنند« )ابن ابی جمهور، 1403ق(. 

كید ویژه اندیشمندان بر خردورزی به عنوان وجه ممیزه انسان با سایر مخلوقات  علی رغم تأ
)برنج���کار، 1380(، وج���ود موانع���ی همچ���ون عدم توج���ه به ن���دای فطرت، خودفراموش���ی، 
گرایی و آلودگی به گناهان سبب می شود  شناخت ها و باورهای خرافی، تعصب و لجاجت، دنیا
كه نیروی عقل غبارآلود گشته و انسان نتواند از این نعمت الهی در امور روزمره خود به صورت 

كند. شایسته و بایسته بهره برداری 
گرفته اس���ت. به عنوان  در زمین���ۀ خ���ردورزی از منظر قرآن، پژوهش ه���ای متعددی صورت 
نمون���ه بلوك���ی )1386(، در پژوهش خود به تبیین راهکار های رش���د خ���ردورزی در قرآن كریم 
پرداخته و چهار راهکار رایزنی، اجتهاد و استنباط، نقد و پرسش گری برای تقویت خردورزی از 
منظر قرآن را ارائه داده اس���ت. رویکرد وی در این تحقیق توصیفی اس���ت. شجریان )1395(، 
كبری و بلوكی  كریم معرفی می كن���د. ا تق���وا را به عن���وان جامع ترین صورت خردورزی در ق���رآن 
)1394(، ب���ه تبیی���ن نش���انه های خ���ردورزان از منظر قرآن م���ی پردازند. موی���دی )1391(، به 
خ���ردورزی از منظر ق���رآن و نهج البالغه می پ���ردازد و به عوامل و آثار آن می پ���ردازد. محمودی 
)1397( به بررس���ی تحلیلی مبانی اس���المی خ���ردورزی به عنوان یک ه���دف تربیتی با رویکرد 
تحلیلی توصیفی می پردازد. چنانچه مالحظه شد، در پژوهش های فوق به صورت مستقل به 
كریم پرداخته نشده و در صورت پرداختن، بیشتر رویکرد  بررسی موانع خردورزی از منظر قرآن 
كریم با رویکرد  توصیفی داش���ته اند. ازاین رو، بررس���ی تفصیلی موان���ع خردورزی از منظر ق���رآن 
كاربست  تحلیلی و با هدف جبران خأل پژوهش���ی مذكور و زمینه سازی در راستای فعال سازی و 
مطل���وب عقل در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی از ضرورت باالیی برخوردار اس���ت. برای 

كریم باید به سؤال های ذیل پاسخ داده شود: تبیین موانع خردورزی از منظر قرآن 
_ موانع خردورزی در قرآن چیست؟

_ موانع خردورزی در قرآن چند دسته است؟

روش پژوهش
كه ابتدا  كیفی اس���ت و با روش تحلیل محتوا انجام ش���ده اس���ت. بدین صورت  این پژوهش، 
كه مشتمل بر واژگانی همچون »یعقلون، تعقلون، نعقل و مانند آن«  آیات مرتبط با خردورزی 
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اس���تخراج گردیده و س���پس با استفاده از كتب تفسیری المیزان، نور و نمونه و همچنین برخی 
از روایات تفسیری، مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

یافته های پژوهش
یافته های پژوهش موانع متعددی را برای خردورزی نشان داد كه با تجزیه وتحلیل محتوایی، 

به سه دسته موانع شناختی، موانع عاطفی و موانع رفتاری دسته بندی شد.

_ موانع شناختی
انس���ان از زمانی كه پا به دنیا می گذارد، ش���روع به تجربه می كند و از تجارب خود س���اخت های 
كنش نش���ان می دهد، ممکن اس���ت  ذهنی س���اخته و بر اس���اس آنها در موقعیت های بعدی وا
انسان به واسطۀ شرایطی كه در زمان تجربه اولیه رخ می دهد در مسیر ساختن این ساخت های 
كه وجود این خطاها عملک���رد او را در آینده مختل می كند. در اصطالح  ذهنی دچار خطا ش���ود 
كه در حین  گفته می ش���ود. این خطاها  دانش روان شناس���ی به این خطاها، خطای ش���ناختی 
تجارب اولیه ش���کل می گیرد، در زمان تحلیل و تفس���یر و قضاوت در مورد رویدادهای بعدی، 
گرفتار می كنند و موجب می ش���وند، نتواند ش���رایط موجود را به درس���تی  انس���ان را ب���ه دام خود 
ك���رده و بهترین گزینۀ پی���ش رو را انتخاب كند. برخی از این خطاهای ش���ناختی مانع  ارزیاب���ی 

كه در ادامه از منظر قرآن آنها را بررسی می كنیم: تعقل و اندیشه ورزی انسان می گردد 

الف. عدم توجه به ندای فطرت
فطرت از مادۀ »فطر« در لغت به معنای ش���کافتن اس���ت )حس���ینی زبیدی، 1387(. فطرت در 
كه  اصطالح به معنی سرش���ت خاص و آفرینش ویژۀ انس���ان اس���ت و امور فطری، اموری است 

نوع خلقت و آفرینش انسان اقتضای آن را داشته و مشترک بین همه انسان ها باشد.
كتس���ابی نیس���ت؛  خاصیت امور فطری آن اس���ت كه اواًل مقتضای آفرینش انس���ان اس���ت و ا
ثانی���ًا در عم���وم افراد وجود دارد و همۀ انس���ان ها از آن برخوردارند؛ ثالث���ًا تبدیل یا تحویل پذیر 
نیس���ت، گرچه شدت و ضعف می پذیرد )جوادی آملی، 1389(. قرآن پس از استدالل بر اثبات 
قِ��ْم وَْجَهَك لدِّلِيِن َحنيف��ا« )روم: 30(؛ چهره جانت را به 

َ
مب���دأ و ض���رورت معاد، می فرماید: »فَأ

س���مت دین الهی و مجموعه معارف و قوانین الهی كه حنیف اس���ت، متوجه نما و استوار بدار؛ 
زیرا دین موجه الهی، اس���الم است و غیر از اسالم نه راه صحیحی وجود دارد و نه هدف انسان 
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تأمین می ش���ود. از منظر قرآن نه  تنها دین اس���الم تحمیل بر فطرت نیست، بلکه پاسخ مثبت 
ِ الَّيت  َفَطَر انلَّاَس َعلَيْها« )روم: 30(. همان طوركه هست ها و  به ندای فطرت است: »فِْطَرَت اللَّ
نیست های دین مثل اعتقاد به خدا و ابدیت خواهی، فطری انسان است، باید ها و نبایدهای 
كه خدا به وی  دین نیز این گونه اس���ت؛ یعنی مقتضیات تکوینی و خواس���ته های نفس اس���ت 
لَْهَمها فُُجورَها َوَتْقواها« )شمس: 7 و 8(؛ قسم به نفس 

َ
اها فَأ كرده است: »َوَنْفٍس َوما َسوَّ الهام 

كرد. كه او را معتدل و بدون نقص بیافرید و بها و فجور و تقوا را الهام  انسان و آن كس 
كه در آیه »الفجور  بر اس���اس این آیه، انس���ان یک سلسله بدی  ها و خوبی های معین دارد؛ چرا
كار رفته اس���ت. ازاین رو، نمی توان  والتق���وی« ذكر نش���ده و به جای آن »فجوره���ا وتقویها« به 
كارها را برای انس���ان یکس���ره روا یا ناروا دانس���ت. پس انس���ان دارای فجور و تقوا است و  همه 
این فجور و تقوا همان باید ها و نبایدهای فطری اس���ت. ریش���ۀ باید ها و نبایدها همان فجور و 
تقوای نفس است كه خدا اصول اولیه آن را از راه الهام غیبی به انسان یاد داده و با وحی نازل، 
همۀ آن خطوط اعم از اصلی و فرعی را تبیین فرموده است. براین  اساس است كه خطاب به او 
می گوید: »فطرت را بگیر«؛ یعنی فجور و تقوایی را كه به خوبی برای تو توجیه كرده ایم، مغتنم 

كه با خواسته ذاتی تو هماهنگ است. شمار 
گروهی از آیات قرآن كه مرتبط با فطرت است، مربوط به نسیان است. آیاتی كه در آنها عنوان 
كه تبهکاران و مشركان و ملحدان، عقاید دینی  نسیان اخذ شده و بر این مطلب داللت می كند 
نُْفَس��ُهْم« )حشر: 19(؛ 

َ
نْس��اُهْم أ

َ
َ فَأ مانند مبدأ و معاد را فراموش كرده اند، می فرماید: »نَُس��وا اللَّ

َ فَنَِسَيُهم « )توبه: 67(؛ »وَضَب نَلا مثاًل َونيَس َخلَقه قال من ييُح العِظام ويه َرميم«  »نَُس��وا اللَّ
كافران،  )یس: 78(. مس���تفاد از این آیات، آن اس���ت كه معرفت خداوند سابقه فطری داشته و 
ملح���دان، مش���ركان و تبهکاران بر اثر آلودگی به طبیع���ت آن را فراموش كرده اند. كافری كه جز 
نْيا َنُم��وُت َوَنْيا َوما  طبیع���ت و م���اده به چیزی معتقد نیس���ت و می گوید: »م��ا يِهَ إاِلَّ َحياُتَنا ادلُّ
ْهُر َوما لَُهْم بِذلَِك ِمْن ِعلٍْم إِْن ُه��ْم إاِلَّ َيُظنُّون « )جاثیه: 24(؛ زندگی ما جز زندگی  ُيْهلُِكن��ا إاِلَّ ادلَّ
دنیا نیست، می میریم و زنده می شویم و ما را جز روزگار، هالک نمی كند، خدا و معاد را فراموش 
كرده اس���ت. از كلمۀ نس���یان اس���تفاده می ش���ود كه گرایش به خدا و عالم ابد در نهاد هر انسانی 
نهفته اس���ت، ولی گاهی انس���ان آن را فراموش می كند. خداوند نسیان را فقط دربارۀ مؤمنان یا 
كه مبدأ و معاد را نمی پذیرد، نسبت می دهد.  كتاب به كار نمی برد، بلکه آن را به هر كسی  اهل 
گوه���ر یا نه���اد ی���ا ذات یا طین���ت، بخش  ب���ه لح���اظ روان ش���ناختی، فط���رت ی���ا سرش���ت یا 
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كه از آغاز تولد ب���ا خود به همراه  جدایی ناپذی���ر، م���ادرزادی و نیاموختنی روانی انسان هاس���ت 
دارند و زمینه های ش���کل گیری شخصیت را ایجاد می كند، لذا عدم توجه به این سرشت پاک 
گردیده و می تواند  كفرورزی  كردن آن و گوش ندادن به آن، به تدریج س���بب  و بک���ر و فراموش 

مانعی بر سر راه خردورزی به حساب آید.

ب. خودفراموشی
خودفراموش���ی عبارت است از: بیگانه شدن انسان از شخصیت واقعی، انسانی و الهی خویش 
و توجه به شخصیِت  پنداری، خیالی و غیرواقعی خود )مطهری، 1374(. چنان كه می دانیم، 
كه انس���ان را انس���ان  انس���ان دارای دو ُبع���د حیوان���ی و الهی مادی و معنوی اس���ت. آن چیزی 
می كند، توجه او به ش���خصیت الهی و معنوی اش می باش���د. این ش���خصیت الهی و انس���انی، 
همان شخصیت اصیل، واقعی و راستین اوست كه در فرهنگ اسالمی »خودواقعی« نام گرفته 
است. بدیهی است كه نقطۀ مقابل »خودواقعی«، »خودغیرواقعی« خواهد بود. خوِدغیرواقعی 
همان شخصیتِ  پنداری، خیالی و حیوانی است كه در تعالیم اسالمی، »ناخود« »خوِدُطفیلی و 

غیرواقعی« شناخته می شود )مطهری، 1374(.
كه  وقتی س���خن از خودفراموشی و ازخودبیگانگی انس���ان به میان می آید، منظور این است 
گاه، خوِد اصیل و ش���خصیت واقعی خویش را به دست فراموشی سپرده، از او بیگانه  انس���اِن آ

شده و تمام توجه خویش را به شخصیت دروغین خود معطوف سازد.
ك���ه یکی از این آث���ار، مانع بودن  ب���رای خودفراموش���ی در قرآن آثار متفاوتی ذكر ش���ده اس���ت 
ِ َوتَنَْسْوَن  ُمُروَن انلَّاَس بِالِْبّ

ْ
 تَأ

َ
كریم آمده است: »أ خودفراموشی، برای خردورزی است. در قرآن 

كه میان  فاَل َتْعقِلُون« )بقره: 44(. این آیه نش���ان می دهد 
َ
نُْتْم َتتْلُوَن الِْكت��اَب أ

َ
نُْفَس��ُكْم َوأ

َ
أ

كردن خودش���ان و عدم تعقل رابطه اس���ت و می توان یکی از  این حالت ایش���ان یعنی فراموش 
آثار خودفراموش���ی را مانع ش���دن آن از خردورزی و انتخاب تصمیمات درس���ت دانست )مکارم 

شیرازی، 1371.(
گاهی زمینۀ رش���د و شکوفایی و بهره گیری از خرد انسان را به  به لحاظ روان ش���ناختی، خودآ
گاهی موجب ش���خصیت  پنداری و خیالی و حیوانی ش���ده و این  دنبال دارد و در مقابل خودناآ

امر مانع خردورزی محسوب می شود.
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ج. شناخت و باورهای خرافی
ق���رآن كریم، از خرافات با عنوان »اس���اطیر« یاد كرده اس���ت. »اس���اطیر« به معن���ای »اباطیل« و 

كه هیچ پایه و اساسی ندارند )قرشی، قاموس قرآن، 1386(. سخنان بیهوده ای  است 
لنِي« )انعام: 25(؛  وَّ

َ
ساِطرُي اْل

َ
ِيَن َكَفُروا إِْن هذا إاِلَّ أ خداوند در قرآن می فرماید: »...َيُقوُل الَّ

كافران می گویند اینها افس���انه های پیش���نیان اس���ت. در جایی دیگر می فرماید: »لََقْد وُِعْدنا  و 
لنِي« )نمل: 68(. و نیز در سوره ها و آیات دیگر  وَّ

َ
ساِطرُي اْل

َ
هذا َنُْن َوآباُؤنا ِمْن َقبُْل إِْن هذا إاِلَّ أ

مانن���د: انفال: 31؛ نح���ل: 24؛ مؤمنون: 83؛ فرقان: 5؛ احق���اف: 17؛ قلم: 15؛ مطففین: 13، 
كفار و مشركان به  كلمه »اس���اطیر« به معنای افس���انه ها و خرافات آمده اس���ت كه غالبًا از ناحیۀ 

كتاب مقدس قرآن نسبت داده می شده است. كرم؟ص؟ و  پیامبر ا
با توجه به آیات فوق می توان دریافت كه از منظر قرآن یکی از آثار اعتقاد به خرافات، كم شدن 
زمینه های خردورزی و تعقل اس���ت. به عبارت دیگر، اعتقاد به خرافات، مانعی برای خردورزی 
محسوب می شود. به لحاظ روان شناختی، خطاهای شناختی از جمله بحث های مهم در حوزۀ 
مدیریت و روان شناس���ی محس���وب می ش���وند. این خطاها، هنگام تحلیل و تفسیر و قضاوت در 
مورد رویدادها ما را به دام خود گرفتار می كنند و باعث می شوند كه ما نتوانیم شرایط موجود را به 
كنیم. عدم اصالح خطاهای شناختی و  گزینۀ پیش رو را انتخاب  كرده و بهترین  درستی ارزیابی 

عمل كردن بر اساس باورهای خرافی به عنوان مانعی برای خردورزی محسوب می شود.

- موانع عاطفی
كه جه���ت آن به س���وی غی���ر می باش���د )غروی���ان، 1379(. یکی از  عاطف���ه نوع���ی میل اس���ت 
كه می توان  ویژگی های انس���ان، عواطف پیچیده تر او نسبت به سایر مخلوقات خداوند است 
گفت این عواطف پیچیده به واسطۀ قدرت یادگیری و توان ویژه انسان در قوۀ شناخت است. 
این عواطف پیچیده می تواند هم س���بب قدرت انس���ان در مواجهه با مشکالت روزمره باشد و 
كه  هم می تواند مانعی در مس���یر رشد و تعالی او باش���د. در ادامه از منظر قرآن به موانع عاطفی 

س���بب می ش���ود انس���ان نتواند به خوبی از قدرت تعقل خود اس���تفاده كند اش���اره می كنیم:

الف. دوست داشتن و صمیمت با دشمنان اسالم )محرم اسرار قرار ندادن آنان(
كه موجودی اجتماعی است به ارتباط با دیگران نیازمند است و در صورت  انسان از این جهت 
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نداش���تن ارتب���اط دچار خأله���ای عاطفی و به تبع آن آس���یب های روان ش���ناختی می گ���ردد. به 
همین دلیل، داش���تن دوست یکی از نیازهای انسان است. دوست از این جهت كه پاسخگوی 
نیازهای انس���ان اس���ت بر رفتار و عملکرد او تأثیر قابل توجهی می گذارد و به هر میزان كه پیوند 
دوس���تی عمیق تر باش���د، این تأثیر بیش���تر خواهد بود. به همین خاطر اس���ت كه در دین اس���الم 
كید بسیاری بر دوست و چگونگی انتخاب و شرایط آن شده است. در سورۀ آل عمران دربارۀ  تأ
يَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا بِطانَ��ًة ِمْن ُدونُِكْم...«  َها الَّ يُّ

َ
معیارهای انتخاب دوس���ت آمده اس���ت: »ي��ا أ

)آل عمران: 118(؛ اى كسانی كه ایمان آورده اید، محرم اسرارى از غیر خود انتخاب نکنید، آنها 
كوتاهی نمی كنند، آنها دوس���ت دارند شما در زحمت و رنج  از هرگونه ش���ر و فس���ادى دربارۀ شما 
باشید )نشانه هاى( دشمنی از دهان آنها آشکار است و آنچه در دل پنهان دارند از آن هم مهم تر 

كنید. گر اندیشه  كردیم، ا است، ما آیات )و راه هاى پیشگیرى از شر آنها( را براى شما بیان 
ب���ا توجه به آیه و ش���أن ن���زول آن می توان به این نتیجه رس���ید، انتخاب دوس���ت صمیمی از 
میان دش���منان اسالم و عالقمند شدن به آنها یکی از زمینه های ضعیف شدن خردورزی است. 
به لحاط روان شناختی چون در این گونه موارد انسان احساسی شده و بی دلیل به طرف مقابل 
اعتماد می كند، لذا این احساس زیاد مانع از منطقی بودن و خردورزی به اندازه و صحیح است.

ب. تعصب
كند.  تعص���ب، به معنی »وابس���تگی غیرمنطقی به چیزی« تا آنجا كه انس���ان ح���ق را فدای آن 
گروه یا چیزی  تعصب از رذایل به معنای طرفداری یا دش���منی بیش از حد نس���بت به شخص، 
اس���ت. بی تردید اساس���ی ترین پایه عبودیت و بندگی خدا، تسلیم و تواضع در برابر حق است و 
به عکس هرگونه تعصب و لجاجت مایۀ دوری از حق و محروم شدن از سعادت است )مطهری، 
1380(. خداون���د ب���ه لجبازی های یهودیان در برابر وحی قرآن اش���اره می كن���د و می فرماید كه 
اینان به س���بب تعصبات و هواپرس���تی به ان���کار قرآن روی  آورده اند )مکارم ش���یرازی، 1384؛ 
كه در قرآن به مس���ئلۀ  بقره: 120؛ غافر: 10 و 12؛ ش���عراء: 198_201(. در ادامه به برخی از آیات 
صابَِعُهْم يف  آذانِِهْم 

َ
تعص���ب اش���اره كرده ان���د می پردازیم: »ِإَوّنِ ُكَّما َدَعْوُتُه��ْم ِلَْغفَِر لَُهْم َجَعلُ��وا أ

َ وَْحَدهُ َونََذَر   ِجئْتَنا نِلَْعُبَد اللَّ
َ
وا اْستِْكبارا« )نوح: 7(؛ »قالُوا أ وا َواْسَتْكَبُ َصُّ

َ
َواْسَتْغَش��ْوا ثِياَبُهْم َوأ

ادِقني « )اعراف: 70(؛ »قاَل َهْل يَْس��َمُعونَُكْم  تِنا بِما تَعُِدنا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ
ْ
ما اكَن َيْعُبُد آباُؤنا فَأ

وَن قالُوا بَْل وََجْدنا آباَءنا َكذلَِك َيْفَعلُون « )شعراء: 73_74(. ْو يَُضُّ
َ
ْوَينَْفُعونَُكْم أ

َ
إِذْ تَْدُعونَأ



كریم با نگاه روان شناختی                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397 37موانع خردورزی در قرآن 

با تحلیل محتوایی این آیات كه مقاومت از روی تعصب بر اشتباه را یادآور می شود، می توان 
كه یکی از موانع خردورزی از منظر قرآن تعصب از روی هواپرستی است.  به این نتیجه رس���ید 
ب���ه لحاظ روان ش���ناختی، تعص���ب از مصادیق خطاهای ش���ناختی اس���ت و انس���ان متعصب، 
اس���تانداردهای بسیار س���خت و سفت و آس���تانه تحمل پایین برای آرا و نظرهای مخالف دارد 
كه همگی خود تأییدگر هس���تند، ب���ا توجه به این  كلی���د تمام باورهای متعصبانه این اس���ت  و 

تحلیل تعصب از موانع خردورزی محسوب می شود.

ج. لجاجت
كه مخال���ف میل طرف مقابل باش���د  كاری  لجاج���ت، در لغ���ت به معنای پافش���اری در انج���ام 
)مصطف���وی، 1360(. لجاج���ت در اصط���الح ب���ه اص���رار ورزی���دن در كاری همراه با عن���اد كه از 
كه  گفته می ش���ود )راغب اصفهانی، 1412ق(. یک���ی از پلیدترین صفاتی  انجام آن نهی ش���ده، 
گرفته، لجاجت و  در قرآن از آن به صراحت یا به صورت مفهومی یاد شده و مورد سرزنش قرار 
كه منجر به تکذیب انبیاء، آیات الهی و حتی به  اصرار ورزیدن بر س���خنان و عقاید باطل است 
قت���ل انبی���ای الهی می گردد. در مورد تفاوت لجاجت با جهالت می توان گفت: جهالت، ناش���ی 
از عوام���ل عارض���ی از جمله »طغیان هوای نفس« بوده و لذا ممکن اس���ت ب���ا از بین رفتن این 
عوامل به س���بب پیدا ش���دن مانع در برابر آنها یا در اثر حائل ش���دن زمان طوالنی بین تصمیم 
گناه و... فرد متوجه زش���تی اعمال س���ابق خود ش���ده و از آن افکار و اعمال پش���یمان  و انجام 
كه لجاجت از روی عناد و تکبر بوده و از بدذاتی ناشی می گردد. لذا با فروكش  گردد. در صورتی  
كردن هوس ها از بین نرفته و هیچ گاه به ش���خص لجوج ندامت فورى دس���ت نمی دهد؛ بلکه 
كه شخص زنده است این حالت زشت نیز زنده خواهد ماند، مگر آنکه خدا بخواهد او  مادامی 

كند )طباطبایی، 1374(. را هدایت 
ِي  یکی از آثار لجاجت این است كه افراد لجوج از درک حقایق آیات الهی محرومند: »وُهَو اَلّ
ْخرَْجنا ِمنْ��ُه َخِضاً ُنْرمِجِنُْه َحًبّا ُمَتاكباً و... 

َ
ْخرَْجنا بِهِ نَباَت لِكّ َش ٍء فَأ

َ
��ماءِ ماًء فَأ نْ��َزَل ِمَن الَسّ

َ
أ

كه لجاجت  إَِنّ يِف ذلِكْم َلياٍت لَِقْوٍم يْؤِمُنون « )انعام: 99( با توجه به این آیه می توان فهمید 
در انس���ان زمین���ۀ خ���ردورزی را از بی���ن ب���رده و مانعی برای خردورزی انس���ان اس���ت. به لحاظ 
كوركورانه از دیگران و همچنین با  روان شناختی، شخص لج باز به دلیل تقلید بی قید و شرط و 
ت���رک پذیرفت���ن حق، خود را بزرگ جلوه داده و خود را بزرگ تر از آن می داند كه حق را بپذیرد و 
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كند  كه به سخنی غیر از سخن خود گوش  این حِس خودبرتربینی به ش���خص اجازه نمی دهد 
و به همین جهت مانع رشد و خردورزی وی می گردد.

_ موانع رفتاری
كه انس���ان به محرک های بیرونی یا درونی می دهد، در  رفتار عبارت اس���ت از: هرگونه پاسخی 
كه تفس���یر او از وقایع  كه ش���ناخت های انسان س���بب می شود  گفتیم  قس���مت موانع ش���ناختی 
كی از تأثیر ش���ناخت ها بر رفتار انس���ان  گردیده و رفتارهای متفاوتی انجام دهد و این حا متغیر 
كه رفتار ها هم به واسطۀ اینکه زمینه ساز  كه در اینجا قابل ذكر است این است  است. نکته ای 
شناخت ها هستند، می توانند تأثیر منفی بر شکل گیری شناخت صحیح و به تبع آن رفتارهای 
كه س���بب می شوند انسان نتواند از تعقل  غلط باش���ند. در ادامه از منظر قرآن به موانع رفتاری 

كند می پردازیم: خود استفاده 

گناه الف. 
الَّ تُْشُِكوا بِهِ 

َ
تُْل ما َحرََّم َربُُّك��ْم َعلَيُْكْم أ

َ
در ق���رآن س���ورۀ انعام آیۀ 151 آمده اس���ت: »قُْل تَعالَْوا أ

ْوالَدُكْم ِمْن إِْمالٍق َنُْن نَْرزُقُُكْم ِإَويَّاُهْم َوال َتْقَرُبوا الَْفواِحَش 
َ
يِْن إِْحساناً َوال َتْقُتلُوا أ َشيْئاً َوبِالْوادِلَ

اُكْم بِهِ لََعلَُّكْم  ُ إاِلَّ بِاْلَّقِ ذلُِك��ْم َوصَّ م��ا َظَه��َر ِمنْها َوما َبَطَن َوال َتْقُتلُ��وا انلَّْفَس الَّيت  َحرََّم اللَّ
َتْعقِلُ��وَن« ب���ا تحلیل محتوای���ی در این آیه می توان به این نتیجه رس���ید كه می���ان انجام گناه 
و خردورزی رابطه اس���ت و به هر میزان انجام گناه بیش���تر ش���ود، زمینه برای خردورزی كاهش 
می یابد. گناه به عنوان عاملی كه  از  افراط یا تفریط در غضب و ش���هوت منبعث می ش���ود و تکرار 
آن  موجب رس���وخ   این حالت غیراعتدالی  در  نفس می گردد، انس���ان را از زمرۀ بهایم بلکه نازل تر 
از آن قرار می دهد. ازاین رو، به همان  اندازه  ادراک و شناخت انسان از خویش نیز دچار  تنازل  و 
تضعیف  می شود؛ زیرا دلبستگی به دنیا كه اساس هر  خطا  و گناهی است و صرف همه همت  در 
گاهی  راه تحصیل آرزوهای مادی، زمینه آن  را  فراهم  می آورد كه چنین شخصیحتی  فاقد خودآ
 و توجه  نس���بت  به  علم حضوری از خویش���تن بشود و نیز  دچار ضعف وجودی گردد. در نتیجه، 

خود را همین تن  و بدن مادی می داند و  نمی تواند  خود را بشناسد )طباطبایی، 1417(.
به لحاظ روان ش���ناختی تقوا معادل روان ش���ناختی آن، خودمهارگری اس���ت. در مقابل تقوا، 
كه معادل روان شناختی آن عدم خودمهارگری می باشد. خودمهارگری زیرمجموعه  گناه است 
دو مفه���وم »خودنظم بخش���ی« و »كن���ش اجرای���ی خ���ود« ب���وده و ب���ا مفاهی���م ق���درت اراده، 
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خودانضباط دهی، خودداری، و مدیریت خود، مترادف اس���ت. س���ازه خودمهارگری اس���المی، 
كه از دو  دارای دو س���طح اس���ت: سطح اول، شامل دو مؤلفه »ش���ناخت« و »بازدارندگی« است 
مفهوم عقل و تقوا اس���تنباط ش���ده است؛ س���طح دوم، دارای هفت مؤلفۀ »خودنظارت گری«، 
»هدف شناس���ی«، »انگیزش���ی«، »مهار رفت���اری«، »مهار ش���ناختی«، »مهار هیجان���ی« و »مهار 
كمتری دارند، به  كه خودمهارگ���ری  تداوم بخش« می باش���د )رفیعی هن���ر، 1393(. لذا افرادی 

كاهش خردورزی را خودشان به وجود می آورند. همان میزان زمینۀ 

ب. رعایت نكردن حریم و مرز
كه سبب می شود انسان رفتار درستی در جمع داشته باشد، شناختن حریم  یکی از زمینه هایی 
ي��َن يُناُدونََك ِمْن َوراءِ  و مرزها و رعایت آنهاس���ت. در س���ورۀ حجرات آیۀ 4 آمده اس���ت: »إِنَّ الَّ
ْكَثُُهْم ال َيْعقِلُوَن«؛ )ولی( كس���انی كه تو را از پش���ت حجره ه���ا بلند صدا می زنند، 

َ
اْلُُج��راِت أ

كه حریم تو  كسانی  كه  كرده است  كثرش���ان نمی فهمند! در این آیه به صورت تلویحی اش���اره  ا
را رعای���ت نکرده و ب���ه آن لطمه می زنند، فکر نمی كنند و اهل تعقل نیس���تند. با تحلیل محتوا 
كه میان حریم نگه داشتن و استفاده از عقل رابطه است و حریم  می توان به این نتیجه رسید 

گردد. نگه نداشتن می تواند به عنوان مانعی در مسیر خردورزی محسوب 

گوش ندادن فعال ج. 
گوش  گفت:  گوش دادن به پیام اوس���ت. می توان  فهمیدن پیام طرف مقابل مس���تلزم خوب 
دادن فع���ال زمین���ه ای برای فه���م بهتر پیام طرف مقابل و به تبع اندیش���ه بهت���ر در مورد پیام 
گ���وش دادن و فهم صحبتی  گ���وش دادن فعال یعنی اینکه به ص���ورت فعاالنه درگیر  اوس���ت. 
گ���وش دادن یک���ی از اساس���ی ترین مهارت های  گوینده برای م���ا ارس���ال می كند.  ك���ه  باش���یم 
ارتباطات بین فردی محس���وب می ش���ود. در قرآن كریم س���ورۀ ملک آیۀ 10 آمده اس���ت: »َوقالُوا 
كه میان  ��عريِ« این آیه به وضوح نش���ان می دهد  ْصحاِب السَّ

َ
ْو َنْعقُِل ما ُكنَّا يف  أ

َ
لَْو ُكنَّا نَْس��َمُع أ

گر آنها پیام نبی الهی  كفار به آن مبتال شده اند، رابطه است؛ زیرا ا كه  شنیدن فعال و سرنوشتی 
گوش می كردند، زمینۀ بهتری برای فهم و درک آن داش���تند و به تبع آن، انتخاب  را به خوبی 
آنها متفاوت بود. با توجه به تحلیل روان شناختی آیۀ فوق می توان به این نکته رسید كه یکی 

گوش ندادن فعال از جانب مشركین است. از موانع خردورزی، فهم بد به واسطۀ 



40                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

د. انتخاب غلط
گزینه های متفاوت  یک���ی از ویژگی های انس���ان، قدرت انتخاب اس���ت. معیار انتخاب از بی���ن 
كه انسان در  می تواند چیزهای متعددی باش���د، اما می توان این مس���ئله را قدر متیقن دانست 
زمان انتخاب به نیازهای خود توجه داش���ته و بر اس���اس آن انتخاب می كند، در آیۀ 67 سورۀ 
 فاَل َتْعقِلُوَن« این آیه خطاب حضرت 

َ
ِ أ ّفٍ لَُكْم َولِما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ

ُ
انبیا آمده اس���ت: »أ

كه داش���ته اید و سؤال  كه ُاف بر ش���ما به خاطر انتخاب غلطی  ابراهیم؟ع؟ به مش���ركان اس���ت 
كه در انتخاب معبود  كه بین انتخاب غلطی  كه آیا فکر نمی كنید، نشان می دهد  ایشان از آنها 
گرفته و اس���تفاده نکردن از عقل ارتباط اس���ت. از رویکرد روان ش���ناختی،  كفار صورت  از جانب 
كرده و همین  كرده حس تعلق پیدا  كه انتخاب  انس���ان به واس���طۀ انتخاب نس���بت به چیزی 

كند. مسئله ممکن است او را دچار خطای شناختی و به تبع آن خطای رفتاری 

گرایی ه: دنیا
گاه از دنیا به نیکی یاد ش���ده اس���ت. س���ّر این  گرفته و  گاه دنیا مورد مذمت قرار  كریم،  در قرآن 
كه در بیرون از دنیا باید جس���ت. در موارد متعدد دنیا در س���یاق ذم، یا  مدح و ذم را نه در دنیا 
گاه به مصادیقِ مادی، مانند ش���هوت های جنسی، فرزندان، طال  گرایی«،  به تعبیر دیگر »دنیا
َِّن  كه انسان دلبسته و وابسته به آنهاست؛ »ُزي كشتزار تعریف شده اس���ت  و نقره، اس���ب، دام و 
ةِ َواْلَيِْل الُْمَسوََّمةِ  َهِب َوالْفِضَّ َِّساءِ َواْلَننَِي َوالَْقَناِطريِ الُْمَقنَْطَرةِ ِمَن الَّ َهَواِت ِمَن الن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
گاه به نگرش های مادی گرایانه  نَْيا...« )آل عمران: ١٤(. و  َوالنَْعاِم َواْلَرِْث َذلَِك َمَتاُع اْلََياةِ ادلُّ
و نح���وۀ بهره گی���ری از ای���ن مصادی���ِق م���ادی، مانن���د لع���ب، له���و، مدپرس���تی، تجمل گرایی، 
كه انس���ان به جای استفاده  فخرفروش���ی، ثروت اندوزی و قدرت طلبی توجه داده ش���ده است 
از مادیات در جهت نزدیکی به خداوند، از آنها در جهت دوری از خداوند س���ود جس���ته اس���ت؛ 
نَْيا لَعٌِب َولَْه��ٌو َوزِيَنٌة َوَتَفاُخٌر بَيَْنُكْم َوتََكاثُ��ٌر يِف الْمَواِل َوالْوالدِ...«  َما اْلََياةُ ادلُّ نَّ

َ
»اْعلَُم��وا أ

)حدید: ٢٠( )احمدزاد، 1387(.
گرایی و رها  در نتیج���ه ای كلی ت���ر می توان گفت: یک���ی از موانع خردورزی از منظر ق���رآن دنیا
ك���ردن آخ���رت اس���ت. در همین زمین���ه نیز در آی���ه دیگری از قرآن در س���ورۀ انعام آی���ۀ 32 آمده 
 فَال َتْعقِلُوَن«؛ و زندگی 

َ
يَن َيتَُّقوَن أ اُر اْلِخَرةُ َخرْيٌ لِلَّ نْيا إاِلَّ لَعٌِب َولَْهٌو َولدَلَّ اس���ت: »َوَما اْلَياةُ ادلُّ

دنیا چیزى جز بازى و س���رگرمی نیس���ت و س���راى آخرت براى آنها كه پرهیزكارند، بهتر است آیا 
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گرفته شده است. توجه به دنیا  كه در آیات قبل  نمی اندیشید. به نوعی تأیید نتیجه ای است 
كه انسان عاقبت اندیشی و خردورزی خود را از دست داده و دچار  و تعلق به آن سبب می شود 

خطا شود و به عنوان یکی از موانع خردورزی محسوب شود.

و. توجه نكردن به نشانه های قدرت الهی
كریم یکی از موانع انسان در مسیر خردورزی را عدم توجه به نشانگان قدرت الهی در  در قرآن 
هستی می بیند. در همین زمینه در سورۀ بقره آیۀ 73 آمده است: »َفُقلْنا اْضُِبوهُ بَِبْعِضها َكذلَِك 
كه یکی از  ُ الَْمْوىت  َوُيريُك��ْم آياتِهِ لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن« این آیه به خوبی نش���ان می دهد  يُ��يْحِ اللَّ
زمینه ه���ای خردورزی از منظر قرآن توجه به نش���انگان قدرت الهی اس���ت؛ چون خداوند آن را 
به بنی اس���رائیل نش���ان داد تا فکر كنند و با معکوس كردن این مسئله می توان فهمید كه عدم 

توجه به نشانگان قدرت الهی مانعی در مسیر خردورزی است.

ز. بی توجهی به مراحل خلقت و زندگی و مرگ
توجه مراحل پیچیده آفرینش می تواند زمینه ای برای تحریک فکر و خردورزی باشد و می توان 
كه بهترین بستر برای تفکر، تفکر در مورد خلقت پیچیده انسان است )قرائتی، 1388(.  گفت 
ي َخلََقُكْم ِمْن تُراٍب ُثمَّ ِم��ْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة ُثمَّ  در س���ورۀ غاف���ر آیۀ 67 آمده اس���ت: »ُهَو الَّ
َجاًل 

َ
ُكْم ُثمَّ ِلَُكونُوا ُشُيوخاً َوِمنُْكْم َمْن ُيَتَوفَّ ِمْن َقبُْل َوِلَبْلُُغوا أ ُشدَّ

َ
ُيْرُِجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ ِلَبْلُُغوا أ

كیفیت خلقت  كه میان خردورزی و توجه به  ُمَسمىًّ َولََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن« این آیۀ نشان می دهد 
ارتباط وجود دارد و یکی از موانع خردورزی از منظر قرآن، عدم توجه به این مسئله است.

كتمان حقیقت ح. نفاق و 
كه در  كافر ولی ظاهرًا مس���لمان است، یکی از نشانگان منافق  كه در باطن  كس���ی است  منافق 
كه آنها خود را عاقل و هوشیار می دانند  آیۀ 13 س���ورۀ بقره به آن اش���اره شده است، این اس���ت 
و مؤمنان را س���اده لوح و خوش باور. در قرآن به خاطر عدم اس���تفاده از عقل، منافقین نکوهش 
يَن آَمُنوا قالُوا آَمنَّا ِإَوذا َخال َبْعُضُهْم إىِل  َبْعٍض قالُوا  شده اند، همانند آیۀ 76 سورۀ بقره »ِإَوذا لَُقوا الَّ
فَال َتْعقِلُون«. با نگاه روان شناختی 

َ
وُكْم بِهِ ِعنَْد َرّبُِكْم أ ُ َعلَيُْكْم ِلَُحاجُّ ثُوَنُهْم بِما َفَتَح اللَّ  ُتَّدِ

َ
أ

ش���خص منافق به خاطر س���بک زندگی خود و ترس از آشکار ش���دن وضعیت اعتقادی مدام در 
حالت اضطراب به سر می برد و این اضطراب مانع خردورزی وی است.
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كوركورانه ط. تقلید 
گاهی و از روی خودباختگی، از عوامل اصلی ركود و ایستایی است  كوركورانه و به دور از آ تقلید 
و ه���ر ج���ا كه چنین مس���ئله ای رخ ده���د، دلیلی بر به كار گرفتن اندیش���ه و جوش���ش فکر، باقی 
نمی ماند و ش���خص تقلیدكننده با سرس���پردگی نابخردانه، راه شکوفایی عقل را بر خود خواهد 
لَْفيْنا 

َ
ُ قالُوا بَْل نَتَّبُِع ما أ نَْزَل اللَّ

َ
بست. در سورۀ بقره آیۀ 170 آمده است »ِإَوذا قيَل لَُهُم اتَّبُِعوا ما أ

 َولَْو اكَن آباؤُُهْم ال َيْعقِلُوَن َشيْئاً َوال َيْهَتُدوَن«.
َ
َعلَيْهِ آباَءنا أ

ی. بی توجهی به سرگذشت پیشینیان
كرده و  انس���ان به واس���طۀ اینکه موجودی خردورز اس���ت، می تواند از تجربۀ دیگران اس���تفاده 
خطای آنها را تکرار نکند، به این ویژگی انس���ان عبرت گیری می گویند. در بیش از ده آیه قرآن 
ترغیب و تش���ویق فراوان به »س���یر در ارض« )یوسف: 109؛ حج: 46؛ روم: 9؛ فاطر: 44؛ غافر: 
21 و 82؛ آل عمران: 137؛ انعام: 11؛ نحل: 36؛ نمل: 69. عنکبوت: 20؛ روم: 42( شده است 
كه یک���ی از موانع خردورزی از منظر ق���رآن، درس نگرفتن از  ك���ه می توان به این نتیجه رس���ید 

تاریخ و سرگذشت پیشینیان است )خاتمی، 1377(.

نتیجه گیری
كه او را از  انس���ان به عن���وان پیچیده ترین مخلوق خداوند، دارای ویژگی های متعددی اس���ت 
كرده اس���ت. خردورزی یکی از اساس���ی ترین وجوه تمایز انسان است.  س���ایر مخلوقات متمایز 
یافته ه���ای پژوه���ش نش���ان داد موان���ع خ���ردورزی از منظ���ر قرآن در س���ه بخش دس���ته بندی 
می ش���ود: ال���ف. موانع ش���ناختی خ���ردورزی از منظر ق���رآن عبارت ان���د از: عدم توج���ه به ندای 
فطرت، خودفراموش���ی، باورهای خرافی؛ ب. دوس���تی و صمیمیت با دش���منان خدا، تعصب و 
گناه، رعای���ت نکردن حریم و مرز، گوش  لجاج���ت برخی از موانع عاطفی خردورزی اس���ت؛ ج. 
گرایی، توجه نکردن به نش���انه های قدرت الهی، بی توجهی  ندادن فعال، انتخاب غلط، دنیا
كوركورانه، بی توجهی به سرگذش���ت  كتمان حقیقت، تقلید  ب���ه مراحل خلقت و م���رگ، نفاق و 

پیشینیان از موانع رفتاری خردورزی به شمار می روند.
هر پژوهشی به دلیل مسئله محور بودن، دارای چارچوب ها و محدودیت هایی است كه مانع 
از پرداختن به تمام جوانب موضوع خواهد شد. پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنا نبوده 
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و با محدودیت هایی مواجه بوده اس���ت. با توجه به موضوع تحقیق، یکی از محدودیت های 
كیفی پژوهش از جمله منابع اهل  سنت  آن عدم دسترس���ی و بررس���ی بخش���ی از جامعه آماری 
و كتب آس���مانی س���ایر ادیان ابراهیمی و عدم مقایس���ه آنها با یکدیگر بود. پیشنهاد می شود در 
پژوهش���ی مس���تقل، این بخش از جامعه آماری كیفی پژوهش نیز بررس���ی و موانع خردورزی از 

دیدگاه اهل سنت و سایر ادیان ابراهیمی بررسی و نتایج مقایسه شود.
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Abstract
This study aimed to investigate the 
types of life from Seligman’s viewpoint, 
identify the types of life in Allameh 
Tabatabai’s viewpoint, and compare the 
two with each other. To do so, through 
descriptive-analytical method, the first-
hand sources of Seligman’s views and 
the works of Allameh Tabatabai were 
referred to and compared with each other. 
The findings showed that by choosing 
the Aristotelian model of development 
from simple to complex, Seligman drew 
four types of life: enjoyable, committed, 
meaningful, and complete. According to 
Allameh Tabatabai, considering the two 
criteria of real and unreal life, and private 
life and public life, three types of life 
were extracted: ‘humiliation-oriented’, 
‘pleasure-oriented’ and ‘happiness-
oriented’. The concepts of haste, worldly 
life, and the wares of delusion indicate a 

چكیده
این پژوهش، با هدف بررسی سنخ های زندگی 
از دی���دگاه س���لیگمن و شناس���ایی س���نخ های 
زندگی بر اس���اس دی���دگاه عالم���ه طباطبایی و 
مقایس���ه این دو با یکدیگر انجام ش���ده است. 
بدین منظ���ور ب���ه روش توصیف���ی _ تحلیلی به 
منابع دس���ت اول دیدگاه های س���لیگمن و آثار 
عالمه طباطبایی مراجعه و با همدیگر مقایسه 
گردی���د. یافته ه���ای پژوه���ش نش���ان می دهد 
انتخ���اب م���دل ارس���طویِی  ب���ا  ك���ه س���لیگمن 
رش���د از س���اده به پیچیده، چهار س���نخ زندگی 
كامل ترس���یم  لذت بخش، متعهدانه، بامعنا و 
می كند. بر اس���اس دیدگاه عالمه طباطبایی با 
توجه به دو م���الک حقیقی و غیرحقیقی بودن 
حی���ات و حی���ات خصوصی و زندگ���ی عمومی، 
س���ه نوع زندگ���ی »ذلت مح���ور«، »لذت محور« 
گردی���د. مفاهیم  و»س���عادت محور« اس���تخراج 
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بیان مسئله
كه  ش���ناخت زندگی و بررس���ی س���نخ های آن، یکی از مهم ترین مس���ائل روان ش���ناختی اس���ت 
مقدمۀ شناخت صحیح انسان به شمار می رود و بر نوع انسان شناسی، جهان بینی و در نتیجه 
س���عادت انس���ان اثر می گذارد )ژوزف1 و لینلی،2 1388، ص68(. سنخ شناس���ی، تقسیم بندی 
و تنظی���م داده ه���ا با توجه به مش���خصات آنها و بر پایه معیارهایی خاص اس���ت )س���اروخانی، 
1370(. و سنخ شناس���ی زندگ���ی می توان���د بیان جامع���ی از انواع ممکن زندگ���ی و یا طبقه بندی 
گرفته  انواع زندگی  باش���د. معمواًل یک یا چند س���نخ به عنوان ش���یوه  های آرمانی زندگی در نظر 

1. Joseph, S
2. Linley, A

pleasure-oriented life, which is a public 
life. The concept of a wretched livelihood 
is an unrealistic life, which refers to a 
humiliation-oriented life. People in these 
two types of life fail to reach the highest 
levels of perfection. The real life is limited 
to the life of the Hereafter and good life, 
which is a happiness-oriented life. The 
spirituality of the source of life types, the 
purposefulness of life types to achieve 
eternal transcendental happiness, the role 
of Divine motivation for achieving the 
purpose of life, the beyond-inclusion of the 
value realm of life types are the significant 
differences of Allameh Tabatabai’s view 
with Seligman’s view.

Keywords: life, types of life, Seligman, 
Allameh Tabatabai, Islamic thought and 
positive psychology

عاجل���ه، حیات دنیا و متاع غ���رور بیانگر زندگی 
لذت محور  می باش���د كه حیات عمومی اس���ت. 
مفهوم معیشت ضنک حیاتی غیرحقیقی است 
كه  كه به زندگی ذلت محور اشاره دارد. افرادی 
در این دو س���نخ زندگی هس���تند، از رسیدن به 
كم���ال باز می مانن���د. حیات  باالتری���ن درجات 
حقیقی منحصر در زندگی آخرت و حیات طیبه 
كه همان زندگی سعادت محور می باشد.  است 
زندگ���ی،  س���نخ های  منش���أ  ب���ودن  روحان���ی 
هدفمندی س���نخ های زندگی جهت دستیابی 
به س���عادت جاودان���ه فرامادی، نق���ش انگیزه 
اله���ی در رس���یدن به هدف زندگی، فراش���مولی 
قلم���روی ارزش���ی س���نخ های زندگی بر اس���اس 
دیدگاه عالم���ه طباطبایی از جمله تفاوت های 

شاخص با دیدگاه سلیگمن می باشد.

زندگ���ی،  س���نخ های  زندگ���ی،  كلیدواژه  ه���ا: 
سلیگمن، عالمه طباطبایی، اندیشه اسالمی و 

روان شناسی مثبت نگر.
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می شود، درحالی كه سایر شیوه ها غیرآرمانی تلقی می شوند )تئودور، 1966، ص13(.
خاس���تگاه فک���ری بررس���ی زندگ���ی در روان شناس���ی مثبت گرا، به آثار فلس���فی اندیش���مندانی 
كمال و رشد ارسطویی با مفهوم  همچون س���قراط، افالطون و ارس���طو باز می گردد. مثاًل نظریۀ 
كاركرد بهینه ارتباط دارد و از نگاه س���ودگرایانی  زندگی خوب، بهزیس���تی یا ش���ادكامی با مفهوم 
چون جرمی بنتام،1 وجود لذت و نبود درد، ویژگی تعریف كننده یک زندگی خوب است )براتی، 

1388، ص37(.
برخی روان شناس���ان مثبت، پیرو دیدگاه ارس���طو به بحث و بررس���ی چگونگی زندگی خوب 
كامل را ن���ام برده اند )دلهی و اس���تکیمیر،2  پرداختن���د و برخ���ی نیز معیاره���ای اخالقی زندگ���ی 
كامورا3 )2005(  2016(، ول���ی انواع زندگی را مورد بررس���ی ق���رار نداده اند. از جمله میهای���ی و نا
به عنوان روان شناس���ان مثبت نگر فقط به بررس���ی ماهیت زندگ���ی پرداخته اند. عده ای نیز به 
اج���زا و ویژگی های زندگی پرداختند )لوپز، 2009(، اما درصدد بی���ان انواع زندگی برنیامده اند. 
برای نمونه، فلیپس ویتکینز )2012( معتقد اس���ت: قدردانی به عنوان ش���اخصه زندگی خوب، 
باعث افزایش بهزیس���تی می ش���ود. برخی پژوهش ها به برخی س���نخ های زندگی پرداخته اند، 
ولی درصدد بررس���ی رابطۀ بین انواع زندگی نبوده اند )بورینی4 و همکاران، 2014(. همچنین 
در برخی متون دیگر بیش از آنکه ماهیت زندگی را مورد بحث قرار داده باشند، بر فضیلت های 

گرتی و همکاران،5 2001(. زندگی متمركز شده اند )ها
در میان روان شناس���ان مثبت گرا، مارتین سلیگمن با انتخاب رویکرد ارسطویی رشد از ساده 
ب���ه پیچیده، ب���ه تبیین سنخ شناس���ی زندگی پرداخته اس���ت. وی س���اده ترین زندگ���ی از انواع 
چهارگان���ه زندگ���ی خوب را »زندگ���ی لذت بخش« می نامد؛ پ���س از آن »زندگ���ی متعهدانه« قرار 
كه در حقیقت،  دارد؛ و س���ومین نوع زندگی خوب »زندگی بامعنا« اس���ت؛ چهارمین نوع زندگی 
كامل« اس���ت. روان شناسان مثبت گرا بر این  پیچیده ترین ش���کل زندگی خوب است، »زندگی 
باورن���د كه حركت به س���مت یک���ی از این انواع چهارگانه زندگی خوب، آدمی را به خش���نودی از 
زندگی، بهزیستِی روانی و سرانجام سعادت و خوش بختی نائل می گرداند )سلیگمن، 1389(.

1. Bentham, J.
2. Steckermeier& Delhey
3. Nakamura & Csikszentmihalyi
4. Boarini, R., Kolev, A., & McGregor, A.
5. Hagerty MR, Cummins RA, Ferriss AL, et al
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كه  س���لیگمن و پترسون )2004( در تبیین انواع فضیلت ها و سنخ های زندگی مدعی هستند 
به همه آثار فلسفی و ادیان حتی به كتاب مقدس مسلمانان، قرآن كریم نیز توجه داشته است. 
اما به نظر می رس���د تبیین انواع زندگی در آثار س���لیگمن لزومًا تطبیقی با سنخ شناس���ی احتمالی 
كریم به خصوص با تبیین اندیشمندانی چون عالمه طباطبایی نداشته باشد. زندگی در قرآن 
در منابع اسالمی، به خصوص قرآن كریم با انواعی از زندگی روبرو می شویم كه در عبارت های 
گون از آن یاد شده است. عبارت هایی چون حیات طیبه )نحل: 97(، متاع حسن )هود:  گونا
3(، حیات الدنیا )عنکبوت: 64(، عاجله )اسراء: 18(، متاع غرور )حدید: 20(، معیشت ضنک 

)طه: 124( و االخره )غافر: 39(.
كلیدی در متون دینی، فلس���فی و روان ش���ناختی است و با توجه به  بنابراین، زندگی واژه ای 
دیدگاه ه���ا و مکاتب مختلف فکری، برای انس���ان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار اس���ت 
ك���س نوع خاصی از زندگی را ب���رای خود انتخاب  )موس���وی، 1394، ص564(. در جه���ان هر 
كارآمد اس���ت و س���نخ های  كرده، درس���ت و  كه انتخاب  می كن���د و تصور می كند همان نوعی را 
دیگری از زندگی وجود ندارد. ازاین رو، بررس���ی و مقایس���ه دیدگاه برخی اندیش���مندان اسالمی 
ب���ا دی���دگاه برخی روان شناس���ان مثبت گرا موج���ب رهایی از ای���ن س���ردرگمی و همچنین عمق 
بخش���یدن به یافته های روان شناس���ی مثبت گرا می ش���ود. از س���وی دیگر، تبیین نگاه اسالم و 
اندیش���مندان مس���لمان در حوزه ه���ای مختلف روان شناس���ی در راس���تای اسالمی س���ازی علوم 

انسانی از جمله روان شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اندیش���مندان اسالمی از جمله مفس���ران قرآن )طباطبایی، 1374؛ طبرسی، 1417؛ قرطبی، 
1405؛ طب���ری، 1415؛ ج���وادی آمل���ی، 1393( تفس���یرهای مختلف���ی از مفاهی���م مذك���ور ارائه 
ك���رد. در این میان،  كه می توان بر اس���اس آنها س���نخ هایی را برای زندگی شناس���ایی  داده ان���د 
عالمه طباطبایی )1374، ج12، ص491( تبیین هایی خاصی در این زمینه ارائه كرده اس���ت. 
بنابراین، به نظر می رس���د با بهره گیری از آیات قرآن كریم و با اس���تفاده از دیدگاه های تفسیری 
عالمه طباطبایی می توان برای زندگی از نگاه اسالمی انواعی را مشخص كرد كه با انواع زندگی 

گردد. در دیدگاه سلیگمن مقایسه 
الهامی نی���ا در پژوهش���ی ب���ه هفت نوع حی���ات در قرآن كریم اش���اره كرده اس���ت، اما عالوه بر 
مطرح نش���دن دیدگاه عالمه طباطبایی، به بررس���ی روان ش���ناختی انواع زندگ���ی نیز نپرداخته 
اس���ت )الهامی نیا، 1384، ص24_5(. برخی پژوهشگران )عاطفه نژاد و همکاران، 1393( به 
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كیفیت زندگی اسالمی مبتنی بر دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی پرداخته  بررس���ی ساختار و الگوی 
ولی سنخ شناسی زندگی را مطرح نکرده و درصدد بررسی انواع زندگی برنیامده اند.

كیفیت زندگی« از منظر اس���الم  كبریا و همکاران )1392( به بررس���ی تطبیقی »بهبود  فاضلی 
كیفی���ت زندگی را با ذكر اصولی  و روان شناس���ان مثبت گ���را پرداخته اند و درمان مبتنی بر بهبود 
از هر دو منظر )اس���الم و روان شناس���ان مثبت گرا( مطرح نموده اند، ولی به سنخ شناسی زندگی 
و تبیی���ن روان ش���ناختی آن نپرداخته ان���د. در پژوه���ش دیان���ی )1390( معنای زندگ���ی از منظر 
گرفته اس���ت، ولی نویس���نده بر تبیی���ن معنا و هدف زندگی  عالمه طباطبایی مورد بررس���ی قرار 
كرده اس���ت. حس���ینی مطلق )1394( زندگی مطلوب در دیدگاه اس���الم  در دیدگاه عالمه تمركز 
و روان شناس���ی مثبت گرا را مورد بررس���ی قرار داده، اما به سنخ شناس���ی زندگی و نیز مقایسه دو 

دیدگاه عالمه طباطبایی و سلیگمن نپرداخته است.
كه ایش���ان بنا به ضرورت تفس���یر آیات ق���رآن، در البه الی  از آث���ار عالم���ه طباطبایی برمی آید 
كرده اند. ازاین رو، با  تفاس���یر آیات به انواع زندگی انس���ان پرداخته اند و آیات مربوطه را تفس���یر 
توج���ه به نگاه عالمه به بحث زندگی در آثارش، به نظر می رس���د می توان س���نخ های زندگی را 
كرد. بنابراین محقق درپی  بر اس���اس نظر ایشان استخراج و آن را با دیدگاه س���لیگمن مقایسه 

بررسی سؤاالت ذیل می باشد:
_ سنخ های زندگی از نگاه سلیگمن چیست؟

كدام است؟ _ سنخ شناسی زندگی از نظر عالمه طباطبایی 
_ چه تفاوت ها و شباهت هایی میان سنخ شناسی زندگی از نگاه عالمه طباطبایی و سلیگمن 

وجود دارد؟

روش پژوهش
ای���ن پژوه���ش، از نظر ماهیت از نوع بنی���ادی _ نظری و از نظر روش انج���ام پژوهش و تحلیل 
كری���م و آثار عالمه  كیفی می باش���د. پژوهش���گر با مراجعه به قرآن  داده ه���ا از نوع پژوهش های 
طباطبای���ی، آی���ات و روایاتی كه بر موضوع انواع زندگی دالل���ت دارد را مورد تحلیل قرار خواهد 
داد و همچنی���ن نقطه نظرات س���لیگمن را جمع آوری نموده، س���پس به توصی���ف و تحلیل آن 

می پردازد و آنها را با همدیگر مقایسه می كند.
كه به این شرح است: گرفت  اجرای پژوهش طی سه مرحله صورت 
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_ شناسایی نقطه نظرات سلیگمن درباره سنخ های زندگی؛
_ شناسایی دیدگاه های عالمه طباطبایی؛

_ مقایسه دیدگاه های عالمه طباطبایی و سلیگمن.

یافته های پژوهش
سنخ شناسی زندگی از نگاه مارتین سلیگمن.

هر یک از این انواع چهارگانه زندگی خوب در ادامه به اختصار توصیف می شوند.

زندگی لذت بخش
س���لیگمن با طرح این نوع زندگی درپی آن هس���ت كه بداند مردم چگونه می توانند به بهترین 
س���طح تجربه های حس���ی خوش���ایند به عنوان جزیی از زندگی طبیعی دست یابند. احساساتی 
كردن )قاس���می و  مثل حس برقراری رابطۀ خوب با دیگران، امیدواری، عالقه مندی و تفریح 

قریشیان، 1388، ص111(.
س���لیگمن و همکاران1 )2006، به نقل از: برات���ی، 1388( زندگی لذت بخش را همان چیزی 
كرده اند. با این حال، یورگنسن و نفستاد2  كه نظریه  های لذت گرای ش���ادكامی بیان  می دانند 
)2004( می گوین���د: برخالف نظریۀ بهزیس���تی روانِی دینر _ كه ب���ر وجود و افزایش هیجان  های 
كمبود هیجان  ه���ای منفی و نوعی قض���اوت درباره زندگی فردی )ش���خصی(  مثب���ت، نبود ی���ا 

كید دارد _ سلیگمن در تعریف این نوع زندگی، صرفًا بر هیجان  های مثبت، تکیه دارد. تأ
كه در آن  داک ورث، اس���تین و س���لیگمن )2005( زندگی لذت بخش را نوعی زندگی می دانند 
هیجان  های مثبت در حد بیشینه باشند. سلیگمن )1396( تفسیر زندگی خوب به لذت لحظه ای 
را یک »توهم« می داند و معتقد است: مجموع احساسات لحظه ای ما یک برآورد بسیار ناقص از 
شیوه قضاوت ما دربارۀ میزان خوب یا بد بودن زندگی است )سلیگمن، 1396، ص15_16(. وی 
با اشاره به یک بررسی، از چیزی به نام »استحقاق احساسات مثبت« در برابر »راه های میان بر« 
نام برده و می گوید كه مردم احس���اس مثبت ماش���ینی و بدون اس���تحقاق را نمی پذیرند و مایلند 

چیزی را كه احساس می كنند، مستحق آن باشند )سلیگمن، 1396، ص17(.
هیجان  های مثبت در این س���نخ زندگی، در س���ه برهه زمانی مورد نظرند: هیجان  های مثبت 

1. Rashid & Parks
2. Jorgensen, Nafstad
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دربارۀ گذش���ته؛ هیجان  های مثبت دربارۀ حال؛ هیجان  های مثبت دربارۀ آینده. هیجان  های 
مثبت دربارۀ گذشته، هیجان هایی هستند كه افراد نسبت به گذشته خود دارند. مانند رضایت، 
خرسندی، غرور )مثبت( )سلیگمن، 2002، به نقل از: براتی، 1388(. هیجان  های مثبت دربارۀ 
كه دو نوع هستند: 1. لذت های  حال، ش���امل امور مسرت بخش ، خش���نودی و شادی می ش���ود 
حس���ی كه از دو منبع لذت  های بدنی1 و لذت  های باالتر یا پیچیده2 حاصل می شوند )سلیگمن، 
و همکاران، 2005(؛ 2. »مس���رت بخش ها« كه ناش���ی از انجام اعمالی خاص و هدفمند از سوی 
اشخاص اند. بخشی از مسرت بخش ها از انجام اعمالی حاصل می شود كه مطابق با توانمندی ها 

و فضیلت  های شخصی افراد است )سلیگمن، 2002، به نقل از: براتی، 1388(.

زندگی متعهدانه
دومین سنخ زندگی بر اساس دیدگاه سلیگمن، زندگی متعهدانه است )سلیگمن، 1389(. این 
زندگی، پیچیده تر از زندگی لذت بخش اس���ت. »زندگی متعهدانه«، آن نوع زندگی است كه فرد 
كس���ب مسرت ها  با اس���تفاده از توانمندی  های َمِنش���ی )ذاتی( در حوزه  های مختلف زندگی به 
می پ���ردازد. در زندگ���ی متعهدان���ه، افراد از صفات مثب���ت از جمله توانمندی ها و اس���تعداد های 
خوی���ش به���ره می برند تا ب���ه زندگی خوب نائل گردن���د )داک ورث و هم���کاران، 2005(. در این 
كارهای ابتدایی و معمولی  كه از  حوزه، احس���اس سرشار شدن در احساسات منحصربه فردی را 
زندگی سرچش���مه می گیرد را مورد مطالعه قرار می دهند. این احساسات وقتی شکل می گیرد كه 
كه  كه به او داده اند با توانایی هایش هماهنگ است و مطمئن است  فرد حس می كند تکلیفی 
از پس آن برمی آید )قاسمی و قریشیان، 1388، ص111(. خلوص و اصالت در این ارتباط، معنا 
كه افراد  و مفهوم می یابد. پس خشنودی یا شادی اصیل، آن تجربه ای از شادی و نشاط است 
با استفاده از توانمندی  های َمِنشی خویش به آن دست می یابند )یورگنسن و نفستاد، 2004(.
كار، روابط و تفریحات، شناسایی برترین استعدادها  س���لیگمن، درگیر شدن و وارد ش���دن به 
و توانمندی های افراد را الزمۀ این س���نخ زندگی دانس���ته )سلیگمن و پترسون، 2004( و معتقد 
كار بردن منظم آنها می توان به غرقگی رسید )میهایی، 1999(. در پرتو بهره گیری  است: با به 
از توانمندی های ذاتی افراد، شوق و اشتیاق زندگی را می توان افزایش داد )سلیگمن، 2002(.

1. sensual or somatic pleasures
2. complex or higher pleasures
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گرفته  س���لیگمن معتقد اس���ت: زندگی متعهدانه نمی تواند به عنوان حالتی دائمی در نظر 
كمال پیوسته توانمندی ها و ارزش های فرد است. بنابراین  ش���ود؛ بلکه این زندگی، نوعی 
كمال یا رش���د مداوم است )پترسون، 2006، به نقل  زندگی متعهدانه، نوعی زندگی در حال 

از: براتی، 1388(.

زندگِی معنادار
س���ومین ش���کل زندگی خوب، »زندگی معنادار« است. س���لیگمن و همکاران )2006( معتقدند: 
زندگی با معنا عبارت اس���ت از: استفاده از اس���تعدادها و توانمندی های ذاتی در خدمت چیزی 
ی���ا هدفی باالتر از خویش. معن���اداری در زندگی با هدف مندی در زندگی مترادف اس���ت. تعلق 
كه »نهادهای مثبت« خوانده می ش���ود، از جمله مذهب، خانواده، اجتماع و  داش���تن به آنچه 
مل���ت می تواند معنای زندگی افراد باش���د و فعالیت در آن باره به آنان نوعی حس رضایتمندی 

و معناداشتن بدهد.
تالش برای یافتن معنی در زندگی، اساسی ترین نیروی محركه  هر فرد در دوران زندگی اوست 
كه فرد برای زندگی خ���ود، اهداف واالیی را در نظر بگیرد، در  و معنایاب���ی زمانی اتفاق می افتد 
كه  غیر  این  صورت زندگی او بی معنا می باشد. ازاین رو، سلیگمن )2002( معتقد است: افرادی 
گس���ترده تری پیوند  كه آنها را به اهداف  به ط���ور موفقیت آمی���ز فعالیت هایی را انجام می دهند 
می ده���د ب���ه آنچه در واقع زندگی معنادار می نامیم، دس���ت می یابند. چنی���ن روابطی می تواند 
كلیسا،  از طریق روابط بین فردی، مش���اغل اجتماعی یا درگیری در س���ازمان های مثبت مانند 

معبد، مساجد و دیگر سازمان های انسانی به وجود آید.
كه معنا داشتن )و حتی معنایابی( با خشنودی  سلیگمن و دیگر روان شناسان با این توجیه 
در زندگی و شادكامی ارتباط تنگاتنگی دارند، آن را یکی از انواع زندگی خوب یا زندگی سعادتمند 

گرفته اند )كامپتون، 2005(. در نظر 
س���لیگمن و همکاران در مورد اهمیت داش���تن معنا می نویسند: »ما معتقدیم كه فقدان معنا 
كه  یک عالمت افس���ردگی نیس���ت؛ بلکه نبود معنا علت این بیماری اس���ت و نیز بر این باوریم 
ك���ه به ایج���اد معنا منجر می ش���وند، افس���ردگی را كاهش و تخفی���ف می دهند«  مداخله های���ی 

)براتی، 1388، ص56(.
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كامل زندگِی 
كامل« دانس���ته و معتقد اس���ت:  س���لیگمن آخری���ن و پیچیده ترین نوع زندگی خوب را »زندگی 
س���ه زندگی قبلی نه منحصربه ف���رد و نه جامع اند و این نوع از زندگ���ی دربرگیرندۀ مجموعه هر 
سه زندگی خوب مورد اشاره و ویژگی های آنها می باشد )یورگنسن و نفستاد، 2004(. در واقع، 
كید دارد.  كنار بگذارد؛ بر رویکرد س���عادت گر تأ كام���ل بدون آنکه رویکرد لذت گرای���ی را  زندگ���ی 
كه نه تنها فرد به زندگی لذت بخش )هیجانات مثبت، لذت ها،  گونه ای اس���ت  این زندگی به 
و رضامندی ها( می رس���د، بلکه به زندگی متعهدانه و بامعنا نیز دست خواهد یافت )سلیگمن، 

2011، به نقل از: رفیعی هنر، 1397(.
كردن هیجان های مثبت  كامل، عبار ت است از: تجربه  سلیگمن معتقد است: »یک زندگی 
كنونی، به دس���ت آوردن مس���رت از  گذش���ته و آین���ده، با آرامش احساس���ات مثبت از لذت های 
توانمندی ه���ای ذات���ی و اس���تفاده از آنها در خدمت هدف ی���ا اهدافی باالتر و فرات���ر از خویش و 
كه در آن  كامل، زندگی اس���ت  به منظور دس���تیابی به معن���ا« )براتی، 1388(. بنابراین، زندگی 
فرد از ظرفیت خود به نحو مطلوب برای دس���تیابی به آنچه بزرگتر از خود اس���ت می باشد تا در 

كند )سلیگمن، 2002(. زندگی خویش استفاده 
كامل را»شادكامی اصیل« می داند و معتقد است:  شادكامی سه جزء دارد،  س���لیگمن، زندگی 
اما اجزای آن، متفاوت از نظریه آرگایل است. اجزای سه گانه شادكامی اصیل در نظر سلیگمن، 
عبارت اند از: زندگی لذت بخش؛ زندگی متعهدانه و زندگی بامعنا. ازاین رو، می توان فرمول آن 

را چنین بیان داشت:
زندگی بامعنا+زندگی متعهدانه+زندگی لذت بخش=شادكامی )سلیگمن، 1389(.

كه ه���م به توانایی های خود  كاركرد بهینه اس���ت  كامل از نظر س���لیگمن، همان  پس زندگی 
توجه داشته و هم محیط را در نظر می گیرد )یورگنسن و نفستاد، 2004(. سلیگمن و همکاران 
كاماًل در نقطۀ مقابل زندگی  كه  )2005( در جای دیگر، از زندگی تهی س���خن به میان می آورند 
گرفته است، فرد توشه ای  كه با مسامحه نام زندگی به خود  كامل قرار دارد. در این نوع زندگی 
گرفتار در چنین  برای خود فراهم س���اخته اس���ت، زندگی عاری از لذت، اش���تیاق، و معنا. افراد 
زندگ���ی، رضای���ت پایین���ی از زندگی خود داش���ته و ممکن اس���ت به افس���ردگی، اضط���راب، و یا 
كه افراد برخوردار از آن، در سطح  كامل  پریش���انی های روانی دیگر مبتال شوند، برخالف زندگی 

گرفته و به عبارتی فرابهنجار هستند )رفیعی هنر، 1397(. باالیی از بهنجاری قرار 
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كردن چهار طعم  كتاب خود تحت عنوان »ش���ادكامی اصیل« با مس���لم فرض  س���لیگمن در 
كید می كند  كامل(، به این حقیقت تأ برای شادكامی )زندگی لذت بخش، متعهدانه، معنادار و 
گفتۀ او »هیچ ی���ک از این زندگی ه���ا، مافوق دیگری  ك���ه مدل وی سلس���له مراتبی نیس���ت. به 
نیست«. او در تالش برای حفظ بی طرفِی علمی، سؤال ذیل را مطرح می كند: یک فرد خودآزار 
كار لذت وافری می برد.  كه قتل های زنجیره ای را دوس���ت دارد و از این  كنید  _ دگرآزار را تصور 
كامروای���ی باالیی می یابد و  كش���تار و خش���ونت،  كردن و  كمین  كه از  كنید  قات���ِل جانی را تصور 
گروه القاع���ده موجب اصاب���ت هواپیمای دزدیده  كه با پیوس���تن به  كنید  تروریس���تی را تص���ور 
گفت این س���ه نفر ب���ه ترتیب به زندگی  ش���ده ای به مركز تجارت جهانی می ش���ود. آیا می توان 
خوش���ایند، زندگی خوب، و زندگی معنادار دس���ت یافته اند؟ س���لیگمن، ناباورانه به این سؤال 
كه بله«. البته من قطع نظر از نظری���ه مطرح در این  پاس���خ مثبت می دهد: »پاس���خ این اس���ت 

كتاب، عمل آنها را محکوم می كنم )سلیگمن، 2002(.
سلیگمن معتقد است: حركت به سمت یکی از این انواع چهارگانه زندگی خوب به ویژه زندگی 
كامل، انسان را به خشنودی از زندگی، بهزیستِی روانی و سرانجام سعادت و خوش بختی نائل 
كامل با رویکرد ارسطویی  می گرداند. بنابراین، به نظر می رس���د دیدگاه سلیگمن درباره زندگی 
كه انسان ها همیشه از فرایند توسعه  كه در آن زندگی خوب عبارت از آن است  همخوان است 
كامل ترین  كامل پیچیده ترین و  كنند. ازاین رو، زندگی  كامل تر حركت  از ساده به پیچیده تر یا 
كه متأثر از اندیشه های ارسطو، بهترین نوع زندگی خوب می  باشد. نوع زندگی به شمار می رود 

سنخ های زندگی از نگاه عالمه طباطبایی
اندیشمندان مسلمان حیات را مترادف زندگی دانسته اند و معتقدند: حیات برگرفته از مادۀ 
كه حیات  »ح ی ی« اس���ت )ابن فارس، 1429ق، ص270(. عالمه طباطبایی تصریح می كند 
انس���ان، داراى س���نخ های متفاوتی است و این سنخ ها با توجه به رویکردهاى مختلفی كه به 
كله ظاهرى و بدن  گر انس���ان را در همین شا حقیقت انس���ان و جهان می ش���ود، معنا می یابد. ا
كنیم، قطع���ًا زندگی او محدود به  م���ادى، و نظام هس���تی را در جهان م���اده و طبیعت محدود 
گر حقیقت انس���ان و جهان را با ن���گاه عمیق ترى بنگریم، حیات  عال���م مادى خواهد بود، اما ا
و زندگی انس���انی در حیطه عالم مادى نخواهد بود. پس با رویکرد س���طحی و ظاهرى، زندگی 
انس���ان همین اس���ت كه مشاهده می ش���ود، اما با نگاه عمیق تر، این حیات سنخی از زندگی او 

به شمار می رود )طباطبایی، 1374، ج16، ص157(.



55سنخ شناسی زندگی از دیدگاه عالمه طباطبایی و سلیگمن                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

كریم به دو نوع عمومی و خصوصی تقس���یم  ازای���ن رو، طباطبایی حیات را بر اس���اس ق���رآن 
می كن���د. حی���ات عمومی را برای همه موج���ودات می داند و حیات خصوص���ی را برای مؤمنانی 
ك���ه عمل صال���ح انجام دهد، در نظ���ر می گیرد )طباطبای���ی، 1374، ج12، ص492(. ایش���ان 
كه باالترین مرتبه  كرده است  حیات خصوصی را از مفهوم »حیات طیبه« )نحل: 97( استفاده 
زندگی تلقی می شود و امکان سعادت در آن فراهم می باشد و فرد در پرتو داشتن چنین زندگی 
می تواند در زمرۀ صالحین قرار گیرد )طباطبایی، 1374، ج 9، ص56(. ازاین رو، می توان یکی 

از سنخ های زندگی را »زندگی سعادت محور« نامید.
یک���ی دیگر از س���نخ های زندگی از دی���دگاه عالمه طباطبایی را می ت���وان »زندگی لذت محور« 
نامید. این نوع زندگی را از مفاهیمی چون حیات دنیا )انعام: 32(، عاجله )اسراء: 18(، و متاع 
كرد. عالمه طباطبایی از س���نخ دیگری از زندگی نیز  غ���رور )آل عمران: 185( می توان اس���تفاده 
كه می توان آن را با مفهوم معیش���ت ضنک )طه: 124(  به نام »زندگی ذلت محور« نام می برد 

كرد. شناسایی 
ج���دول 1 ب���ه تقس���یم بندی زندگی و س���نخ های مدنظر عالم���ه طباطبایی بر اس���اس زندگی 

عمومی و خصوصی اشاره دارد.

 جدول 1. سنخ های زندگی از دیدگاه عالمه طباطبایی 
بر اساس مالک حیات خصوصی و عمومی

انواع زندگی ناظر به مالك هامالك های دسته بندی

لذت محور )عاجله، حیات دنیا و متاع غرور(حیات عمومی
ذلت محور )معیشت ضنك(

سعادت محور )حیات طیبه(حیات خصوصی

عالمه طباطبایی سنخ های لذت محور و ذلت محور را وهم و خیال پنداشته و مالک دیگری 
برای تقسیم بندی زندگی بر اساس حقیقی و خیالی بودن برمی شمرند. عالمه طباطبایی معتقد 
كه بر سر امور دنیوى با یکدیگر می جنگند، با اینکه آنچه این ستمگران بر سر آن  است: مردم 
تکالب می كنند، از قبیل اموال، همس���ران، فرزن���دان، مناصب، مقام ها و امثال آن، چیزى جز 
كه از دور آب به نظر می رسد و انسان منافع مذكور  اوهام نیس���تند و در حقیقت سرابی هس���تند 
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را مالک نمی ش���ود، مگر در ظرف وهم و خیال )طباطبایی، 1374، ج16، ص225(. برخالف 
زندگی آخرت كه انس���ان در آن عالم با كماالت واقعی كه خود از راه ایمان و عمل صالح كس���ب 
كرده زندگی می كند و مهم این است كه اشتغال به آن آدمی را از منافع دیگر باز نمی دارد؛ چون 
كه  كماالت واقعی، واقعیت دیگرى نیس���ت و لعب و لهو در آن راه ندارد. بقایی است  غیر از آن 
كه شقاوتی درپی  كه با درد آمیخته نیس���ت، سعادتی اس���ت  فنایی با آن نیس���ت، لذتی اس���ت 

ندارد. پس آخرت حیاتی واقعی است )طباطبایی، 1374، ج16، ص225(.
عالم���ه طباطبای���ی زندگی مبتنی ب���ر حیات طیبه را نیز حقیقی دانس���ته و می فرماید: اس���الم 
نه زندگی مادى را حیات حقیقی انس���ان می داند و نه برخوردار ش���دن از مزایاى آن را س���عادت 
كه جامع بین ماده و معنا باشد  واقعی می ش���مرد، بلکه زندگی  حقیقی  انسان را حیاتی می داند 
كه موجب سعادت دنیا و آخرت باشد. بنابراین،  و خوش بختی حقیقی را در چیزهایی می داند 
كه با نتیجه مطلوب از زندگی انس���ان ها، س���ازگار باشد  حیات طیبه به معنای زندگی ای اس���ت 

)طباطبایی، 1388، ج 2، ص229(. 
ج���دول 2، س���نخ های زندگی بر اس���اس مالک حقیق���ی و غیرحقیقی بودن حی���ات از دیدگاه 

عالمه طباطبایی را نشان می دهد.

 جدول 2. سنخ های زندگی از دیدگاه عالمه طباطبایی 
بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن حیات

انواع زندگی ناظر به مالك هامالك های دسته بندی

حیات حقیقی
زندگی آخرت

سعادت محور )حیات طیبه(

حیات غیرحقیقی
لذت محور )عاجله، حیات دنیا و متاع غرور(

ذلت محور )معیشت ضنك(

در ادام���ه ب���ه دی���دگاه عالمه طباطبای���ی در زمینه س���نخ های س���ه گانه زندگ���ی )لذت محور، 
ذلت محور و سعادت محور( و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته خواهد شد.
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زندگی لذت محور
كه در اندیش���ه عالم���ه طباطبای���ی قابل شناس���ایی اس���ت، زندگی  یک���ی از س���نخ های زندگ���ی 
لذت محور می باش���د. حیات دنیا، عاجله و متاع غرور مفاهیم بیانگر این نوع از زندگی به شمار 
می روند كه با لذت محوری در ادبیات دینی شناخته می شود و در ادامه به تبیین دیدگاه عالمه 

در خصوص این مفاهیم پرداخته خواهد شد.

1. عاجله
خداون���د در آیۀ 18 س���ورۀ اس���راء تعبیر دیگ���ری از زندگی را مط���رح می فرمایند: »َم��ْن اكَن يُرِيُد 
لْنا َلُ فِيها ما نَش��اُء لَِمْن نُرِيُد ُثمَّ َجَعلْنا َلُ َجَهنََّم يَْصالها َمْذُموماً َمْدُحوراً« قرش���ی  الْعاِجلََة َعجَّ
كه به عجله می گذرد. عالمه طباطبایی معتقد  )1377( منظور از عاجله را زندگی دنیا می داند 
اس���ت: كلمه عاجله صفت اس���ت براى موصوفی كه حذف ش���ده و بعید نیس���ت كه موصوفش 
حی���ات )زندگ���ی( باش���د، به قرینۀ اینک���ه مقابل آن را در آی���ۀ بعد، آخرت آورده اس���ت )1374، 
ج 13، ص86(. طبرسی مراد از »عاجله« را نعمت هاى عاجله می داند )1417، ج6، ص407(. 
كه مقصود از عاجله، متاع دنیاى عاجل است )1405، ج15، ص46(. آلوسی بر این باور است 
ك���س حیات عاجله  كه هر  بر اس���اس ای���ن آیه، عالمه معتقد اس���ت مراد از عاجله این اس���ت 
كه فقط حیات عاجله را بخواهد،  یعنی زندگی دنیا را بخواهد، زمانی تعلق و دنیاطلبی اس���ت 
گر دنیا را وسیله رسیدن به سعادت اخروى بداند، این در حقیقت دنیاطلبی نیست، بلکه  اما ا
كه  كه به آخرت نمی توان رس���ید مگ���ر از راه دنیا، لذا به هر انس���انی  اراده آخ���رت اس���ت. ازآنجا
كلی آن  كند، نمی ش���ود گفت دنیاطل���ب مگر آنکه از آخرت اعراض نم���وده و به  ای���ن راه را طی 
كلمه »كان«  كند و در نتیجه اراده و حواس���ش خالص براى دنیا ش���ود. همچنان كه  را فراموش 
اس���تمرار را افاده می كند، این معنا را می رساند )طباطبایی، 1374، ج 13، ص87(. همچنین 
ك���ه او می خواهد فورًا  ْلن���ا َلُه ِفیها ما َنش���اُء ِلَمْن ُنِری���ُد«؛ یعنی اینکه ما هم آنچه را  فرم���ود: »َعّجَ
كم  كه او می خواهد. پ���س ارادۀ اش���خاص از هیچ جهت حا ب���ه او می دهی���م، البته نه هر ق���در 
بر اراده ما نیس���ت و این تنها ارادۀ ماس���ت كه در ایش���ان حکومت می كند )طباطبایی، 1374، 
ج 13، ص88(؛ چون اراده فعلی خداوند نسبت به هر چیز عبارت است از: فراهم شدن اسباب 
كه آیه داللت بر این دارد كه هر انس���ان  خارجی و رس���یدن آن به حد علیت تامه، لذا باید گفت 
دنیاطل���ب از دنیا، آن مقدارى كه اس���باب اقتضاء كند و عوامل���ی كه خداوند در عالم به جریان 
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انداخت���ه رزق می خورد، پس دنیاطلب فقط به پاره اى از آنچه می خواهد نائل می ش���ود، البته 
كه خداوند مقدر نماید )طباطبایی، 1374، ج 13، ص87(. مقداری 

عالم���ه طباطبای���ی )1374( در ضم���ن آی���ۀ »َكَّ بَ��ْل ُتِبُّ��وَن الْعاِجلَ��َة َوتَ��َذُروَن اْلِخ��َرةَ«  
)قیامت:20-21( می نویسد: آیۀ شریفه خطاب به همۀ مردم است و از باب تعمیم خطاب قبلی 
اس���ت كه به رس���ول خدا؟ص؟ می فرمود: ال تحرک، برای اینکه خطاب در ال تحرک خطابی است 
« ردعی اس���ت از كالم س���ابق كه 

َّ
معترض���ه و هی���چ ارتباط���ی به قبل و بعد خ���ود ندارد و كلمۀ »َكال

می فرمود: »ایحس���ب االنس���ان ا ل���ن نجمع عظام���ه«، و می فرمود: »بل تحب���ون العاجلة«؛ یعنی 
زندگی عاجله كه همان زندگی دنیا است و »تذرون االخرة«؛ یعنی زندگی آخرت را ترک می كنید، و 
كلمه بل از این پندار كه بعد از مرگ، احیاء و بعثی نباشد، اعراض كرده، نظیر اعراضی كه همین 
كلمه در جمله »بل یرید االنسان لیفجر امامه« كرده است )طباطبایی، 1374، ج 20، ص177(. 

2. حیات دنیا
كری���م ب���رای زندگ���ی انس���ان، دو مرحل���ۀ را معرفی می كن���د: 1. زندگ���ی دنی���ا پایین ترین  ق���رآن 
كمال های دنیا، متناس���ب با  كمترین كماالت در آن ظهور می كند، همه  مرحل���ه وجود اس���ت و 
كه محصول زندگی دنیا اس���ت  زندگی دنیایی اس���ت )ش���وری: 36(؛ 2. مرحله جاودان آخرت 
)عنکب���وت: 64؛ اخالق���ی و هم���کاران، 1394، ص31(. زندگی مادی انس���ان ها در قرآن كریم 
با تعبیر»حیاۀالدنیا« بیان شده و در آیات بسیاری ویژگی های این زندگی تبیین شده است.

كریم برای زندگی، معنای دیگری دقیق تر از معنایی  عالمه طباطبایی می گوید: از نظر قرآن 
كه به نظر سطحی می رسد، وجود دارد كه عبارت است از: زندگی دنیوی از روز والدت تا رسیدن 
كه نظیرش و یا نزدیک به آن در حیوانات نیز  كه دورانی است توأم با شعور و فعل ارادی  مرگ 
یافت می ش���ود و طبق آیۀ 64 س���ورۀ عنکبوت غیر از زندگی دنیایی، یک زندگی دیگری برای 
كه مشتی اوهام است، او را از حقیقت زندگی باز می دارد  كه اشتغال به زندگی دنیا  انسان است 

)طباطبایی، 1374، ج9، ص53(.
عالمه طباطبایی ذیل آیۀ 64 سورۀ عنکبوت می نویسد: »دنیا همان طوركه به اعتبارى لهو 
اس���ت، لعب نیز اس���ت، براى اینکه فانی و زودگذر اس���ت. مردم بر س���ر امور دنی���وى با یکدیگر 
می جنگند، با اینکه آنچه این س���تمگران بر س���ر آن تکالب می كنند، از قبیل اموال، همسران، 
فرزندان، مناصب، مقام ها، ریاست ها و امثال آن چیزى جز اوهام نیستند و در حقیقت سرابی 
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هستند كه از دور آب به نظر می رسد و انسان منافع مذكور را مالک نمی شود، مگر در ظرف وهم 
و خیال« )طباطبایی، 1374، ج16، ص225(. 

كرده و زندگی آخرت را زندگی واقعی دانسته  آیۀ شریفه، زندگی دنیا را منحصر در لهو و لعب 
اس���ت. رس���یدن به آن زندگی تنها در صورتی اس���ت كه اس���تعداد انس���ان كامل ش���ده باشد، به 
ای���ن معن���ا كه آدم���ی با ورود به عرص���ۀ ایمان، تمامیت ایمان را به دس���ت آورده اس���ت ولی راه 
كامل ش���دن ایمانش فقط به وس���یلۀ آراستگی به دین و دخول در زمرۀ اولیای صالحین دست 

می دهد )طباطبایی، 1374، ج16، ص226(.
عالمه طباطبایی ذیل آیۀ 45 سورۀ كهف می نویسد: »هرچند كه دل های بشر عالقه به مال 
و فرزند دارد و همه مش���تاق و متمایل به سوی آن هستند، اما زینتی زودگذر و فریبنده هستند 
كه آدمی از آنها دارد،  كه از آنها انتظار می رود، ندارند و همۀ آرزوهایی را  كه آن منافع و خیراتی 
گر خدای تعالی از زینت  برآورده نمی سازند« )طباطبایی، 1374، ج13، ص443(. همچنین ا
كه افراد خبیث از افراد  كسی می دهد، برای همین است  كه آزمایشی مهم است به  زندگی دنیا 

طیب جدا شوند )طباطبایی، 1374، ج13، ص430(.
بنابرای���ن، چ���ون دنی���ا انس���ان را از خدا و آی���ات او منصرف، غاف���ل و به خود مش���غول می كن�د، 
اس�فل الس���افلین اس���ت )طباطبایی، 1374، ج20، ص231(؛ پس زندگی دنیوی چیزی جز لعب 
و له���و نیس���ت )طباطبای���ی، 1387، ص59(. خداون���د این دنی���ا را زینت قرار داده اس����ت تا با آن 
بن���دگان خود را امتحان كند )طباطبایی، 1426، ص60(. افرادی در این دنیا فریب این زینت را 
نمی خورند و وابسته خیاالت نمی شوند. آنها به دنبال لذت های واقعی و پایداری هستند كه ریشه 
گر اعتباری بودن دنیا را به یقین درک كند، به همان مقامی می رسد كه  در حقیقت دارند. انسان ا

خداوند مؤمنان حقیقی خود را با آن توصیف كرده است )طباطبایی، 1374، ج13، ص340(.

3. متاع غرور
خداوند در قرآن كریم از زندگی با تعبیر »متاع الغرور« نیز یاد می كند. واژۀ »غرور« در لغت به معنای 
كه آن را در مقابل مشتری می آرایند تا آن  كاالی پستی است  كه حقیقتی ندارد و  نیرنگی است 
را بخرد و سپس پستی آن بر او آشکار می شود )طریحی، 1375، ج3، ص422(. زندگی مادی 
كمال و  دنیا هم اهل خود را فریب می دهد و موجب می ش���ود، آنها از مس���یر حق و پیمودن راه 
توجه به برنامه های حیات روحانی كه مقصود اصلی خلقت است، غافل شوند و در مسیر لذت 
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پی���ش روند )طباطبایی، 1374، ج7، ص207(. ازای���ن رو، یکی دیگر از مفاهیم بیانگر زندگی 
لذت محور، متاع غرور می باشد.

قرآن، دنیا را وس���یلۀ رسیدن به حیات باقی آخرت می داند و قناعت نمودن به آن در مقابل 
آخرت را قناعت نمودن به اندک در مقابل بس���یار و ناپایدار در مقابل پایدار می داند. همچنین 
كه آن را منهای آخرت  كس���انی  اس���تقالل دادن به آن و غرق ش���دن در آن را مذموم دانس���ته و 

می جویند فریب خورده می داند )طباطبایی، 1374، ج11، ص349(.
كرد. ایشان  عالمه طباطبایی معتقد اس���ت: در برابر متاع غرور می توان از متاع حس���ن نیز یاد 
در تفس���یر آیۀ 3 سورۀ هود می نویس���د: »متاع حس���ن چیزى جز زندگی خوب دنیوى نمی تواند 
كه  كه آدمی در آن حیات به س���وى سعادتی  باش���د و متاع حیات وقتی حس���ن و نیکو می ش���ود 
كه همان  برای���ش امکان دارد، روانه ش���ود و خداى تعالی او را به س���وى آرزوهاى انس���انی اش 
كند«  تنعم به نعمت هاى دنیوى از قبیل وسعت، امنیت، رفاه، عزت و شرافت است، هدایت 

)طباطبایی، 1374، ج 10، ص210(.
گذش���ت هر س���ه مفهوم عاجله، حیات دنیا و متاع غرور به مرتبه ای از حیات  كه  همان گونه  
كه بهره مندی و لذت محوری صرف از دنیا و نعمت های آن بدون در نظر  عمومی اش���اره دارد 
گرایی لذت محور بر اساس دیدگاه عالمه  داش���تن امکان سعادت ویژگی اساس���ی آن است. دنیا
كه لذت  كه مشترک با سایر حیوانات می باشد؛ چرا  طباطبایی به سطح نازل حیات اشاره دارد 
كماالت واقعی، فناپذیر، همراه با ناخوش���ی ها و الم،  الزمۀ حیات حیوانی اس���ت. زندگی بدون 

شقاوت و اموری از این قبیل از دیگر شاخص های این سنخ از زندگی به شمار می رود.

زندگی ذلت محور
كه  كرده است، زندگی ذلت محور می باشد  سنخ دیگری از زندگی كه عالمه طباطبایی از آن یاد 
مفهوم معیش���تک ضنک بیانگر این نوع از زندگی می باش���د. در ادامه به تبیین اندیش���ه عالمه 

طباطبایی در خصوص این مفهوم پرداخته خواهد شد.

معیشت ضنک
ك���ه یکی از معانی كه تقریبًا همۀ مفس���ران به آن پرداخته  عالم���ه طباطبایی بر این باور اس���ت 
كه  گرفتار ش���دن انس���ان به ح���رص و زیاد ه طلبی اس���ت  و ی���ا دس���ت كم آن را ان���کار نکرده اند، 
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می توان آن را یکی از مهم ترین ش���اخصه های معیش���ت ضنک دانس���ت )طباطبایی، 1374، 
كه حتی نه تنها  ج14، ص255(. این امر پیش زمینۀ بخل و امس���اک نیز خواهد بود، تا جایی 
نمی توان���د به دیگ���ران بدهد، بلکه خودش هم اس���تفاده نمی كند. به تعبی���ر امیر مؤمنان؟ع؟ 
مانن���د فقی���ران زندگ���ی می كن���د و در گروه اغنیاء حس���اب پ���س می دهد )طبرس���ی، بی تا، ج2، 
ك���م و زی���اد ب���ودن روزی و باال و پایین رفتن س���طح زندگی او، تأثی���ری در این حالت  ص17(. 
گریبان گیر او خواهد بود. از س���وی دیگر،  روحی ش���خص ندارد و در هر دو حالت حرص و طمع 
چنین اشخاصی دائمًا در حسرت آنچه به دست نیاورده اند و ترس از دست دادن آنچه دارند، 
به س���ر می برند )طباطبایی، 1374، ج14، ص256(. البته ریشۀ این حالت انسان نیز در این 
اس���ت كه ش���خص تمام آم���ال و آرزوهای خود را در دنیا بداند و نظری ب���ه آخرت و باالتر از آن، 

مقام قرب الهی نداشته باشد )طباطبایی، 1374، ج16، ص342(.
ب���ا بررس���ی های انج���ام ش���ده، بهترین ش���اخص برای معیش���ت ضن���ک را می ت���وان عدم 
آرامش در زندگی دانس���ت. بنابراین، اعراض از ذكر خدا باعث عدم آرامش و به تعبیر قرآن، 
كه در ذیل این آیه بیان شده اند، قابل جمع با آن  معیش���ت تنگ خواهد شد و تفس���یرهایی 
اس���ت و همگی آنها از جمله حرص و امس���اک، زمینه س���از از بین رفتن آرامش اس���ت و اقوال 
دیگر نظیر فش���ار قبر و عذاب های برزخ���ی را نیز می توان بروز و ظهور دیگری از عدم آرامش 

در عوالم دیگر دانست.
كه فرد در عین  بنابراین، این مفهوم بر اس���اس دیدگاه عالمه به نوعی از زندگی اش���اره دارد 
ثروتمن���دی و ع���دم نیازمندی مالی، معیش���ت تنگ���ی دارد؛ چرا كه فرد غ���رق در آرزوها و امیال 
اس���ت و با حرص و زیاده خواهی ها هیچ گونه رضامندی نس���بت به زندگ���ی دنیوی خود ندارد. 
كسانی  عالمه طباطبایی این س���نخ از زندگی را نیز حیاتی غیرحقیقی برش���مرده و معتقد است: 
كه دارای این چنین زندگی می باش���ند، تفاوتی با س���ایر حیوانات ندارند و از رسیدن به باالترین 
كمال ب���از می مانند. محروم مان���دن از لذت های معنوی، بخل و خ���ودداری، زندگی  درج���ات 
فقیران���ه در عین توانمندی مالی، حس���رت نداش���ته ها، عدم ش���ادمانی درونی، ترس از دس���ت 
كلی عدم آرامش در زندگی )طباطبای���ی، 1374، ج14، ص225( از  دادن دارایی ه���ا و به ط���ور 

جمله شاخص ترین ویژگی های این نوع زندگی محسوب می گردد.
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زندگی سعادت محور
تركی���ب قرآن���ی »حی���ات طیبه« ع���الوه بر حیات انس���انی به س���بب اس���تعمالش درب���ارۀ حیات 
خداوند و فرش���تگان، همان مفهوم حقیقی حیات و مرتبه ای باالتر از حیات عمومی باید باشد 
كری���م در تقابل با تركیب »معیش���ت  )طباطبای���ی، 1374، ج12، ص492(. بنابرای���ن، ق���رآن 
ك���ه خداوند آن را نصیب معرضین از ذكر و یاد پ���روردگار می نماید، حیات  ضن���ک« )طه: 124( 
طیبه را عنوان می س���ازد كه پیامد این چنین زندگی ای س���عادت حقیقی می باشد )طباطبایی، 
كرد. در ادامه به  1374، ج 9، ص56(. ازاین رو، می توان از آن به زندگی سعادت محور نیز یاد 

تبیین دیدگاه های عالمه طباطبایی در زمینه این مفهوم پرداخته خواهد شد.

حیات طیبه
كه عالمه طباطبایی به  مفهوم حیات طیبه از جمله مفاهیم بیانگر زندگی سعادت محور است 
تفصیل دربارۀ این مفهوم سخن گفته اند. ازاین رو، در ادامه به تبیین مفهوم حیات طیبه، آثار 

و مؤلفه های آن از دیدگاه عالمه طباطبایی پرداخته خواهد شد.
مفهوم شناسی حیات طیبه از دیدگاه عالمه طباطبایی

ریشۀ حیات به معنای زندگی، 184 بار در قرآن كریم به كار رفته كه تنها 15 مورد آن به معنای 
زندگ���ی نبوده و به معانی، انس���ان )حج: 66(، طبیعت )فرق���ان: 49( و خدا )بقره: 255( آمده 
است. ریشۀ طیب نیز 50 بار در قرآن به كار رفته است و برخی از معانی آن شامل: خوردنی های 
كیزه )انس���ان: 26(،  كیزه )نح���ل: 97؛ آل عمران: 38(، رزق پا كی���زه )بق���ره: 172(، زندگی پا پا
كلم���ه »حیات« 68 بار در  كیزه )حج: 24( می باش���د. اما  گفتار پا كیزه )توب���ه: 72( و  مس���کن پا
كه از »ایمان« و  كه بیش���تر از 65 مورد آن، اعطاء حیات طیبه به كسانی است  كریم آمده  قرآن 

گام بر می دارند. »عمل صالح« برخوردار باشند و در مسیر سعادت 
حیات پاک مطرح ش���ده در قرآن، حیاتی جدید اس���ت كه س���نخیتی با حیات طبیعی حیوانی 
ندارد. عالمه طباطبایی در تفس���یر آی���ه »فَلَُنْحيَِينَُّه َحياةً َطّيَِبًة« مفه���وم حیات طیبه را این گونه 
كیزه  تبیین می نماید: »معنای حیات طیبه این نیست كه خداوند زندگی طبیعی و مادی او را پا
می كن���د؛ زی���را زندگی طبیع���ی محکوم ب���ه زوال و دگرگونی اس���ت و این نمی تواند طیب باش���د. 
كه به  كه آن غیر از زندگی است  بنابراین، خداوند پرهیزكاران را به زندگی جدیدی زنده می كند 
كس���ی پرهیزكار بود و عمل خوب انجام  گر  دیگران نیز داده اس���ت. خداوند در این آیه نفرمود: ا
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كیزه زنده می كنیم  كیزه می كنیم، بلکه فرم���ود: ما او را به زندگی پا داد، م���ا زندگی موجود او را پا
كه در حریم  كه مقصود از »حیات طیبه« زندگی تازه ای است  و از این تعبیر، اس���تفاده می ش���ود 
آن آلودگی راه ندارد و آثار حقیقی بر آن مترتب می شود« )طباطبایی، 1374، ج12، ص342(.
عالم���ه طباطبای���ی بر این باور اس���ت كه زندگی به هر حال خالی از طیب نیس���ت، چیزى كه 
كه به یاد خدا و داراى آرامش قلب هس���تند طیب بیش���ترى دارد؛ زیرا  كس���انی  هس���ت در مورد 

گواری ها دور است )طباطبایی، 1374، ج 11، ص488(. زندگی آنان از آلودگی به نا
عالمه طباطبایی زندگی س���عادت محور را مبتنی بر حیات طیبه دانس���ته و می فرماید: اسالم 
نه زندگی مادى را حیات حقیقی انس���ان می داند و نه برخوردار ش���دن از مزایاى آن را س���عادت 
كه جامع بین ماده و معنا باشد  واقعی می ش���مرد، بلکه زندگی  حقیقی  انسان را حیاتی می داند 
كه موجب سعادت دنیا و آخرت باشد. الزمۀ این  و خوش���بختی حقیقی را در چیزهایی می داند 
بین���ش آن اس���ت كه قوانی���ن زندگی را مبتنی بر فط���رت نماید، نه بر آنچه انس���ان به نفع خود 
می پن���دارد. همچنین الزمۀ آن این اس���ت كه دعوت خود را بر اس���اس پی���روى از حق قرار دهد 
كثریت مردم كه از روى عواطف و احساس���ات  ن���ه بر اس���اس پیروى از هواى نف���س و تمایالت ا
كه با نتیج���ه مطلوب از  باطن���ی می باش���د. بنابراین، حیات طیب���ه به معنای زندگی ای اس���ت 

زندگی انسان ها، سازگار باشد )طباطبایی، 1388، ب، ج 2، ص229(.
در حقیق���ت حیات طیبه، حیاتی اس���ت كه با گزینش آن از می���ان دو حیات مادی و معنوی، 
انس���ان ب���ه آرامش در دنی���ا و آخرت دس���ت می یابد. این حی���ات به نوعی حیات اخالقی اس���ت 
)انف���ال: 22 و 55؛ اع���راف: 179؛ فرق���ان: 44(. ه���ر حیات���ی نیازمن���د محوری اس���ت كه تمامی 
كه انسان را به  پرسش های زندگی در پرتو آن محور، معنا و مفهوم یابد. همین محوریت است 
س���وی خود كش���انده و اعمال و رفتار او را سازماندهی می كند. محوریت زندگی در حیات طیبه، 
خداوند است. از این رو، هر آنچه در این مرحله از زندگی از انسان سر می زند با محوریت او و برای 
رضای اوس���ت. هرقدر انس���ان به این محور پایدارتر باش���د، بهره مندی او از حیات طیب بیشتر 
است )طباطبایی، 1374، ج1، ص115(. یاد خداوند، از راه های بهره مندی از این حیات است: 
ِصيال« )احزاب: 41_42(. فراموشی 

َ
يها اِليَن َءاَمُنواْ اذْكُرواْ الَل ذِكًرا كثرًِيا وََس��بُحوهُ بُكَرةً َوأ

َ
»يأ

یاد خداوند، برابر اس���ت با س���قوط انسان در دامن حیاتی دیگر با محوریتی غیر از خدا كه نتیجۀ 
آن جز گمراهی و تحیر، چیز دیگری نخواهد بود. به واس���طۀ حیات طیبه، انسان به مقام قرب 

ربوبی و به مظهریت صفات الهی می رسد )طباطبایی، 1374، ج1، ص116(.
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ویژگی های حیات طیبه
یکی از ویژگی های حیات متعالی انسان،  اجابت دعوت خدا و رسول او در آنچه انسان را بدان 
كه سبب اعدادی وصول به حیات  می خوانند، می باشد. از آیۀ 24 سورۀ انفال به دست می آید 
گرچ���ه این حیات، افاضه الهی و بخشش���ی  طی���ب، همانا اجابت دعوت خدا و رس���ول اس���ت. 
ربانی اس���ت، اما انس���ان جز به آراسته ش���دن به دین و اجابت دعوت رب العالمین مستعد این 

افاضه نمی گردد )طباطبایی، 1374، ج 9، ص55(.
كامل تر  كه  عالمه طباطبایی در این باره می نویس���د: »براى آدمی یک زندگی حقیقی هس���ت 
كامل و رسیده شده  كه استعدادش  از زندگی پست دنیایی اوست و وقتی به آن زندگی می رسد 
باش���د و این تمامیت اس���تعداد به وس���یلۀ آراس���تگی به دین و دخول در زم���رۀ اولیاى صالحین 

دست می دهد« )طباطبایی، 1374، ج 9، ص56(.
عالم���ه طباطبای���ی به یک���ی دیگ���ر از ویژگی های حی���ات طیبه اش���اره می كند و می نویس���د: 
كه می توانند حقیقت اش���یا را ببینند.  پرهیزكاران در حیات طیبه دارای علم و قدرتی هس���تند 
گونۀ حق و باطل نمودار می ش���ود. آنان از امور باطل دوری  ازاین رو، اش���یا در نگاه آنان، به دو 
كه زندگی مادی دنیا و ظواهر فریبنده آن اس���ت و به عزت خداوند اعتزاز می جویند.  می كنن���د 
صاحب���ان حی���ات طیبه جز تقرب ب���ه درگاه او را دوس���ت نمی دارند و در مس���یر زندگی خود، جز 

نافرمانی خدا، همه چیز را زیبا می بینند )طباطبایی، 1374، ج12، ص343-342(.
كه الزمۀ  گف���ت خداوند به مؤمنی���ن حقیقی حیات انس���انی طیب���ی داده و از ذلتی  می ت���وان 
حیات حیوانی و مادى اس���ت، ایمن س���اخته اس���ت، هرچن���د كه در اث���ر دورى از آن دچار فقر و 
گ���ردد )طباطبای���ی، 1374، ج 10، ص208(. در ای���ن حی���ات هم���ۀ اف���راد از مزایاى  مس���کنت 
كرده، برخوردارند و كمک به یکدیگر در بین آنان  كه خداوند برایشان خلق  نعمت هاى زمینی 
كه هر انسانی خیر خود را در خیر جامعه می جوید )طباطبایی، 1374،  كم اس���ت، به طورى   حا

ج 10، ص210(.
ازاین رو، بهره مندى از حیات طیبه عبارت اس���ت از: افراد انسانی از حیات طورى بهره گیرى 
كه همۀ افراد  كه فطرت انس���انیت آن را بپس���ندد و حیات مورد پس���ند فطرت این اس���ت  كنند 
به طور معتدل و در پرتو علم نافع و عمل صالح از زندگی برخوردار ش���وند )طباطبایی، 1374، 

ج 10، ص211(. 
در زندگی سعادت محور است كه انسان از باطل گریخته و به حق روی می آورد و فقط دنبال 



65سنخ شناسی زندگی از دیدگاه عالمه طباطبایی و سلیگمن                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

رضای حق و جمال اوست. در نتیجه از دنیای غرورآور فریب كار گریخته و جز قرب او را دوست 
نم���ی دارد و خ���ود را در حیات���ی دائم و پ���اک می بیند كه اختی���ار و تدبیر او در این حیات دس���ت 
خداس���ت، و در طول مس���یر زندگی جز زیبایی نمی یابد. چنین انسانی در خود كمال، توانایی، 
كه ب���ه  هیچ روی قاب اندازه گیری نیس���ت )دیانی،  بزرگ���ی، لذت و س���رور بی اندازه ای می یابد 

1390، ص50_56(.

رابطۀ انواع زندگی در اندیشه عالمه طباطبایی
گفت: از ن���گاه عالمه طباطبایی اس���الم، حیات مادی انس���ان را  در ی���ک جمع بن���دی می توان 
زندگی حقیقی نمی داند و بهره مندی از مزایای آن را سعادت واقعی او نمی شمرد، بلکه حیات 
حقیقی و سعادت واقعی دنیا و آخرت را زندگی جامع ماده و معنا می داند )طباطبایی، 1374، 

ج9، ص197(.
در نگاه عالمه طباطبایی وقتی افراد با نگاه تعلق به دنیا زندگی خود را بنا می كنند؛ آن وقت 
كاالی فریب« )آل عمران: 185( و»لهو  كه زندگی آنها در قالب »متاع غرور:  مستعد خواهند بود 
و لعب: عقاید اعتبارى و اهداف موهوم، س���رگرمی به موهومات، و بازداری از مهمات« )انعام: 

گردد )1374، ج19، ص165؛ ج7، ص57(.  32( نمایان 
براین اس���اس، این نوع زندگی مقدمۀ شکل گیری یک زندگی سخت و پریشان كننده خواهد 
بود و انس���ان در اثر دوری از یاد خداوند، به معیش���ت ضنک مبتال می ش���ود. عالمه طباطبایی 
كه ب���ه كار رود، تنگی )فش���ار( آن را  در تفس���یر ای���ن آی���ه می گوید: »كلمه )ضن���ک( در هر چیزی 
می رساند. بی شک این فشار در همین دنیا به سراغ انسان می آید و البته در زندگی اخروی نیز 

گذاشت« )1374، ج14، ص314(. تأثیر خود را خواهد 
كه عالمه بین رس���یدن به زندگی سعادت محور و  گذش���ت، به نظر می رس���د  بر اس���اس آنچه 
زندگ���ی لذت محور ارتباط تنگاتنگی قائل ش���ده اس���ت. رس���یدن به حیات طیب���ه در گرو گذر از 
كه انس���ان در زندگی دنیا از امکانات خود برای رش���د اس���تفاده  زندگی دنیا بوده و به هر اندازه 
كند، به همان اندازه به حیات طیبه نزدیک ش���ده اس���ت. زندگی دنیا باید به مثابۀ پلی در نظر 
كه آدمی از روی آن می گذرد. انس���ان نمی تواند روی پل بماند، دی���ر یا زود باید از  گرفت���ه ش���ود 
آن بگذرد. پس زندگی دنیا پلی برای رس���یدن به حیات طیبه است. فرستاده شدن پیامبران، 
كه انسان را در زندگی دنیا به حیات طیبه رهنمون  كتب آسمانی همگی برای این بوده  نزول 
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كند كه زندگی ایدئال اس���ت. ازاین رو، ش���اید بتوان ادعا كرد كه »زندگی لذت محور« حد فاصل 
»زندگی سعادت محور« و زندگی دیگری به نام »زندگی ذلت محور« باشد.

گس���تره ای وس���یع تر از آنچه در روان شناس���ی مثبت و  بنابرای���ن، زندگی از دیدگاه اس���الم، در 
دیدگاه س���لیگمن وجود دارد، مطرح ش���ده اس���ت. در دیدگاه اس���الم زندگی انسان در دو سطح 
كه ارتباط تنگاتنگی هم با یکدیگر دارند. زندگی مطلوب بر اساس نگاه  دنیوی و اخروی است 
كه از اس���باب س���عادت  عالمه طباطبایی بر محور س���عادت ش���کل می گیرد و افراد به هر اندازه 
بهره مند باشند، به همان میزان از زندگی خوب دنیوی و اخروی برخوردار خواهند بود. زندگی 
كه خیر و  مطل���وب از دیدگاه اس���الم عبارت اس���ت از: برخ���ورداری از یک زندگی س���عادت محور 
گرفتاری ها و رنج ها به دور باشد. شادی دائمی هم دنیوی و هم اخروی تأمین بوده و فرد از 

مقایسه سنخ شناسی زندگی از نگاه عالمه طباطبایی و سلیگمن
به نظر می رسد زندگی خوِب روان شناسان مثبت نگر، لزومًا نمی تواند نسخه قابل تجویز برای 
كه  كامل  كه از یک س���و تبیین آنان از یک زندگی  همۀ فرهنگ ها و مجامع بش���ری باش���د؛ چرا 
جامع ترین نوع یک زندگی خوب اس���ت، دارای ایراد و ابهام بوده و از س���وی دیگر منش���أ خوب 

بودن، بسته به مالک ها، متفاوت خواهد شد.
آنچه مسلم است، زندگی كامل از نگاه سلیگمن در كنار بهره مندی از رویکرد سعادت نگرانه، 
مش���حون انگیزه های ف���ردی و منفعت طلبان���ه با رویکرد لذت گرایانه اس���ت. ام���ا طبق تبیین 
كامل، اینکه انسان همزمان بتواند از همه هیجانات مثبت،  روان شناسان مثبت نگر از زندگی 
لذت ها و احساس���ات مثبت سود جس���ته، از توانمندی ها و فضیلت های خود برخوردار گشته و 
گام برداش���ته، بدون اینکه یکی را فدای دیگری نماید،  همواره در مس���یرهای متعالی و پرمعنا 
صرفًا یک فرض ذهنی بوده و با واقعیات انسان و هستی سازگاری ندارد؛ چرا كه همواره برخی 
گش���ته و یا به معناداری زندگی  از امور لذت بخش برای انس���ان، مانع دس���تیابی به فضیلت ها 
كنار نهادن بخشی از لذت ها و  لطمه وارد می كند و دس���ت یافتن به برخی فضیلت ها، مستلزم 

هیجانات زود هنگام است )رفیعی هنر، 1397(.
در ضمن ویژگی های ارائه ش���ده برای انواع زندگی خوب از جانب روان شناسان مثبت نگر، 
زمین���ۀ به خطر انداخت���ن اخالق فردی و اجتماعی را می تواند فراهم س���ازد. ش���اید اظهاراتی 
كرده است، از یک س���و ناممکن بودن تحقق یک زندگی  كه س���لیگمن )2002( بدان تصریح 
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كامل با ویژگی های تبیین ش���ده را بیش���تر نش���ان داده و از س���وی دیگر اخالق���ی نبودن آن را 
گوشزد نموده است.

همچنین می توان تمایز س���نخ های زندگی بر اساس اندیشه عالمه طباطبایی و دیدگاه های 
كه در ذیل به تبیین تمایزات مذكور  س���لیگمن را در چهار محور مورد تحلیل و بررس���ی قرار داد 

می پردازیم:

1. روحانی بودن منشأ سنخ های زندگی با رویكرد اسالمی
با توجه به مركب بودن انسان از دو ُبعد جسم و روح، اصالت داشتن روح و تأثیر اعمال انسان در 
روح از یک س���و نمی توان منشأ س���نخ های زندگی را ُبعد جسمانی او دانست؛ از سوی دیگر نقش 
آن صرفًا در حیطه جسمانی محدود نشده، بلکه تأثیر اساسی آن در ُبعد روحانی انسان می باشد.

2. هدف سنخ های زندگی
در رویکرد روان شناس���ی مثبت نگر با توجه به جهان بینی مادی، عمر انس���ان محدود و زندگی 
وی منحصر به همین زندگی دنیا معرفی می شود )مصباح یزدی، 1388، به نقل از: رفیعی هنر، 
1395(. از این رو، در روان شناس���ی مثبت نگر، باالترین هدف ه���ا در چارچوب لذت های مادی 
كش���انده ش���ده اس���ت.  ق���رار دارد. ام���ا در نگرش اس���المی وجود انس���ان فراتر از مرزهای مادی 
بنابراین، هدف نهایی انس���ان در سنخ های زندگی با توجه به رویکرد اسالمی، رسیدن به یک 

سعادت جاودانه فرامادی خواهد بود.

3. نقش انگیزه در رسیدن به هدف زندگی با رویكرد اسالمی
در نگاه اسالمی، ِصرف حسن فعلی در انجام كار، باعث رسیدن به هدف نهایی نمی شود، بلکه 
كمال  كه این فرایند را ارزش���مند نموده، موجب رسیدن به  حس���ن فاعلی )انگیزه الهی( اس���ت 
نهای���ی می گردد )ش���یروانی، 1378، به نقل از: رفیعی هن���ر، 1395، ص180_190(. این انگیزه 
می تواند به واس���طۀ اجتناب از عذاب الهی، رس���یدن به پاداش اخروی و یا نایل شدن به جوار 
قرب الهی و یا اسباب دیگری كه به نحوی جنبه ارزشی پیدا می كند، شکل بگیرد )رفیعی هنر، 
كمتر مورد  1395، ص180_190(. درحالی كه انگیزش زندگی در حیطه روان شناس���ی مثبت نگر 

گرفته است. مطالعه قرار 
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4. فراشمولی قلمروی ارزشی سنخ های زندگی با رویكرد اسالمی
در نظ���ام اخالق���ی اس���الم، تمامی افعال انس���ان ارزش گ���ذاری می ش���وند. درحالی كه بس���یاری 
از مکات���ب اخالق���ی معم���واًل افعال انس���ان را در موارد مح���دودی مثل افع���ال اجتماعی در نظر 
می گیرند و ارزش گذاری آنها ش���امل همه انواع فعالیت های انس���ان نمی ش���ود )مصباح یزدی، 
1378، به نق���ل از: رفیعی هن���ر، 1395، ص180_190(. ازای���ن رو، قلم���رو س���نخ های زندگ���ی با 
رویکرد اس���المی فراشمول بوده و انواع مختلف افعال انس���ان )مانند افعال فردی، خانوادگی، 
اجتماعی( ارزش گذاری می ش���وند و در همۀ این امور، س���نخ های زندگی می تواند جنبۀ ارزشی 

مثبت و یا منفی به خود بگیرد.

نتیجه گیری
س���لیگمن )2002( با انتخاب مدل ارس���طویِی رشد از ساده به پیچیده به عنوان موضوع اصلی 
خود، چهار نوع متفاوت زندگی خوب )لذت بخش، متعهدانه، معنادار و كامل( ترسیم می كند. 
كه سلیگمن ویژگی هایی همچون  ابتدایی و س���اده ترین نوع زندگی، زندگی لذت بخش است 
بیش���ینه بودن هیجان  های مثبت، تجربه های حس���ی خوش���ایند و تالش برای جست وجوی 
آن را از جمله ویژگی های متمایز این نوع زندگی برمی ش���مرد. تمركز س���لیگمن در این زندگی بر 
هیجان  های مثبت می باش���د و به سه برهه زمانی آن اشاره می كند: هیجان  های مثبت دربارۀ 

گذشته، حال و آینده.
كه فرد با استفاده از  دومین س���نخ زندگی بر اساس دیدگاه س���لیگمن، زندگی متعهدانه است 
كسب مسرت  توانمندی  های َمِنشی )ذاتی( بیست وچهارگانه در حوزه  های مختلف زندگی به 
و احساس���ات منحصربه فرد در زندگ���ی می پردازد. تجربه روان ش���ناختی غرقگی از ویژگی های 
متمایز این نوع از زندگی به ش���مار می رود. س���لیگمن معتقد اس���ت: زندگی متعهدانه نمی تواند 
گرفته شود، بلکه این زندگی، نوعی كمال پیوسته توانمندی ها  به عنوان حالتی دائمی در نظر 

و ارزش های فرد است.
كه این سنخ  س���ومین سنخ زندگی خوب، »زندگی معنادار« است. سلیگمن بر این باور است 
زندگ���ی، هدفمندی در زندگی اس���ت و فرد با اس���تفاده از اس���تعدادها و توانمندی های ذاتی در 

خدمت چیزی یا هدفی باالتر از خویش حركت می كند. 
كامل« دانس���ته و معتقد است:  س���لیگمن آخرین و پیچیده ترین نوع زندگی خوب را »زندگی 
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كامل دس���ت یافته  كس���ی تمام انواع زندگی ذكر ش���ده را به خدمت بگی���رد، به یک زندگی  گ���ر  ا
گذشته و آینده، درک لذت  كردن هیجانات مثبت  كامل، مشتمل بر تجربه  است. یک زندگی 
احساسات مثبت ناشی از امور لذت بخش، استنتاج رضامندی وافر از توانمندی های برجسته 
خود و به كارگیری این توانمندی ها در خدمت چیزهای بزرگتر از خود جهت دس���تیابی به معنا 

می باشد )سلیگمن، 2002(.
كه ای���ن پژوهش، دو مالک را برای  عالمه طباطبایی نیز به انواعی از زندگی اش���اره داش���تند 
تقس���یم بندی س���نخ های زندگی بر اس���اس اندیشه عالمه اس���تخراج نموده است. عالمه به دو 
كه حیات خصوصی به زندگی مؤمنانه اشاره دارد  كردند  نوع حیات عمومی و خصوصی اش���اره 
كلی تر  كه با س���ایر حیوانات مشترک اس���ت و جنبه های  و زندگی عمومی، ش���امل زندگی اس���ت 
ك���ه در این  حی���ات را ش���امل می ش���ود. عموم���ی و خصوصی ب���ودن حیات اولین مالكی اس���ت 

گرفت. پژوهش مورد بحث و بررسی قرار 

نمودار 1. سنخ های زندگی از دیدگاه عالمه طباطبایی بر اساس زندگی خصوصی و عمومی

33 

های زندگی با رویکرد اسالمی فراشدمول بدوده و اندواع مختلدف افعدال انسدان )مانندد افعدال فدردی، رو، قلمرو سنخ(. ازاین190د180، ص1395
 د جنبة ارزشی مثبت و یا منفی ب  خود بگیرد.توانهای زندگی میشوند و در همة این امور، سنخگذاری میخانوادگی، اجتماعی( ارز 

 گیرینتیجه

بخش، نددگی خدوب )لدذتعنوان موضوع ایلی خود، چهدار ندوع متفداوت ز( با انتخاب مدل ارسطوییِ رشد از ساده ب  پیچیده ب 2002سلیگمن )
هایی همچون بیشین  بدودن یش است ک  سلیگمن ویژگبخترین نوع زندگی، زندگی لذتکند. ابتدایی و سادهمتعهدان ، معنادار و کامل( ترسی  می

شدمرد. تمرکدز رمیبهای متمایز این ندوع زنددگی وجوی آن را از جمل  ویژگیهای حسی خوشایند و تال  برای جستهای مثبت، تجرب هیجان
 آینده. ذشت ، حال وگهای مثبت دربارۀ کند: هیجانباشد و ب  س  بره  زمانی آن اشاره میهای مثبت میسلیگمن در این زندگی بر هیجان

در وچهارگان  بیسدت( یتد)ذای مَنِشد یهایفدرد بدا اسدتفاده از توانمندد کد  متعهدان  است یزندگ گمن،یسل دگاهیبر اساس د یسنخ زندگ نیدوم
 نیدا زیمتمدا یهایگژیاز و یغرقگ یشناخت. تجرب  روانپردازدیم یفرد در زندگ ب  کسب مسرت و احساسات منحصرب یمختلف زندگ یهاحوزه

 یندوع ،یزنددگ نیدابلک   ،  شوددر نظر گرفت یدا م یعنوان حالتب  تواندیمتعهدان  نم یزندگ: معتقد است گمنیرود. سلیشمار مب  ینوع از زندگ
 فرد است. یهاو ارز  هایتوانمند وست یکمال پ

سدتفاده از است و فرد بدا ار این باور است ک  این سنخ زندگی، هدفمندی در زندگی است. سلیگمن ب« زندگی معنادار»سومین سنخ زندگی خوب، 
 کند. های ذاتی در خدمت چیزی یا هدفی باالتر از خویش حرکت میاستعدادها و توانمندی

  خدمت بگیرد، ذکر شده را ب دانست  و معتقد است: اگر کسی تمام انواع زندگی« زندگی کامل»ترین نوع زندگی خوب را سلیگمن آخرین و پیچیده
ثبدت مذت احساسدات ب  یک زندگی کامل دست یافت  است. یک زندگی کامل، مشتمل بر تجرب  کردن هیجانات مثبت گذشت  و آیندده، درک لد

رگتدر از خدود بزها در خددمت چیزهدای کارگیری این توانمندیهای برجست  خود و ب رضامندی وافر از توانمندی جبخش، استنتاناشی از امور لذت
 (.2002باشد )سلیگمن، جهت دستیابی ب  معنا می

اندیشد  عالمد   های زندگی بر اسداسبندی سنخنیز ب  انواعی از زندگی اشاره داشتند ک  این پژوهش، دو مالک را برای تقسی  طباطباییعالم  
دگی عمدومی، ره دارد و زنات خصویی ب  زندگی مؤمنان  اشانموده است. عالم  ب  دو نوع حیات عمومی و خصویی اشاره کردند ک  حی جاستخرا

الکدی یدات اولدین مشود. عمومی و خصویی بودن حتر حیات را شامل میهای کلیشامل زندگی است ک  با سایر حیوانات مشترک است و جنب 
 است ک  در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 
 بر اساس زندگی خصوصی و عمومی طباطباییعالمه های زندگی از دیدگاه . سنخ1نمودار 

 ست.اقابل مشاهده  اییطباطبهای زندگی بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن حیات با توج  ب  دیدگاه عالم  سنخ 2در نمودار  همچنین
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همچنین در نمودار 2 سنخ های زندگی بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن حیات با 
توجه به دیدگاه عالمه طباطبایی قابل مشاهده است.

نمودار 2. سنخ های زندگی بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن

34 

 
 های زندگی بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن. سنخ2نمودار 

ک  گذشت هر س  مفهوم عاجل ، گون باشد. همانمی طباطباییاز دیدگاه عالم   محورو متاع غرور بیانگر زندگی لذتمفاهی  دنیا عاجل ، حیات دنیا 
ظر داشتن امکدان های آن بدون در نمحوری یرف از دنیا و نعمتمندی و لذتای از حیات عمومی اشاره دارد ک  بهرهحیات و متاع غرور ب  مرتب 
 (. 87، ص13، ج1374، طباطباییاست )سعادت ویژگی اساسی آن 

نددی مدالی، و عددم نیازم ب  نوعی از زندگی اشاره دارد ک  فدرد در عدین  روتمنددی طباطباییمفهوم معیشت ضنک نیز بر اساس دیدگاه عالم  
 و معتقد است: کسانیشمرده براین سنخ از زندگی را نیز حیاتی غیرحقیقی  طباطبایی(. عالم  316، ص14، ج1374، طباطباییمعیشت تنگی دارد )

، 18، ج1374، طباطبداییمانندد )یمباشند، تفاوتی با سایر حیوانات ندارند و از رسیدن ب  باالترین درجات کمال بداز چنین زندگی میک  دارای این
 (.92ص

باشد ک  باالترین مرتب  یمم حیات طیب  ، حیات حقیقی منحصر در زندگی آخرت و سنخی از زندگی دنیوی ب  ناطباطباییبر اساس دیدگاه عالم  
رد. در این سنخ از حین قرار گیتواند در زمرۀ یالباشد و فرد در پرتو داشتن چنین زندگی میشود و امکان سعادت در آن فراه  میزندگی تلقی می

فطدرت بدوده و بدر  یب مبتندی بدرقوانین زندگی ط گردد.زندگی، استعداد انسان کامل شده و با تمامیت ایمان فرد ب  دین و امور دینی آراست  می
 باشد.همین اساس با نیازهای انسان نیز سازگار می

رضای الهدی  اساس فراد براکند ک  نیازمند محوری گون  آلودگی معرفی میدر توییف این زندگی آن را زندگی جدید بدون هیچ طباطباییعالم  
، زیباپندداری ر امدور دنیدویدرود. رسیدن ب  مقام قرب الهی، عدم فریفتگدی شمار میاین زندگی ب باشد و تعالی شخصیت معنوی افراد، پیامد می

ل و گدرایش بد  ز جریدان باطدمحوری، عزتمندی و طلب آن از جانب خدا، لذت و سرور درونی، دوری اهمة امور غیر از نافرمانی خدا، عدم منفعت
هدای ایدن ندوع زنددگی ژگیاری تعاون و دلسوزی نسبت ب  دیگران و خوف از خدا از جمل  ویجریان حق، پذیر  و عمل ب  دستورات دینی، برقر

 بدان اشاره داشتند. طباطباییاست ک  عالم  

طرح شده اسدت جود دارد، موشناسی مثبت و دیدگاه سلیگمن تر از آنچ  در روانای وسیعک  گذشت، زندگی از دیدگاه اسالم، در گسترهگون همان
قدرارداد.  لیدل و بررسدید تحهای سلیگمن را در چهدار محدور مدورو دیدگاه طباطباییهای زندگی بر اساس اندیش  عالم  وان تمایز سنختک  می
 باشد.می صهای شاخبیانگر تفاوت 3جدول 

 و سلیگمن طباطباییهای زندگی بر اساس اندیشه عالمه . تمایز سنخ3جدول 

 گمندیدگاه سلی طباطباییاندیشه عالمه  

 بُعد جسمانی انسان بُعد روحانی انسان منشأ

 بُعد جسمانی انسان بُعد جسمانی و روحانی انسان تأثیرگذاری

 مدت دنیویهای طوالنیلذت سعادت جاودانه هدف

 به نقش انگیزشی کمتر پرداخته شده است کنندۀ ارزش و مسبب رسیدن به هدفتعیین نقش انگیزه

 های مطالعه شدهگذاری و محدود در حیطهعدم ارزش سبت به افعال انسانفراشمولی ن قلمروی ارزشی

مفاهیم دنیا عاجله، حیات دنیا و متاع غرور بیانگر زندگی لذت محور  از دیدگاه عالمه طباطبایی 
می باش���د. همان گونه كه گذشت هر س���ه مفهوم عاجله، حیات و متاع غرور به مرتبه ای از حیات 
عموم���ی اش���اره دارد كه بهره من���دی و لذت محوری صرف از دنیا و نعمت ه���ای آن بدون در نظر 

داشتن امکان سعادت ویژگی اساسی آن است )طباطبایی، 1374، ج 13، ص87(. 
مفهوم معیش���ت ضنک نیز بر اس���اس دیدگاه عالمه طباطبایی به نوعی از زندگی اشاره دارد 
ك���ه فرد در عین ثروتمندی و عدم نیازمندی مالی، معیش���ت تنگ���ی دارد )طباطبایی، 1374، 
ج 14، ص316(. عالم���ه طباطبای���ی این س���نخ از زندگی را نی���ز حیاتی غیرحقیقی برش���مرده و 
كه دارای این چنین زندگی می باشند، تفاوتی با سایر حیوانات ندارند و از  كسانی  معتقد است: 

رس���یدن به باالترین درجات كمال باز می مانند )طباطبایی، 1374، ج 18، ص92(.
بر اس���اس دی���دگاه عالمه طباطبای���ی، حیات حقیقی منحص���ر در زندگی آخرت و س���نخی از 
زندگ���ی دنی���وی به نام حیات طیبه می باش���د كه باالترین مرتبه زندگی تلقی می ش���ود و امکان 
سعادت در آن فراهم می باشد و فرد در پرتو داشتن چنین زندگی می تواند در زمرۀ صالحین قرار 
كامل شده و با تمامیت ایمان فرد به دین و امور  گیرد. در این س���نخ از زندگی، اس���تعداد انسان 
دینی آراسته می گردد. قوانین زندگی طیب مبتنی بر فطرت بوده و بر همین اساس با نیازهای 

انسان نیز سازگار می باشد.
عالم���ه طباطبایی در توصیف این زندگی آن را زندگ���ی جدید بدون هیچ گونه آلودگی معرفی 
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كه نیازمند محوری افراد بر اس���اس رضای الهی می باش���د و تعالی ش���خصیت معنوی  می كن���د 
اف���راد، پیامد این زندگی به ش���مار می رود. رس���یدن به مقام قرب الهی، ع���دم فریفتگی در امور 
دنی���وی، زیباپنداری همۀ امور غیر از نافرمانی خدا، ع���دم منفعت محوری، عزتمندی و طلب 
گرایش به جریان حق، پذیرش  آن از جانب خدا، لذت و سرور درونی، دوری از جریان باطل و 
و عمل به دستورات دینی، برقراری تعاون و دلسوزی نسبت به دیگران و خوف از خدا از جمله 

كه عالمه طباطبایی بدان اشاره داشتند. ویژگی های این نوع زندگی است 
گستره ای وسیع تر از آنچه در روان شناسی  گذشت، زندگی از دیدگاه اسالم، در  همان گونه كه 
مثبت و دیدگاه س���لیگمن وجود دارد، مطرح ش���ده است كه می توان تمایز سنخ های زندگی بر 
اساس اندیشه عالمه طباطبایی و دیدگاه های سلیگمن را در چهار محور مورد تحلیل و بررسی 

قرارداد. جدول 3 بیانگر تفاوت های شاخص می باشد.

جدول 3. تمایز سنخ های زندگی بر اساس اندیشه عالمه طباطبایی و سلیگمن

دیدگاه سلیگمناندیشه عالمه طباطبایی

ُبعد جسمانی انسانُبعد روحانی انسانمنشأ

ُبعد جسمانی انسانُبعد جسمانی و روحانی انسانتأثیرگذاری

لذت های طوالنی مدت دنیویسعادت جاودانههدف

  تعیین كنندۀ ارزش و مسببنقش انگیزه
رسیدن به هدف

كمتر پرداخته شده است به نقش انگیزشی 

  عدم ارزش گذاری و محدود در حیطه هایفراشمولی نسبت به افعال انسانقلمروی ارزشی
مطالعه شده
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Abstract
This study aimed at the explanation of 
the strategies of anger management from 
the perspective of the Islamic teachings 
)verses and hadiths(, the thinkers of 
Islamic ethics, and modern psychology. 
For this purpose, the verses and hadiths 
on anger control were examined, and by 
studying the relations between the verses 
and hadiths, the anger management from 
the perspective of Islam teachings was 
explained; then, the texts related to anger 
in the thinkers’ works on Islamic ethics 
and modern psychology were collected 
and analyzed, and the strategies of anger 
management from each perspective was 
presented. The findings showed that 
the Qur’an and hadiths explained the 
objective, foundations, and principles of 

چكیده
راهکاره���ای  تبیی���ن  پژوه���ش  ای���ن  ه���دف 
مدیریت خشم از منظر آموزه های اسالم )آیات 
و  اس���المی  اخ���الق  اندیش���مندان  روای���ات(،  و 
روان شناس���ی نوین ب���ود. بدین منظ���ور آیات و 
كنترل خش���م بررس���ی ش���د،  روایات مربوط به 
و ب���ا جمع بن���دی بی���ن آنه���ا مدیریت خش���م از 
منظر اس���الم تبیین ش���د، س���پس متون مرتبط 
با خش���م در آثار اندیش���مندان اخالق اسالمی و 
روان شناس���ی نوی���ن، جمع آوری و تحلیل ش���د 
و راهکاره���ای مدیریت خش���م از منظر هر یک 
ارائه ش���د. یافته ها نش���ان داد ق���رآن و روایات 
ه���دف و مبان���ی و اص���ول مدیری���ت خش���م را 
كرده اند و در مقام بیان تمامی جزئیات  تبیین 
گرچ���ه در ق���رآن و روایات  و روش ه���ا نبودن���د. ا

سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397 )ص95-75(
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مقدمه
در آموزه های اسالمی مدیریت خشم جایگاه ویژه ای دارد و خداوند پاداش بسیار بزرگی برای آن 
كه در جهت مطلوب و به مقدار الزم  قرار داده اس���ت )آل عمران: 133 و 134(. در اسالم خشمی 
باش���د، خش���م ممدوح است، اما خش���می كه در جهت نامطلوب و یا در جهت مطلوب و بیش از 
كه با او هستند در برابر  مقدار الزم باشد، مذموم است. »محمد؟ص؟ فرستاده خداست؛ و كسانی 
كفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند« )الفتح: 29(. به دلیل اهمّیت مدیریت خشم، 
در جوامع حدیثی نیز ابوابی به روایات خش���م اختصاص داده ش���ده است مانند باب »الغضب« 

anger management, and did not attempt 
to express all its details. The Qur’an and 
hadiths have presented the strategies for 
anger management, but anger control is 
not limited to them. Therefore, we can use 
some strategies in modern psychology, 
just as the scholars of ethics in their works 
they not only have explained the strategies 
in the verses and hadiths, but have also 
presented the strategies for desirable ager 
management through rational method, 
introspection and personal observations. 
Comparing the findings of this study 
with previous studies, it can be seen that 
in a comparative study on the strategies 
of anger management in Islam and 
psychology, researchers considered Islam 
to consist of the teachings of the Qur’an 
and hadiths, and moral scholars’ moral 
teachings, while the teachings of Islam, 
and the teachings of moral scholars should 
be separated from each other, and then 
compared with psychology.

Keywords: anger, anger management, 
wrath, Islam, moral scholars, psychology, 
spiritual strategies

راهکارهای���ی برای مدیریت خش���م ارائه ش���ده 
است، اما كنترل خشم منحصر به این روش ها 
نیس���ت و می توان راهکارهایی از روان شناسی 
نوین را به كار برد، همان گونه كه علمای اخالق 
در آثارش���ان عالوه بر روش  های تبیین شده در 
آی���ات و روایات، ب���ا روش عقلی، درون نگری و 
مشاهده های ش���خصی، راهکارهایی را جهت 
كرده ان���د. در  مدیری���ت مطل���وب خش���م ارائ���ه 
مقایس���ه یافته های این پ���ژوه با پژوهش های 
قبلی مشاهده می ش���ود پژوهشگران در بررسی 
تطبیقی راهکارهای مدیریت خشم در اسالم و 
روان شناسی، اسالم را ش���امل آموزه های قرآن 
و روایات و علمای اخالق دانستند، درحالی كه 
بایستی آموزه های اسالم و راهکارهای علمای 
اخ���الق از یکدیگ���ر تفکیک ش���وند و س���پس با 

روان شناسی مقایسه شوند.

كلیدواژه ها: خش���م، مدیریت خش���م، غضب، 
روان شناس���ی،  اخ���الق،  علم���ای  اس���الم، 

راهکارهای معنوی.
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در كتاب اصول كافی و  باب »وجوب تس���کین الغضب عن فعل الحرام وما یس���کن به« در كتاب 
گرچه كنترل خشم بخش ویژه ای از علم اخالق اسالمی را به خویش اختصاص  وسائل الشیعه ا

كدام از مکاتب اخالقی شیوه خاصی برای مدیریت خشم دارد.1  داده است، اما هر 
»خش���م«2 در لغت به معنای غضب و مقابل خش���نودی اس���ت  )دهخ���دا، 1377، ذیل واژه 
كترین  خش���م(. خش���م یکی از پاس���خ ها به موقعیت تنش زاست. خش���م پرش���ورترین و خطرنا
هیجان اس���ت و گاهی منجر به رفتار آس���یب زا می گردد، خش���م در این موارد ایجاد می شود: 1. 
هنگامی كه فرد در رسیدن به خواسته اش با مانعی مواجه می شود؛ 2. هنگامی كه فرد خطری 
ك���ه فرد مورد بی اعتنای���ی یا انتقاد  نس���بت به خ���ود یا منافعش احس���اس می كند؛ 3. هنگامی 
ناموجه قرار می گیرد. خش���م با وجود تضاد ش���ناختی و برانگیختگی روانی مش���خص می ش���ود 
كه تکرار، ش���دت و  و هیجانی بهنجار با جنبه های انطباقی بس���یار اس���ت. با وجود این،  وقتی 

كارآمد می گردد )مولر3 و همکاران، 2016(. مدت آن افزون تر از جنبه های انطباقی باشد، نا
كالمی، رفتاری و رابطه ای ابراز می شود.  كه به شکل  پرخاشگری4 بروز ظاهری خشم است 
پرخاش���گری رفتاری اس���ت كه به قصد آسیب  رساندن به افراد یا اش���یاء انجام می شود. برخی 
خش���م را همان پرخاش���گری عاطفی می دانند، اما به نظر می رس���د خش���م مقدمۀ پرخاشگری 
كه به دلیل  گفت پرخاشگری دو نوع است: 1. پرخاشگری عاطفی  عاطفه ای اس���ت. می توان 
كه فرد برای رس���یدن به  نوع���ی برانگیختگی عاطفی صورت می گیرد؛ 2. پرخاش���گری ابزاری 
هدف خاصی، دس���ت به پرخاش���گری می زند  )آذربایجانی و دیگران، 1387(. در پرخاشگری 
ابزاری معمواًل فرد خش���مگین نیس���ت، تنها برای رس���یدن به هدفش به دیگران آسیب می زند 

 )جوان هوشیار، 1389(.
كه بایس���تی تعدیل  اخالق فلس���فی، قوۀ غضبّیه را یکی از س���ه قوۀ اصلی انس���ان می داند 
گر دچار  گیرد، فضیلت ش���جاعت می شود و ا گر با نظارت عقل در مس���یر اعتدال قرار  ش���ود، ا
افراط و تفریط شود، رذایل اخالق تهّور و ُجبن می شود  )نراقی، 1386 ،  ص190(. در اخالق 
كه خلق خدا هس���تند، هیجانات منفی و خش���م را  عرفانی، محبت به خدا و جلوه های خدا 
كاه���ش می ده���د  )احمدپور و همکاران، 1389، ص152(. در اخ���الق روایی، به آیات قرآن 

گرچه اصطالح مکاتب اخالق اسالمی رایج است، اما اصطالح رویکردهای اخالق اسالمی دقیق تر است و بایستی جایگزین شود. 1. ا
2.Anger
3 . Moeller.
4. Aggression
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كاف���ی. در اخالق  كفر اصول  كتاب ایم���ان و  و روای���ات معصومین تمس���ک می ش���ود؛ مانن���د 
گر صفرا یا س���ودایش زیاد اس���ت،  كاهش خش���م دارد، فرد ا طب���ی،  با تعادل مزاج، س���عی در 
گردد تا با تعادل مزاج، اخالقش اصالح ش���ود  بای���د ب���ا درمان هایی به مزاج جبّلی خویش باز 

)حشمتی و همکاران، 1391(.       
برخی از افراد به ش���دت تحریک پذیرند و زیاد خش���مگین می ش���وند یا خش���م های انفجاری 
كنند، مش���اور عوامل و ابعاد خش���م و پرخاش���گری فرد را  دارند، بایس���تی ب���ه مش���اوره مراجعه 
كه به طور  ارزیابی می كند، با توجه به عوامل خش���م، برنامۀ درمانی مناسب را انتخاب می كند 
كلی س���ه نوع اس���ت: 1. برنامه آموزشی مدیریت خشم شامل آشنایی با خشم و پیامدهای آن، 
محرک های خش���م، نقش افکار و طرح واره های منفی در ادراک خش���م، بازس���ازی شناختی و 
گاهی هیجانی، مهارت  خود  آرام سازی، مهارت  حل مسئله، مهارت  ارتباط مؤثر،  افزایش خودآ
كو  مهارت ج���رأت ورزی، مهارت خودكنترلی، تقویت عّزت نفس. به عن���وان نمونه، برنامه نوا
كاربرد آموخته ها  كس���ب مهارت ها،  برای مدیریت خش���م س���ه مؤلفه دارد:  آمادگی ش���ناختی، 
گیر، وسواس،  )ش���کوهی یکتا و دیگران 1388(؛ 2. درمان اختالالت بالینی مانند اضطراب فرا
افسردگی. گاهی این اختالالت موجب آسیب پذیری فرد در برابر خشم شده اند؛ 3. روان درمانی 

بلندمدت و عمیق مانند اصالح سازه های شخصیتی.
در روان شناس���ی نوی���ن راهکارهای���ی ب���رای مدیریت خش���م ارائه ش���ده اس���ت. مانند اصالح 
تحریف های ش���ناختی )اح���راری و هم���کاران، 1398(. برخی معتقدند در آموزه های اس���المی 
تمام���ی روش ها و جزئیات آنها بیان ش���ده اس���ت و آموزه های روان شناس���ی نوین دس���تاوردی 
نخواهد داش���ت. این پژوهش به دنبال بررس���ی تطبیقی راهکارهای مدیریت خشم در اسالم، 

 آثار اندیشمندان اخالق اسالمی و روان شناسی نوین است.

روش پژوهش
در این پژوهش از روش توصیفی _ تحلیلی اس���تفاده ش���ده اس���ت. بدین منظور آیات و روایات 
كاف���ی و می���زان الحکمه جم���ع آوری و  كنت���رل خش���م و غض���ب در ق���رآن،  اص���ول  مرب���وط ب���ه 
دسته بندی و تحلیل شد، سپس با مراجعه به متون مرتبط در آثار اندیشمندان اخالق اسالمی 

و روان شناسی، راهکارهای مدیریت خشم از منظر هر یک دسته بندی شد.
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یافته ها
كید شده است و راهکارهایی ارائه شده  كنترل خشم تأ یافته  ها نش���ان داد در قرآن و روایات بر 
كنترل خش���م منحصر به این روش ها نیس���ت، از روش تجربی و عقلی نیز می توان  اس���ت، اما 
راهکارهای جدیدی جهت مدیریت خشم به دست آورد، چنان كه علمای اخالق به این نکته 
كرده اند و در آثارش���ان عالوه بر روش  های تبیین شده در آیات و روایات، از روش تجربی  توجه 

و روش عقلی بهره برده اند.
بر اس���اس یافته های این پژوهش در اس���الم و روان شناسی، بایستی از ایجاد خشم نادرست 
پیشگیری شود، در صورت بروز، مدیریت شده، شدت آن كنترل شود، و آسیب های آن جبران 

كلی مدیریت خشم در سه مرحله ممکن است: گردد. به طور 
1( پیش���گیری از ایجاد خشم: بایستی با اصالح سبک زندگی، حساسّیت و تحریک پذیری را 
كافی، ورزش،  كه از علل زمینه س���از خشم هس���تند، كاهش داد، مثاًل تغذیۀ مناسب، تفریحات 
آموخت���ن مهارت ه���ای زندگ���ی مانن���د مهارت حل مس���ئله، مه���ارت انعطاف پذی���ری و مهارت 
خودگردانی هیجانی، كارهایی كه موجب نشاط و خلق خوش می شوند، همچنین راهکارهایی 
كه موجب تعامل بهتر با اطرافیان می ش���وند مانند مهارت ارتباط مؤثر، تقویت هوش هیجانی 
گاهی خشم به خاطر مشکالت روان شناختی مطرح است و  )بشرپور و همکاران، 1398(. البته 
آسیب دستگاه روانی فرد باید درمان شود مانند اختالل سلوک در نوجوانان، اختالل شخصیت 
گیر در  ض���د اجتماع���ی در جوانان و اختالل ش���خصیت مرزی و پارانوئید و اخت���الل اضطراب فرا

بزرگساالن )میرشمسی و همکاران، 1399(؛
2( كنترل خش���م در هنگام پیدایش آن، با راهکارهایی مانند توجه به پیامدهای خش���م در 
جس���م و روح خود فرد، توجه به پیامدهای پرخاش���گری در جسم و روح اطرافیانش، توجه به 
پاداش ه���ای معن���وی و دنیوی حلم، انجام تکنیک های خود آرام س���ازی )مانند 20 بار تنفس 

عمیق و شمارش معکوس(؛
3( جبران آسیب های خشم پس از وقوع آن. خداوند متعال می فرماید: »...همانا خوبی ها، 
كه  بدی ها را از بین می برد...« )هود:114(. برای جبران مثاًل فرد دو برابر آن رفتار اش���تباهش 

كند. كه آسیب عاطفی دیده، محبت  در حال خشم انجام داده، به فردی 
در ادامه راهکارهای مدیریت خش���م در س���ه بخش قرآن و روایات، اخالق و روان شناسی در 

كنترل و جبران، در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری می آید. سه مرحله پیشگیری، 
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اموری در قرآن و روایات موجب پیشگیری از خشم هستند. برخی از آنها عبارت اند از: ایمان 
به خدا، معناجویی در رنج ها، بخشش به خاطر خدا، تأّمل در سرگذشت پیشینیان؛ چون این 

كنترل خشم مؤثر هستند، به برخی از آنها اشاره می شود. امور به طور غیرمستقیم در 
ایمان به خدا، در كنترل خش���م مؤثر اس���ت. امام صادق؟ع؟ فرمود: »همانا مؤمن كس���ی است 
كه هنگامی كه خش���مگین می ش���ود، خش���مش او را از حق بیرون نبرد«. بنابراین ضعف ایمان و 
بی تقوایی، زمینه س���از خش���م مذموم و پرخاش���گری می ش���وند. ایمان مجموعه ای از نگرش ها، 
ش���ناخت ها، عواطف و رفتارهاس���ت، ایمان ذومراتب اس���ت و مرتبه ای ایمانی هر فرد بستگی به 
میزان بهره مندی او از این مؤلفه ها دارد. مراتب باالتر ایمان، خودكنترلی بیشتری را به همراه دارد. 
كاهش  آموزه های اسالمی با اموری همچون معناجویی در رنج ها، آسیب پذیری به خشم را 
كامی و مشکالت  كه زمینه ساز تحریک پذیری و خشم می شود، نا می دهد؛ زیرا یکی از عواملی 
است. دین اسالم با معنی دادن به رنج ها و مشکالت، موجب كاهش رنج ناشی از آنها می شود،  
مس���لمانی كه دچار مش���کل شده است آن را امتحان خدا و  فرصتی برای نزدیکی بیشتر به خدا 
می داند )پس���ندیده، 1389(، احساس می كند مورد عنایت و توجه خاص خداوند متعال واقع 
كافی(. بر مبنای آموزه های اسالم فردی  شده است )روایات باب شدت ابتالء مؤمن در اصول 
كه دچار آسیب و ستم شده است می تواند با خدا معامله كند و به خاطر خدا ببخشد و از پاداش 
كه در قرآن  خداوند بهره مند  ش���ود. همچنین تأمل در سرگذش���ت پیشینیان مانند برخی موارد 
و روایات و س���یرۀ  اهل بیت؟مهع؟ آمده اس���ت و تأمل در آثار حلم و پیامدهای خش���م و در نتیجه 
كه  گرفتن از اش���تباهات بدكاران؛ مانن���د قابیل  الگوگی���ری از حلم و بخش���ش ب���زرگان و عبرت 

كشت و پشیمان شد )مائده، 30(.  هابیل را 
كه در این پژوهش در س���ه بخش  كنترل خش���م هس���تند  در ق���رآن و روای���ات اموری موجب 
گزارش می ش���وند. راهکارهای ش���ناختی عبارت ان���د از: توجه به  ش���ناختی، رفتاری و هیجانی 
آس���یب ها و پیامدهای خش���م، توجه به پاداش  حلم و كنترل خش���م. راهکارهای هیجان مدار 
عبارت ان���د از: ی���ادآوری عظمت خدا، ی���اد روز قیامت، توجه به عدال���ت و انتقام خداوند در روز 
قیامت، دعا كردن، پناه بردن به خداوند از شر شیطان، الگوگیری از اهل بیت، صبر و بخشش.
كنترل دس���ت و زبان، دور  راهکاره���ای رفتاری عبارت اند از: وضوگرفتن، نماز، تعادل مزاج، 
كردن، بر زمین نشستن، خویشاوند را لمس  كردن، حلیمانه رفتار  ش���دن از موقعیت، س���کوت 

كردن، اجتناب از انجام امور مهم.
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توج���ه به آس���یب های خش���م: در آیات و روایات بس���یاری به پیامدها و آس���یب های خش���م 
كلید هر بدی اس���ت« )كلینی، 1407، ج2،  اش���اره شده اس���ت. امام صادق؟ع؟ فرمود: »خشم 
ص303(. همچنین امام باقر؟ع؟ فرمود: »چون كسی از شما خشمگین شود، چشمانش سرخ 
گردنش متورم شود«  )كلینی، 1407، ج2، ص304(؛ یعنی دربارۀ چهره  اش در  شود و رگ هاى 
كه چقدر زشت و ترسناک می شود. توجه به این پیامدها  كند  هنگام خش���م، بیندیشد و تصور 

كنترل خشم می شود.  موجب 
كنترل خشم: مانند در امان بودن از خشم خداوند، عیب پوشی خدا  توجه به پاداش حلم و 
از ف���رد، یاری خدا، موجب انگیزش فرد به كنترل خش���م می ش���ود. خداون���د متعال می فرماید: 
كه خش���م خود را ف���رو می برند و از خطاى مردم درمی گذرن���د، و خدا نیکوكاران را  »همان ها... 
دوس���ت دارد« )آل عم���ران: 134(. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »حواریون به عیس���ی؟ع؟ عرض 
كدامیک از امور، بدترین و شدیدترین است؟ عیسی؟ع؟ فرمود: خشم خداوند متعال.  كردند: 
كه  گونه  كردند: چگونه از خش���م خدا بپرهیزیم؟ عیس���ی؟ع؟  فرم���ود: بدین  حواری���ون عرض 
كه  خش���مگین نش���وید«  )ابن بابویه، 1362، ص156(. و در حدیث دیگری فرمودند: »كس���ی 
خش���مش را نگ���ه دارد، خداوند عیب���ش را می پوش���اند« )كلین���ی، 1407، باب الغض���ب(. امام 
باقر؟ع؟ فرمود: »در تورات نوشته شده است در آنچه خداوند به موسی؟ع؟ فرمود، ای موسی، 
خش���مت را از آنکه زیردس���ت توست، نگهدار، خش���مم را از تو نگه می دارم« و فرمود: »كسی كه 
خش���مش را از مردم نگ���ه دارد، خداوند متعال عذاب روز قیام���ت را از او نگه می دارد« )كلینی، 

1407، باب الغضب(.
كرم؟ص؟ فرمودن���د: »یا علی غضب  ی���ادآوری عظمت خدا،  خش���م را كاهش می ده���د. پیامبر ا
نکن، هرگاه خش���مگین ش���دى به زمین بنش���ین و بیندیش كه چگونه خداوند بر بندگان قدرت 
دارد و حلم می كند و آنها را به خطاها مؤاخذه نمی فرماید؛ چون هنگام غضب به تو گویند از خدا 

گرد «  )ابن شعبه حرانی، 1363، ص146(. بترس خشم را بدور افکن و به حلم و بردبارى باز 
یاد روز قیامت، صبر و بخش���ش را آس���ان می كند. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »...)در هنگام 
خش���م( هرگز حاكم و مسلط بر خود نخواهی ش���د تا اینکه بسیار به یاد روز قیامت و بازگشت به 
سوی خداوند باشی« )شریف الرضی، 1414، ص444(. توجه به عدالت و انتقام خداوند در روز 
قیامت و توجه به اینکه س���رانجام پرهیزگاران رس���تگار می شوند و ستمکاران مجازات می شوند 
كنترل خشم برای رضای خدا می شود. امام صادق؟ع؟ فرمود: »همانا در تورات نوشته  موجب 
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ش���ده اس���ت كه ای فرزند آدم مرا در هنگام خشم یاد كن تا تو را در هنگام خشمم یاد كنم، پس 
تو را به همراه كسانی كه نابود می كنم، نابود نکنم، پس هرگاه به تو ستم شد، یاری و انتقام مرا 

كه انتقام من بهتر از انتقام خودت هست« )كلینی، 1407، باب الغضب(.  كن  قبول 
كنترل آن مؤثر اس���ت، امام سجاد؟ع؟ می فرماید:  دعا كردن و پناه بردن به خدا از خش���م در 
»خدایا همانا به تو پناه می برم از سركش���ی حرص و ش���دت خش���م« )امام س���جاد؟ع؟، 1392، 
دعای هش���تم(. مناجات با خداوند در هنگام خش���م موجب آرامش می شود )طه: 130(. امام 
ُهّمَ 
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ص338(. دع���ا تأثیر حقیقی و تکوینی در فرد و هس���تی می گذارد، اما به لحاظ روان ش���ناختی 
عاطفی محسوب می شود، لذا در عوامل عاطفی ذكر شد.

كاهش می دهد. از امام صادق؟ع؟ نقل شده  پناه بردن به خداوند از ش���ر شیطان، خش���م را 
گر یکی از ش���ما هنگامی كه خشمگین می شود بگوید: به خداوند پناه می برم از شر  كه »ا اس���ت 

شیطان رانده شده، خشم او برطرف می شود«  )مجلسی، 1403، ج96، ص339(.
الگوگی���ری از اهل بی���ت: مؤمنی���ن اهل بی���ت را دوس���ت دارن���د، محب���ت به اهل بیت س���بب 
گاه،  الگوگیری از سیره اهل بیت می شود. اهل بیت در مواجهه با بی احترامی و توهین افراد ناآ
صبورانه و حلیمانه برخورد می كردند و پاس���خ بدی آن���ان را با خوبی و محّبت می دادند، مانند 

برخورد امام حسن؟ع؟ با مرد شامی  )پیشوائی، 1378، ص105(. 
گر فرد ظلم و ستم ستمکاران را امتحان خداوند  صبر و بخشش نیز خشم را كاهش می دهد. ا
كه با صبر در آنها می تواند به خداوند تقّرب جوید. »به یقین )همه شما( در اموال  متعال بداند 
گناهان بزرگ  كه از  كس���انی  و جان هاى خود، آزمایش می ش���وید!« )آل عمران: 186(. »همان 
كه خشمگین شوند عفو می كنند« )شوری: 37(. و اعمال زشت اجتناب می ورزند و هنگامی 

كه یکی از ش���ما  كرم؟ص؟ آمده اس���ت: »هنگامی  گرفت���ن: در حدیث منقول���ی از پیامبر ا وض���و 
كند كه خش���م از آتش اس���ت«  )مجلس���ی، 1403، ج70،  خش���مگین ش���د، وضو بگیرد و غس���ل 
كنترل خشم مؤثر است. »و )در  ص272(. نماز و مناجات با خدا در تمامی سختی ها، از جمله 

كارهایتان( از صبر )روزه( و نماز یارى طلبید« )البقره: 45(. 
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كنترل دس���ت و زبان و عجله نکردن در مجازات و تأخیر انداختن آن در روایات توصیه شده 
اس���ت. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »سركشی تندی و خشمت، قدرت دستت و تیزى زبانت را 
گیر و از تمام این امور به باز داش���تن خود از ش���تاب در انتقام و تأخیر انداختن حمله،  در اختیار 
خود را حفظ كن تا خشمت آرام گردد و عنان اختیارت را مالک شوى...« )شریف الرضی 1414، 
كاری را انجام ندهد و تصمیم گیری و  كلی بهتر اس���ت فرد در هنگام خش���م  ص444(. به طور 
كند. دور ش���دن از موقعیت، »و در برابر آنچه  كه آرامش دارد موكول  اق���دام را ب���ه زمان دیگری 
گزی���ن« )المزمل: 10(.  )دش���منان( می گویند ش���کیبا باش و به طرزى شایس���ته از آن���ان دورى 
كنید«  )تمیمی آمدی،  كردن، امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »خشم را با سکوت درمان  س���کوت 

1410، ص127(.
گر بردبار نیس���تی، خ���ود را به بردباری  ك���ردن: امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »ا حلیمان���ه رفتار 
كن���د و ب���ه زودی یکی از آنان نش���ود «  گروهی  كس���ی اس���ت كه خود را ش���بیه  كمت���ر  وادار؛ زی���را 
كرده اند. امام  كنترل خشم اشاره  )شریف الرضی 1414، ص125(. اهل بیت به تعادل مزاج در 
كم ش���ود پس  صادق؟ع؟ به نقل از رس���ول اهلل؟ص؟ می فرمایند: »هركس می خواهد خش���مش 

گوشت بلدرچین بخورد«  )مجلسی، 1403، ج2، ص339(.
ب���ر زمین نشس���تن: ام���ام باقر؟ع؟ فرمود: »مردی بر مردمی خش���مگین ش���د و ایس���تاده بود، 
كسی  كه پلیدی شیطان را از او دور می كند و در جای دیگر فرمود: »... هرگاه  بالفاصله بنشیند 
از ش���ما از این حالت خویش بترس���د، به زمین بچسبد؛ زیرا وسوسه ش���یطان در آن هنگام از او 

دور شود« )كلینی، 1407، باب الغضب(.
خویش���اوند را لمس كردن: امام باقر؟ع؟ فرمودند: »... مردی كه از خویشاوندش خشمگین 
كند، خویش���اوند هرگاه لمس ش���ود، آرام می ش���ود« )كلینی،  ش���د، نزدیک او ش���ود و او را لمس 
1407، ب���اب الغضب(. اجتن���اب از انجام امور مه���م مانند قضاوت، تأدی���ب، امام صادق؟ع؟ 
كند  درحالی كه خشمگین هست، داوری نکند«  )كلینی،  فرمودند: »كسی كه مجبور شد داوری 
ك���رم؟ص؟ از تأدیب در هنگام  كه رس���ول ا 1407، ج7، ص413(. و همچنین نقل ش���ده اس���ت 

خشم، نهی فرمودند )كلینی، 1407، ج7، باب نوادر(.
كید ش���ده  در ق���رآن و روای���ات ب���ه اموری برای جبران آس���یب های خش���م پس از وقوع آن تأ
گذش���ته  كه عبارت اند از: توبه، دعا و مناجات با خداوند. توبه موجب جبران خطاهای  اس���ت 
می ش���ود، یکی از ش���رایط پذیرش توبه جبران آس���یب های عاطفی و مالی وارد ش���ده به مردم 
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است. همچنین دعا و مناجات با خداوند موجب جبران آسیب ها می شود )انبیاء: 87(. 
راهکارهای كنترل خشم از منظر علمای اخالق اسالمی در سه بخش شناختی و هیجان مدار 
كنترل خش���م از منظر علمای اخالق اسالمی  و رفتاری ارائه ش���ده اس���ت. راهکارهای شناختی 
عبارت اند از: توجه به آثار خش���م، توجه به پاداش حلم، بی اعتنایی به تصورات مردم، توجه 
كنترل خش���م عبارت اند از:  به ارزش���مندی آخرت نس���بت ب���ه دنیا. راهکاره���ای هیجان م���دار 
مفهوم س���ازی خش���م به عنوان یک بیم���اری، توجه به قدرت برتر خداوند، توجه به خواس���ت 
تکوینی خدا، توجه به حضور و مشاهدۀ خدا، پناه بردن به خدا. راهکارهای رفتاری عبارت اند 

از: رفع رذیله های اخالقی، تحّلم، همنشینی با حلیمان، تغییر حالت و لمس خویشاوند.
توجه به آثار خش���م: توج���ه به آثار مادی دنیوی، معنوی دنیوی، جس���می اخروی، معنوی 
اخروی خشم و پرخاشگری تا از آنها منزجر شود  )نیلی پور، 1385، ج1، ص65(. خشم موجب 
ایجاد دش���منی در دنیا و عقوبت آتش جهنم در آخرت می ش���ود )جّب���اران، 1397، ص249(. 
به زش���تی چهره و حركاتش هنگام غضب بیندیش���د )نراقی، 1386، ص156(. صورت خود را 
در هنگام خش���م مجس���م كند و اینکه در حالت بردباری و حلم و گذشت نیست، مجسم كند، 
كه انس���ان بردبار در  كدام را خواس���ت برگزیند  )جّباران، 1397، ص247(. بیندیش���د  آنگاه هر 
نظر مردم عزیز و محترم است ولی پرخاشگر از چشم مردم می افتد و بی ارزش می شود )نراقی، 
1392، ص129(. توجه به آثار مادی دنیوی، معنوی دنیوی، جسمی اخروی، معنوی اخروی 
حلم تا مشتاق آن شود )عمویی و همکاران،  1398(. به عاقبت پرخاشگری فکر كند، شاید در 
كند  )غزالی، 1386 ، ص221(.         گرفته قوی شود و بخواهد تالفی  كه بر او خشم  آینده فردی 

توج���ه به پاداش حلم: از یک س���و در زش���تی خش���م مذم���وم و عواقب خطرن���اک آن با توجه 
به آموزه های دینی، عقلی و تجربی بیندیش���د و از آن متنفر ش���ود و از س���وی دیگر در محاس���ن 
و ثواب های مدیریت خش���م و فضیلت حلم بیندیش���د و به آن مش���تاق ش���ود )نراقی، 1386،  

كرمی، 1393(. ص172؛ 
گاهی علت خشم احساس ذلت به خاطر تصورات غلط مردم  بی اعتنایی به تصورات مردم: 
كردن از ضعف و سستی نفس است  اس���ت، در این  صورت برای درمانش بایستی بداند غضب 
ك���ه در نزد خدای متع���ال و اولیای او  ن���ه قدرت و مدیریت آن. از س���وی دیگر مهم این اس���ت 
كه انسان را خشمگین می كند غالبًا از توهمات است  حقیر نش���ود. عزت نزد خداس���ت، عواملی 
 )جّباران، 1397، ص252(، و حال آنکه عزت در نزد خداست و با طاعت او به دست می آید.    
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گاهی تصور از دست دادن برخی امور خوشایند  توجه به ارزش���مندی آخرت نس���بت به دنیا: 
كه امور  دنیوی مانند ثروت موجب خش���م می ش���ود، در ای���ن صورت برای درمانش بیندیش���د 
آخرتی مهم تر از امور دنیاست و از بین رفتن امور دنیایی به قیمت به دست آوردن امور اخروی 

می ارزد )نراقی، 1386، ص98؛ غزالی 1386، ص123(. 
مفهوم س���ازی خش���م به عنوان یک بیماری: فرد بپذیرد كه خشم نوعی بیماری قلبی است 
گفتن هر س���خنی و انجام هر  كه ناش���ی از ضعف عق���ل بوده، صفت افراد نادان اس���ت، قبل از 

كند و مراقبت نماید تا مبادا بیجا خشمگین شود )نراقی، 1386 ، ص121(.  كاری فکر 
كه خدای  توجه به قدرت برتر خداوند: وقتی به ضعیف تر از خودش خش���م می گیرد بترس���د 

متعال بر او خشمگین شود، پس به خاطر او خشم نگیرد  )غزالی، 1386 ،  ص186(.      
كه حوادث در دایرۀ قضا و قدر الهی اس���ت و  كند  توجه به خواس���ت تکوینی خدا: فرد توجه 
همه امور در دس���ت اوس���ت و هر آنچه از او برسد نیکوس���ت. در این صورت ناراضی نمی شود تا 

زمینه هیجان خشم پدید آید  )نراقی،  1392، ص254(.        
گر فرد خدای متعال را دوست دارد، باید بداند كه او دوست  توجه به حضور و مشاهدۀ خدا: ا
كند )نراقی،  كه خشم و پرخاشگری بنده را ببیند، پس باید آن را به خاطر محبوب ترک  ندارد 
كند و به خداوند متعال پناه ببرد  )جّباران،  1392، ص257(. فرد در هنگام خش���م اس���تعاذه 
كند مانند  كه زمینه ساز خشم هستند را اصالح  1397، ص251(. همچنین رذیله های اخالقی 

كبر، مراء و حسد )نراقی، 1386 ،  ص225(.               عجب، 
تحّل���م یعن���ی خود را ب���ه صبوری زدن. ف���رد تمرین كند تا خش���م را ابراز نکند و مانند كس���ی 
كند، در این صورت پس از مدتی در باطن���ش نفوذ می كند و  كه خش���مگین نش���ده اس���ت رفتار 
می تواند واقعًا خش���مگین نشود )نراقی، 1392، ص239(. همنشینی با حلیمان: از یک سو با 
كند و از سوی دیگر از همنشینی و رفاقت  مؤمنانی كه اهل حلم و بردباری هس���تند همنش���ینی 
ب���ا افراد پرخاش���گر بپرهیزد. همچنین تغییر حالت مثاًل وضو و شست وش���و با آب س���رد و لمس 
كند خش���م او  گر طرف مقابل خویش���اوند نزدیک اس���ت با او مصافحه یا معانقه  خویش���اوند، ا

كاهش می یابد )نراقی، 1392، ص240(.
در علم روان  شناس���ی راهکارهای مقابلۀ با خش���م به لحاظ س���نخ آنها به جسمی، شناختی، 
كه راهکارهای معنوی در روان شناس���ی اسالمی،  عاطفی، رفتاری، معنوی تقس���یم می ش���وند 
همان راهکارهایی اس���ت كه در آموزه های اس���المی در قسمت فوق تبیین شده است. عالوه بر 
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این در متون روان شناس���ی به راهکارهای جبران خشم اشاره نشده است، ولی به راهکارهای 
كنترل خش���م توجه زیادی شده اس���ت. در ادامه راهکارهای ش���ناختی، عاطفی  پیش���گیری و 
و رفتاری در دو مرحله پیش���گیری و پیدایش خش���م می آید. راهکارهای ش���ناختی پیش���گیری 
كارآمد و رش���د ش���ناختی تا  كنترل خش���م در روان شناس���ی عبارت اند از: اصالح قواعد فکری نا و 
مرحله تفکر پساصوری، توجه به عوامل زمینه ساز، اسناد غیرخصمانه، ارزیابی مثبت ثانویه.
در مدل های شناختی، دو سطح شناخت مطرح است: 1. افکار خودآیند منفی1 كه عبارت اند از: 
افکار و یا تصاویر ذهنی منفی كه در موقعیت خاصی خود را نشان می دهند؛ 2. فرض ها و قواعد 
كارآمد وتحریف های شناختی2 كه عبارت اند از: باورهای كلی كه افراد درباره خود و جهان دارند،  نا
كارآمد ارزیابی كند )حبیبی  این فرض ها موجب می شوند فرد موقعیت ها را بیش از حد منفی و نا
و همکاران، 1398(. تحریف های ش���ناختی در واقع عادات فکری نادرس���ت هستند كه موجب 
تفس���یر واقعیت به شکل نادرس���ت می ش���وند. این تحریف ها عبارت اند از: تعمیم دهی افراطی، 
كردن، فیلتر ذهنی، مطلق گرایی، خودسرزنش گری، شخصی سازی،  كلی،  غربال  برچس���ب زنی 
ذهن خوانی، تصورات اش���تباه درباره كنترل، اس���تدالل هیجانی )اح���راری و همکاران، 1398(. 
رویکرده���ای ش���ناختی معتقدند تحریف های ش���ناختی عل���ت ایجاد هیجان ه���ای منفی مانند 
اضطراب، خشم و اندوه هستند. رویدادهای خارجی اهمیت كمی دارند و انتظار و تفسیر افراد از 
رویدادها نقش اصلی در ایجاد هیجان های منفی را دارند. )هاوتون و سالکووس كیس، 1391، 

ص46(. در ادامه به تعاریف این تحریف ها اشاره می شود.
تعمیم دهی افراطی:3 فرد از یک رخداد جزئی و موقتی، یک قانون كلی و همیشگی نتیجه می گیرد. 
برچسب زنی  كلی:4 فرد برای توصیف خود به جای اینکه صفات خود را به دقت شرح دهد، 
از برچس���ب های انتقادی اس���تفاده می كن���د )حبیبی و همکاران، 1398(. ب���ه جای اینکه بین 
كند، بیش���تر از صفات منفی در توصیف خویش اس���تفاده می كند،  رفتاره���ا و صفاتش تفکیک 
ازاین رو احس���اس ناتوانی و بی ارزش���ی می كند )وطن خواه و هم���کاران، 1390(. غربال كردن:5 
توج���ه افراط���ی ب���ه ضعف ها و ناتوانی ه���ا، فرد به ص���ورت انتخابی به جنبه ه���ای منفی توجه 

1 .negative automatic thoughts
2 .dysfunctional assumptions and ruls
3 .overgeneralization
4 .Global labeling
5 .Filtering
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می كند و جنبه های مثبت را نادیده می گیرد. 
تفکر قطبی شده:1 همه چیز را به شکل مطلق و به صورت سیاه و سفید می بیند، بدون اینکه 
حدوسطی قائل شود، مش���خصه این نوع طرز تفکر به كار بردن عبارت های مطلق انگارانه ای 
چون »همیشه«،  »هرگز« و »تا ابد« است، در واقع چنین فردی دچار ایده آل گرایی افراطی شده 
و تصور می كند یا باید كامل باش���د و یا بی ارزش اس���ت، و از آنجا كه نمی تواند كامل باشد، خود 

را بی ارزش می بیند )اسلمی، خیر و هاشمی، 1392(.
كه ممکن اس���ت واقعًا تقصیر او نباش���د  خود س���رزنش گری:2 دائمًا خود را به خاطر چیزهایی 

گوار پیرامونش می داند.  سرزنش می كند، خودش را مسئول تمام حوادث نا
شخصی سازی:3 تصور می كند كه همه چیز به او ربط دارد و خود را به شکل منفی با دیگران 

مقایسه می كند.  )حسنوندعموزاده و عقیلی، 1392(. 
ذهن خوان���ی:4 از رفت���ار دیگ���ران درب���ارۀ عقائد آنان قض���اوت می كند، مثاًل تص���ور می كند كه 
دیگران او را دوست ندارند یا از او عصبانی هستند، به او اهمیت نمی دهند، بدون اینکه برای 
صحیح بودن تصورات خود ش���واهدی منطقی داش���ته باشد. تصورات اش���تباه دربارۀ كنترل:5 
كس و همه چیز بر عهدۀ اوس���ت، و قادر به  كامل همه   كه مس���ئولیت  فرد یا احس���اس می كند 
كند؛  كنترل  كه همه جنبه های هر موقعیتی را  كاری اس���ت، در نتیجه تالش می كند  انجام هر 

كنترل ندارد و درمانده است. كه روی هیچ چیزی  یا احساس می كند 
اس���تدالل هیجانی:6 فرد به  واس���طۀ هیجانات دچار خطای ش���ناختی می ش���ود، احساسات 
فرد موجب س���وگیری اس���تدالل هایش می ش���ود. مثاًل هنگامی كه ناراحت اس���ت خود را فردی 

بی فایده می داند )حبیبی و همکاران، 1398(.
كافی، نادرست یا نامربوط. بایستی فرد  استنباط اختیاری:7 نتیجه گیری بر اساس شواهد نا
كند  كارآمد جایگزین  كند و آنها را با قواعد فک���ری  تحریف های ش���ناختی را در خود شناس���ایی 

)شکوهی یکتا و همکاران، 1397(.

1 .Polarized thinking
2 .Self-Blame
3 .Personalization
4 .Mind Reading
5 .Control Fallacies
6 .Emotional Reazoning
7 .Arbitrary inference
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رش���د ش���ناختی تا مرحلۀ تفکر پس���اصوری )مرحلۀ بعد تفکر انتزاعی پیاژه(: واقعیت خارجی 
یک چیز اس���ت، اما برداشت ها و نگاه های متفاوتی می تواند وجود داشته باشد. رشد شناختی 
گون و قبول  گونا در این مرحله موج���ب افزایش انعطاف پذیری، درک دیدگاه ها و عقیده های 

اختالف سلیقه ها می شود )روان شناسی رشد، لورا برک، ج1، ص135(. 
توجه به عوامل زمینه ساز: در هنگام خشم توجه به علل زمینه ساز خشم همچون خستگی 
كنترل خشم مؤثر  كسب آرامش و  كسالت و استرس در  فکری، خس���تگی بدنی، بی حوصلگی، 
گر یکی از این  اس���ت. این عوامل موجب تحریک پذیری می ش���وند، فرد با خود بیاندیش���د كه ا
عوام���ل در او هس���ت،  احتمااًل تحریک پذیر بوده اس���ت و واقعۀ بیرونی آن ق���در كه او ناراحت و 

خشمگین شده، ناراحت كننده نبوده است. 
گاهی علت خشم، خطای دیگران است، اسناد غیرخصمانه یعنی برای  اسناد غیرخصمانه: 
كه چار ه ای جز  كند. در مواردی  خطای دیگران، اس���ناد بیرونی به جای اسناد درونی استفاده 
اس���ناد درونی نیس���ت، اس���ناد درونی غیرعمدی به جای اسناد درونی باش���د. همچنین اسناد 
موقتی به جای اس���ناد پایدار اس���تفاده شود، مثاًل فردی كه برادر كوچکترش به او توهین كرده 
كمی اخالقش تند است، دو سال  اس���ت، با خود بگوید االن جوان است و در س���ن بلوغ است و 
گرفتار و خس���ته بود، معمواًل چنین رفتاری  دیگر اخالقش خوب می ش���ود، یا بگوید االن خیلی 
را انجام نمی دهد.1 مثاًل بیاندیش���د كدامیک از علل زمینه س���از مانند خس���تگی، بی حوصلگی و 
كه موجب خطای او شده است؟ در این صورت با اسناد بیرونی دادن  استرس در آن فرد بوده 

عمل آن فرد، خشمش فروكش می كند )خیام نکویی و همکاران، 1398(. 
كامی او ش���ده اس���ت را ارزیابی و تفس���یر مثبت  كه موجب نا ارزیاب���ی مثبت ثانویه: موقعیتی 

كسب پیروزی در آینده است. كه شکست تجربه ای برای  كند، بیاندیشد 
راهکارهای مدیریت خشم با رویکرد هیجان مدار در روان شناسی عبارت اند از: تقویت خلق 
مثبت،  ه���وش هیجانی، جرأت ورزی، امی���د،  تقویت عزت نفس،  همدل���ی و تخلیه هیجانی، 

اصالح طرح واره های ناسازگار اولیه.
كید می كند. هنگامی  تقویت خلق مثبت: روان شناس���ی مثبت بر ش���ادكامی و خلق مثب���ت تأ
كه فرد خلق مثبت دارد، سازگاری و انعطاف پذیری او بیشتر شده با مسائل و مشکالت آسان تر 
كبرزاده و خس���روی، 1387(. خلق مثبت زمینه ساز احساس مثبت  مواجه می ش���ود  )حاجتی، ا

1.ر.ک. روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی، اسناد خصمانه، ص312 و پیش اسناد، ص317.
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نس���بت ب���ه خ���ود و دیگران اس���ت، در مقابل خل���ق منفی ف���رد را تحریک پذیر می كن���د. خلق،1 
حالت های هیجانی نس���بتًا با دوام اس���ت. اغل���ب افراد تقریبًا روزان���ه 1000 دقیقه بیدارند، ولی 
مقدار كمی از این زمان، هیجان هایی چون خشم، ترس یا شادی را تجربه می كنند. در مقابل 
كه آنان معمواًل احس���اس می كنند ُخلق اس���ت  اغلب اوقات چیزی را احس���اس می كنند، آنچه 

)ریو،2 2005(. خلق تفسیر فرد از وقایع را تحت تأثیر قرار می دهد.
هوش هیجانی: مهارت درک احساس���ات خود و ابراز مناس���ب آنها و درک احساس دیگران و 
كنش مناسب به آن است  )جعفریان، فتحی، عرشی و قادری، 1394(. برخی از مهارت های  وا
ه���وش هیجان���ی عبارت اند از: مهارت ارتب���اط مؤثر، پذیرش عواطف منفی ب���ه جای انکار و یا 

مقابله با آنها، مهارت حل مسئله. هوش هیجانی از خشم پیشگیری می  كند.
ك���ه نمی توانند  كس���انی  گفتن خواس���ته ها به ش���کل مناس���ب اس���ت،  ج���رأت ورزی: مهارت 
كامی فزاین���ده روبه رو می ش���وند  )آذربایجانی و  خواسته هایش���ان را ب���ه اطرافیان بگوین���د، با نا
دیگ���ران، 1387، ص317(. بیان احساس���ات و اب���راز عواطف به طور مناس���ب موجب آرامش 

درونی می شود، اختالف احساس درونی و رفتار بیرونی، به یکپارچگی فرد آسیب می زند.
امید: انتظار مثبت واقع بینانه نسبت به آینده و انتظار پیشرفت موجب نشاط و خلق مثبت 

كاهش می دهد.  می شود و تحریک پذیری را 
تقویت عزت نفس: عزت نفس احساس ارزشمندی و توانمندی  است. عزت نفس با تقویت 
خلق مثبت، خش���م و پرخاش���گری را كاهش می دهد )فیروزبخت و همکاران، 1398(. اموری 
موجب تقویت عزت نفس می ش���ود مانند فرآیندگرایی به جای نتیجه گرایی، پرهیز از مقایسه 
كند؛  كه ت���الش او در راه خدا مهم اس���ت، پ���س نباید به نتیج���ه توجه  كند  منف���ی، ف���رد توجه 
كه چرا  كند  كلۀ افراد با هم متفاوت است، پس نباید خودش را با دیگران مقایسه  همچنین شا
مثاًل دیگری خیلی كمتر از من برافروخته می شود، مهم تالش فرد در جهت كنترل خشم است.
كردن با دوس���تی دربارۀ مش���کالت موج���ب همدلی و  همدل���ی و تخلی���ه هیجان���ی: صحبت 
كه غیبت نشود، مثاًل بگوید فردی  گونه ای باشد  همدردی دیگران می ش���ود، البته بایستی به 

با دیگری این گونه رفتارهایی داشته است )كاظمی3 و همکاران، 2020(. 

1 .mood
2 .Reeve
3 . Kazemi
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اصالح طرح واره های ناسازگار اولیه: اصالح سبک دلبستگی و طرح واره ها با ایجاد اطمینان 
كه دچار دلبستگی دوسوگراست، همسرش نسبت به  و رابطۀ عمیق ممکن اس���ت، مثاًل فردی 
كند تا این اعتماد ش���کل بگیرد و الگوی شناختی فرد  نگرانی های فرد صبور باش���د و با او مدارا 
اصالح شده و ایمن شود. زوج درمانی هیجان مدار چنین رویکردی دارد )جانسون،1 2019(. در 
كودک به پدر و مادر و بعد به دنیا  كودكی ایمن شکل بگیرد،2 تا  واقع بایستی دلبستگی فرد در 

كند و بتواند در آینده تعامل خوبی با اطرافیانش داشته باشد. اعتماد 
راهکاره���ای مدیریت خش���م با رویکرد رفتاری در روان شناس���ی عبارت ان���د از: بهبود كیفیت 

زندگی، یادگیری مشاهده ای و اجتناب از محرک ها.
كار مناس���ب و وضعیت اقتصادی مناس���ب، همس���ر مناسب با افزایش  كیفیت زندگی:  بهبود 
كار،   رضای���ت از زندگ���ی خلق مثبت را تقوی���ت می كند. همچنین نور مناس���ب در محیط خانه و 
هوای تازه، تفریحات مناس���ب، گش���ت و گذار در طبیعت مانند فضای سبز، كوه و دریا، ورزش 
كم تحركی  كاهش زمینه پرخاش���گری مؤثر است. امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی،  كافی در 
موجب بس���یاری از بیماری های مزمن جس���می و روانی است. همچنین تغذیۀ مناسب موجب 
كه موجب  كم خون���ی  می ش���ود ویتامین ه���ای مورد نی���از تأمین ش���ود و از بیماری های���ی مانند 

تحریک پذیری است، پیشگیری شود. 
یادگیری مش���اهده ای: مشاهدۀ رفتار دیگران موجب الگوگیری از آنان می شود، الگوگیری در 
كه بردبار و صبورند  كودكی و نوجوانی ش���دیدتر اس���ت. در این راس���تا ایجاد ارتباط با دوس���تانی 
كنترل می كنند، اجتناب از تماش���ای فیلم های خشن، مخصوصًا  و در نامالیمات خشمش���ان را 
صحنه هایی كه خش���ونت آش���کار دارد، اجتناب از دوستی و همنش���ینی با افرادی كه به راحتی 
خشمگین می شوند و پرخاشگری می كنند، مؤثر است. اجتناب از محرک ها و اجتناب از مکان ها 

كاهش خشم و پرخاشگری مؤثر است. كه فرد را تحریک به خشم می كنند، در  و افرادی 
برخی از تکنیک  های رفتاری كه موجب كاهش خشم می شوند عبارت اند از: خود آرام سازی 
)تنفس عمیق با شمارش معکوس(،3 نوشیدن یک لیوان آب، شستن دست و صورت و ورزش 
كرده اس���ت، در این  گر فرد خش���مش را ابراز  كاهش تنش می ش���ود. ا موجب تخلیه هیجانی و 

1 . Johnson
كودک بالفاصله تأمین شده باشد. 2. ایمن در مقابل ناایمن )اجتنابی یا دوسوگرا(؛ یعنی تا یک سالگی نیازهای 

3. تکنیک های آرام سازی بدن موجب كاهش فشارخون و ضربان قلب می شود و در نتیجه كاهش تنش در جسم فرد می شوند.
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كنترل خش���م را در  كنش���گر، توانایی  ص���ورت می توان���د با تنبیه خود، بر اس���اس شرطی س���ازی 
كند. خویش تقویت 

كه در علم روان شناس���ی ارائه می ش���ود، با مبانی اس���المی ناس���ازگار اس���ت و  برخی راهکارها 
برخی مشاورین، به خاطر غفلت نسبت به این اشکال، از آن استفاده می كنند مانند: 1. برخی 
راهکارها در مکتب انس���ان گرایی كه برخاس���ته از فلس���فه پدیدارشناختی اس���ت. مثاًل مشاور به 
گر وجود دارد مهم نیس���ت، آنچه مهم  درمان ج���و می گوید: »واقعیت خارج���ی وجود ندارد، یا ا
كه بهبود زندگی و افزایش رضایت و  كه باید در راس���تای هدف تو  اس���ت نحوه برداشت توست 
شادكامی توست، باشد«. چنین رویکردی واقعیت خارجی و اهمیت رویکرد مسئله مدار را نفی 
می كند  )فیست و فیست، 2008(؛ 2. خاموش كردن پرخاشگری به  وسیلۀ تقویت خودخواهی 
و تکبر فرد، مشاور می گوید: »آن فرد ارزشش را ندارد، حیف سالمتی شما نیست...«؛ 3. تخلیه 
خشم به شکل مجازی، مثاًل فرد نسبت به پدرش خشمگین است، مشاور به درمان جو توصیه 
كنون ب���ه او چه می گویی؟  می كن���د كه: »تصور كن كه پدر ش���ما روی صندلی نشس���ته اس���ت، ا
مراجع ناس���زا می  گوید و توهین می كند و مش���اور او را تأیید می كند تا تخلیه شود«  )پروچاسکا و 

نوركراس، 1391، ص295(.

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش راهکارهای مدیریت خشم بر اساس آموزه های اسالمی )قرآن و روایات( و آثار 
اندیشمندان اخالق اس���المی و روان شناسی نوین جمع آوری و دسته بندی شد. یافته ها نشان 
گر برای یک هدف الهی و به میزان الزم باش���د و در ش���رایط  داد خش���م یک هیجان اس���ت كه ا
كنترل شود. مدیریت  مناس���ب باشد، ممدوح است، در غیر این صورت مذموم است و بایستی 

خشم در سه مرحله پیشگیری، حین پیدایش، جبران پیامدها مطرح است.
در ق���رآن و روای���ات برخ���ی ام���ور همچون ایم���ان به خ���دا و معناجوی���ی در رنج ها،  از خش���م 
پیش���گیری می كند. بس���یاری از آموزه های اسالمی به طور مستقیم در دو مرحله كنترل خشم و 
كه در س���ه بخش شناختی،  هیجان مدار و رفتاری ارائه شد.  كید دارند  جبران پیامدهای آن تأ
كنترل خشم به این امور توصیه شده است: توجه به آسیب های خشم، توجه به پاداش  برای 
حل���م، ی���ادآوری عظمت خدا، یاد روز قیامت، توجه به عدالت خ���دا در روز قیامت، دعا كردن، 
كنترل دس���ت و  پن���اه بردن به خدا از ش���ر ش���یطان،  الگوگیری از اهل بی���ت، نماز، تعادل مزاج، 
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زبان، دور شدن از موقعیت، صبر، بخشش، سکوت كردن، وضو گرفتن، حلیمانه رفتار كردن، 
بر زمین نشس���تن، لمس خویش���اوند، اجنتاب از امور مهم. و برای جبران آسیب های خشم به 

توبه و مناجات با خدا توصیه شده است.
راهکارهای مدیریت خش���م در اخالق اسالمی در سه بخش شناختی،  هیجان مدار و رفتاری 
كه عبارت اند از: توجه به پ���اداش حلم، توجه به آثار خش���م، بی اعتنایی به  ارائه ش���ده اس���ت 
تصورات مردم، توجه به ارزش���مندی آخرت نس���بت به دنیا، خش���م را به عن���وان یک بیماری 
بشناسد، توجه به قدرت خدا، توجه به خواست تکوینی خدا، توجه به حضور و مشاهدۀ خدا، 
استعاذه، رفع رذیله های اخالقی زمینه ساز خشم، تحلم، همنشینی با حلیمان، تغییر حالت و 

لمس خویشاوند.
عل���م روان شناس���ی نی���ز ب���رای مدیری���ت خش���م راهکارهای���ی را در س���ه بخ���ش ش���ناختی و 
كرده اس���ت: اصالح تحریف های ش���ناختی، رشد شناختی، تقویت  هیجان مدار و رفتاری ارائه 
خل���ق مثبت، تقویت هوش هیجانی، تقویت جرأت ورزی، امی���د، تقویت عزت نفس،  همدلی 
كیفیت زندگی، یادگیری مش���اهده ای، اجتن���اب از محرک ها، خود  و تخلی���ه هیجان���ی،  بهبود 
آرام س���ازی، ورزش، توجه به علل زمینه ساز، اسناد غیرخصمانه، ارزیابی مثبت ثانویه، اصالح 

طرح واره های ناسازگار اولیه.
كید شده و  كنترل خشم تأ گفت در قرآن و روایات بر  با مقایس���ه  یافته ها از سه منبع می توان 
كنترل خشم منحصر به این روش ها نیست، از روش تجربی  راهکارهایی ارائه شده است، اما 
و عقلی نیز می توان راهکارهای جدیدی جهت مدیریت خشم به دست آورد، چنان كه علمای 
كرده اند و در آثارش���ان عالوه ب���ر روش  های تبیین ش���ده در آیات و  اخ���الق به این نکت���ه توجه 

روایات، از روش تجربی و روش عقلی بهره برده اند.
در بررس���ی تطبیقی و مقایسه ای روان شناسی و اسالم، پژوهش های قبلی آموزه های اسالمی 
را ش���امل ق���رآن، روایات و دس���تاوردهای اندیش���مندان مس���لمان و علمای اخالق دانس���ته اند. 
كرده و به برخی روش ها  درحالی كه به نظر می رس���د قرآن و روایات، مبانی و هدف علوم را بیان 
اش���اره می كنند و اس���الم در مقام بیان جزئیات تمامی روش ها نبوده است. در روش ها می توان 
از روش تجرب���ی و عقل���ی در كنار روش نقل���ی بهره  برد. ازاین رو در ای���ن پژوهش بین آموزه های 
اسالمی و آموزه های علمای اخالق تفکیک شد و پیشنهاد می شود در مطالعات مشابه از بررسی 
تطبیقی بین اسالم و روان شناسی اجتناب شده، بلکه بین آموزه های علمای اخالق و آموزه های 
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روان شناسی اسالمی بررسی تطبیقی ش���ود. روان شناسی اسالمی و آموزه های علمای اخالق هر 
دو بر اس���اس مبانی و هدف اس���المی برخاسته از قرآن و روایات شکل گرفته اند. به عبارت دیگر 
مناس���ب اس���ت مبانی و هدف علم از آموزه های اس���المی استنباط ش���ود، اما در روش ها از نقل و 
عقل و تجربه اس���تفاده ش���ود. نتایج این پژوهش زمینه تدوین بس���تۀ آموزش���ی مدیریت خشم 
كرده است. بر اساس آموزه های اسالمی، آثار علمای اخالق و آموزه های روان شناسی را فراهم 
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Abstract
The construct of hope is of a special 
place in psychological studies. Hope is 
one of the main components of positive 
psychology and plays an important role in 
many treatment protocols. Strengthening 
hope is effective in enhancing happiness 
and mental well-being of chronic patients. 
Although hope is of a special place in the 
sources of psychology, some components 
of the hope construct rely on the Western 
culture, and are not compatible with the 
culture of Islamic Iran. Some studies have 
shown that mixing the positive mental 
constructs with the Islamic spiritual 
teachings increases the effectiveness in 
these constructs. Therefore, this study aims 
to study the construct of hope in the Islamic 
sources, and compare it with the concept of 
hope in classical psychology. To achieve 
this purpose, the Islamic sources relating 
to hope and the comparative studies 
on hope in Islam and psychology were 

چكیده
روان شناس���ی  پژوهش ه���ای  در  امی���د  س���ازۀ 
جایگاه خاص���ی دارد. امید، یکی از مؤلفه های 
اصل���ی روان شناس���ی مثبت گ���را اس���ت و نقش 
مهمی در بس���یاری از پروتکل های درمانی ایفا 
می كن���د. تقوی���ت امی���د در تقویت ش���ادكامی و 
بهزیس���تی روانی بیماران مزمن مؤثر اس���ت. با 
وجود جایگاه ویژه امید در منابع روان شناسی، 
برخ���ی از مؤلفه ه���ای س���ازۀ امی���د وابس���ته ب���ه 
كه با فرهن���گ ایران  فرهن���گ غرب می باش���د 
اس���المی س���ازگار نمی باش���د. پژوهش ها نشان 
س���ازه های  ك���ردن  آمیخت���ه  ك���ه  اس���ت  داده 
مثب���ت روان���ی با آموزه ه���ای معنوی اس���المی، 
می ده���د.  افزای���ش  را  س���ازه ها  آن  اثربخش���ی 
ه���دف ای���ن پژوه���ش، بررس���ی س���ازۀ امید در 
منابع اس���المی و مقایس���ه آن با مفهوم امید در 
كالسیک اس���ت. بدین منظور با  روان شناس���ی 
روش تحلی���ل محتوا، متون اس���المی مرتبط با 
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مقدمه
كاهش نش���انگان و آسیب ها بود. امروزه روان شناسی  تمركز روان درمانی های س���نتی مبتنی بر 
كن،1 2020(. امید، در  كید می كند )تئودور و برا مثبت گرا بر بهبود توانایی ها و رش���د شخصی تأ
س���المت روانی و خدمات مش���اوره و روان درمانی یک مفهوم اساسی به شمار می رود. امید مانع 
كاه���ش می دهد )ابراهیم���ی و نوابی، 1392(.  تصورات منفی ش���ده و اضطراب و افس���ردگی را 
كه امید با احساس���ات مثبت، نش���اط و س���ازگاری بهتر همراه اس���ت  پژوهش ه���ا نش���ان دادند 

)مادان و پکنهام،2 2014؛ مغانلو،  1393؛ دهباشی و همکاران،  1393(.
امی���د مورد توجه بس���یاری از روان شناس���ان بوده اس���ت. ب���رای مثال اریکس���ون3 حل مثبت 
تعارض اعتماد در برابر بی اعتمادی در مرحله اول رش���د را موجب ش���کل گیری نیروی بنیادی 
امید می داند. در نتیجه كودک به دنیا اعتماد می كند و انتظار دارد كه دنیا خوب و خشنود كننده 

باشد )به نقل از: برک،4 2007، ترجمۀ سید محمدی، 1393، ج1، ص321(.
روان شناس���ان مثبت نگر معتقدند: س���ازه هایی همچون امی���د، از افراد در براب���ر رویدادهای 
اس���ترس زای زندگی حمای���ت می كند )مکگی و هم���کاران،5 2019(. امید، موجب انگیزش فرد 
كارآمدی و عزت  و تالش بیش���تر در جهت دس���تیابی به هدف می ش���ود. در نتیجه ش���ادكامی، 
كپ���ور و هم���کاران 1392؛ ابراهیمی و نوابی،  نف���س، موفقی���ت تحصیلی را تقوی���ت می كند )خا

1. Theodore, L. A., & Bracken
2. Madan & Pakenham.
3. Erikson
4. Burke
5. McGee et al.

collected and analyzed through content 
analysis method, and the components of 
the Islamic hope were explained: the hope 
for the desirable, moderation, effort, trust, 
self-confidence, and transcendental hope.

Keywords: Hope, Islam, components of 
hope, comparative study

امی���د و همچنین پژوهش ه���ای تطبیقی امید 
در اس���الم و روان شناس���ی جم���ع آوری و تحلیل 
كه  ش���د، و مؤلفه های امید اس���المی تبیین شد 
عبارت ان���د از: امی���د ب���ه امر مطل���وب، اعتدال، 

تالش، توكل، خودباوری و امید متعالی.

كلیدواژه ه���ا: امید، اس���الم، مؤلفه ه���ای امید، 
بررسی تطبیقی، توكل.
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كیفیت زندگی بیماری های مزمن  كه امیددرمانی در بهب���ود  1392(. پژوهش ها نش���ان دادند 
كرونر قلب مؤثر است  مانند س���رطان، ام اس، فشار خون اساسی، تاالسمی، اچ آی وی،  عروق 
كار، 1392؛ موحدی و فرهادی، 1394(.  )مقیمیان و سلمانی، 1391؛ رسولی، بهرامیان و زهرا
پژوهش هایی همبس���تگی معنادار امید با سالمت روان، رضایت از زندگی و رضایت زناشویی را 

نش���ان دادند )حاجلو و جعفری، 1393؛ منوچهری و همکاران، 1393؛ رنجبر، 1393(.
كپ���ور و دیگران، 1392(.  امی���د، ابعاد معنوی مرتبط با رش���د معن���وی و تزكیه نفس دارد )خا
هدف آفرینش، تکامل آدمی است تا خلیفة اهلل و مظهر تمامی اسما ء  الهی شود )بقره: 30؛ نور: 
55(. توج���ه و امی���د به این هدف، موجب انگیزش و تالش آدمی می ش���ود. در اس���الم امید به 
رحمت خدا س���فارش ش���ده و یأس و ناامیدی از رحمت خدا به ش���دت مذمت شده است. قرآن 
كس���ی  گمراهان، چه  ُّوَن« )حجر: 56(؛ جز  ال كریم می فرماید: »َوَمْن َيْقَنُط ِمْن رَْحَةِ َرّبِهِ إاِلَّ الضَّ
از رحمت پروردگارش مأیوس می ش���ود؟ پژوهش هایی در مبتالیان به سرطان، باورهای دینی 

همچون ایمان به خدا را بر امید مؤثر دانستند )پور غزنین و همکاران، 1382(.

مفهوم امید
»امی���د« در لغ���ت به معنای انتظار امری محتمل الوقوع اس���ت، »ناامید« به معنای مأیوس و به 
تنگ آمده اس���ت. آرزو، امید به همراه ُبعدی خیال انگیز اس���ت )فرهنگ فارسی معین، 1371؛ 
دهخ���دا، 1377، ذی���ل واژه امید(. به نظر می رس���د زمان���ی كه احتمال وقوع ام���ر مطلوب زیاد 
ك���ه احتمال وق���وع امر مطلوب، كم و فرد به ش���دت مش���تاق آن  اس���ت، واژۀ »امی���د« و زمان���ی 
اس���ت، »آرزو« به كار می رود. معادل انگلیسی امید، واژۀ »hope« است. »hope« احساس آدمی 
هنگامی كه دوس���ت دارد امری اتفاق بیفتد یا حقیقت داش���ته باش���د و آن امر را ممکن می داند 
)فرهنگ النگمن، ذیل واژه »hope«(. معادل عربی امید، واژۀ »رجاء« است. »رجاء« انتظار امر 
كه بیشتر اسباب آن محقق شده باش���د )فراهیدی، 1409؛ ابن منظور، 1414،  محبوبی اس���ت 
كلمه رجا(. امید در اصطالح علم اخالق عبارت اس���ت از احس���اس راحت���ی قلب به  خاطر  ذی���ل 
كثر اسباب آن امر محبوب، محقق باشد  انتظار تحقق امرى كه خوشایند است، در صورتی  كه ا
كنون وجود ندارد،  كه هم ا كه آدمی با امری  )نراقی، 8613، ص149(. هیجان مثبتی اس���ت 
ولی انتظار وجود آن  را دارد، عالقه و دلبس���تگی پیدا می كند. معمواًل امیدوار، انس���ان سرزنده و 
كه در جهت دستیابی به امیدهای خود حركت می كند )دهقانی رخ، 1390(. با نشاطی است 
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كل���ی »انتظارات مثبت برای  روان شناس���ان در اواخر ده���ۀ 1950_1960 امید را تحت عنوان 
دستیابی به هدف« مطالعه می نمودند )منینگر،1 1959؛ استاتلند،2 1969، به نقل از: بهاری، 
1393(. برای نمونه ادواردز3 )2009( معتقد اس���ت: امید، توقع دس���ت یافتن به هدف هاست. 
ک اینکه اهداف قابل  كه عبارت بود از: ادرا آنان امید را ساختاری تک ُبعدی توصیف می كنند 
تحقق هس���تند )اس���نایدر، 2000؛ اس���نایدر، چیونز4 و مایکل،5 1999(. اما اسنایدر و همکاران، 
نش���ان دادند كه س���اختار امید شامل س���ه مؤلفه هدف گذاری )فرد اهداف خود را تعیین كند(، 
راهیابی6 )راهکارهایی برای دستیابی به آن اهداف بیابد(، عاملیت )انگیزۀ الزم برای حركت 
كند( )اس���نایدر و همکاران، 2000(.  در مس���یرهای تصور شده به س���وی هدف را ایجاد و حفظ 
این س���ه مؤلف���ه بر یکدیگر اث���ر متقابل دارند. تعیین اه���داف مهم، منجر ب���ه افزایش انگیزه و 
انگیزه موجب مسیریابی می شود )پرچم و محققیان، 1390(. سازوكارهای تبیین شده توسط 
اس���نایدر، برای تقویت امید مناس���ب اس���ت. س���ه عامل هدف گ���ذاری، ایجاد و حف���ظ انگیزه، 

راهیابی با امید مرتبط اند و موجب تقویت آن می شوند.
كاهش افسردگی و اضطراب بیماران مزمن مطرح  امید درمانی به عنوان یک درمان مؤثر در 
اس���ت. از س���وی دیگر توجه ب���ه بافت فرهنگ���ی مراجع، اثربخش���ی درم���ان را افزایش می دهد 
)پروچاس���کا و نوركراس، 2007، ص680(. بنابراین، در تدوین سازۀ امید و بستۀ امیددرمانی 
كرد ) صالحی، 1395(. در منابع اسالمی، امید مورد توجه  بایستی به فرهنگ و دین فرد توجه 
كه به  گرفته، مقاالت و پایان نامه هایی ب���ه ابعاد امید در آموزه های اس���المی پرداخته اند  ق���رار 

مهم ترین آنها اشاره می شود:
جوش���قانی )1389(، در پژوهشی با آموزش مقابله های معنوی به بیماران، موجب افزایش 
امید، شادكامی و رضایت از زندگی آنان شد. مداخالت معنوی عبارت  بودند از: تمركز و مراقبه، 
نیایش، توكل، عفو و بخشش. محققیان و پرچم )1390( در پژوهشی مؤلفه های امید مطلوب 
ك���ه عبارت اند از: حقیقت جویی و نیت صادقانه، همراهی با  كردند  از منظ���ر قرآن را جمع آوری 

عمل صالح، همراهی با خوف و اعتدال در آرزوها.
1. Menninger
2. Stotland
3. Edwards
4. Cheavens
5. Michael
6. pathway thinking
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آران���ی )1391(، در پژوهش���ی نقش امی���د در تعلیم و تربیت اس���المی از منظر ق���رآن و روایات 
ك���رده و تش���ابهات و تفاوت های آن با امید در روان شناس���ی مثبت گ���را را تبیین كرد.  را بررس���ی 
كردند، امید در  برخ���ی پژوهش ها امی���د از منظر قرآن را به دو نوع مطلوب و نامطلوب تقس���یم 
جهت رضای الهی، امید به لقای الهی و امید به جهان آخرت را امید مطلوب و امید بر اس���اس 

وسوسه های شیطانی را امید نامطلوب دانستند )محققیان و پرچم، 1390؛ آرانی، 1391(.
دهقانی رخ )1390(، در پژوهشی ابعاد امید در نهج البالغه را بررسی كرد. او مفاهیم مرتبط با امید 
در نهج البالغ���ه را امید، رجاء، آرزو، خوش بینی، طمع، خ���وف، ناامیدی، یاس، قنوط، خمودی، 
افس���ردگی، بیماری، اعتماد به نفس دانس���ت. او عوامل امید از منظ���ر نهج البالغه را معرفی كرد: 
ش���ناخت كاف���ی خدا و ایمان ب���ه او و پایبندی به اخالق فردی و اجتماع���ی، تالش، انجام اعمال 
دینی، توبه، ش���فاعت، دعا، توكل و توسل. ش���ریعتی و صادق نیا )1392( در پژوهشی محورهای 
امید در ادیان ابراهیمی را سه محور دانستند: امید به آینده، امید به قیامت، امید به آمدن منجی. 
كه  كردند  خاكپور و همکاران )1392(، در پژوهش���ی عوامل ایجاد امید از منظر قرآن را جمع آوری 
عبارت ان���د از: خدامحوری، هدفداری نظام آفرینش،  هدفداری آفرینش انس���ان، خودشناس���ی،  

ایمان، خودباوری، باور به فضل و رحمت الهی،  باور به قدرت الهی و اعتقاد به جهان آخرت.
خلیلیان و همکاران )1392(، در پژوهشی ابتدا مؤلفه های سازۀ امید بر اساس منابع اسالمی 
كدام از این مؤلفه ها،  كه عبارت  اند از: هدف، تکیه گاه، اسباب و تالش، البته هر  كردند  را ارائه 
زیرمؤلفه هایی دارند كه عبارت اند از: هدف )مطابقت با واقع، قابل دستیابی بودن(، تکیه گاه 
گاه ب���ودن تکی���ه گاه، مهربان ب���ودن تکیه گاه، قادرب���ودن تکیه گاه، اعتماد و حس���ن ظن به  )آ
تکیه گاه(، اس���باب )باور به اسباب فرامادی، اصالت اسباب فرامادی، قابل پیش بینی نبودن 
كردن متناس���ب با ه���دف، تحمل س���ختی های تالش(، س���پس با  راه حل ه���ا(، ت���الش )عمل  
كتش���افی آن، مؤلفه های س���ازۀ امید را هدف، تکیه گاه  س���اخت مقیاس امید و تحلیل عاملی ا

امید، اسباب امید، تالش، موانع امید، رابطه فرد و تکیه گاه و راه حل های امید دانستند.
یگانه و غفاری )1393(، در پژوهش���ی نش���ان دادند كه جهت گیری مذهبی درون سو با امید 
همبس���تگی دارد. جعفری )1393(، در پژوهش���ی نقش خوف و رجاء در حیات اخالقی انس���ان 
را بر اس���اس آموزه های اس���المی بررسی كرد و نشان داد مؤمن از یک سو امید به لطف و رحمت 
كیفرخدا بیم دارد. امید حقیقی همراه عمل اس���ت و امید  خدا دارد و از س���وی دیگر، از عذاب و 

بی عمل،  غرور و حماقت است. 
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كرد و  صالحی )1395(، در پژوهش���ی بس���تۀ امیددرمان���ی بر مبنای منابع اس���المی را تدوین 
اثربخشی آن بر بهزیستی فاعلی افراد مبتال به ام اس را نشان داد. عالوه بر این، اثربخشی آن 
را با بسته امیددرمانی اسنایدر مقایسه كرد و نشان داد كه بستۀ امیددرمانی اسالمی از پایداری 

بیشتری نسبت به بستۀ پیشنهادی اسنایدر برخوردار است. 
كه با تبیین  این پژوهش ها دس���تاوردهای قابل توجهی داش���تند، اما از نکاتی غفلت ش���ده 

نکات زیر، آن خألها برطرف می شود:
1. تمایز بین »مفهوم« و »سازه«، »مفهوم« انتزاع از تجربه های مشترک عینی یا روان شناختی 
است، بیانگر یک پدیدۀ خاص است. مفهوم ممکن است از پدیده های حسی، عینی و ملموس 
مانن���د خانه و انس���ان و یا از مفاهی���م نظری مانند وطن انتزاع ش���ود، اما در »س���ازه« یک معنای 
اضافه نسبت به »مفهوم« لحاظ شده است، مفاهیمی كه پیچیده اند و به صورت مستقیم قابل 
مشاهده نیستند، »سازه« نام دارند مانند هوش. به عبارت  دیگر، مفهوم انعکاس واقعیت است، 
اما س���ازه انعکاس یک ایده یا اندیش���ه است، س���ازه ها غالبًا از نظریه ها به دست می آیند. معمواًل 

سازه را با تركیب چند مفهوم تعریف و بیان می كنند )هومن،  1386، ص172 و 176(.
امید در اصطالح علم روان شناسی  به معنای انتظار امر مطلوب بود، تا پژوهش های اسنایدر 
امید را به عنوان یک سازه مطرح كرد كه مؤلفه ها و سازوكارهای خاصی دارد. امروزه در ادبیات 

روان شناسی، امید یک سازۀ روان شناختی محسوب می شود )دینگ،1 2019(.
2. »مؤلف���ه«، ب���ه مفاهی���م و عناص���ر تش���کیل دهندۀ س���ازه، »مؤلف���ه« می گوین���د. مؤلفه  ه���ا 
تجزیه و تحلیل سازه را ممکن می سازند )هومن، 1386(. در تحلیل یک سازه گاهی مؤلفه هایی 
محتوایی و گاهی مؤلفه های سازوكاری بیان می شوند، مؤلفه های محتوایی با سازه همبستگی 
دارند و مقداری از واریانس سازه را تبیین می كنند، مؤلفه های سازوكاری، مکانیسم  های درونی 
و بیرونی س���ازه را تبیین می كنند، چگونگی ارتباط بین اجزای س���ازه و چگونگی ارتباط س���ازه با 
مفاهی���م و س���ازه های دیگ���ر را بیان می كنند. ب���رای مثال ارتباط بین ش���ناخت، عاطف���ه و رفتار 
سازوكار و مکانیسم است. به نظر می رسد در نظریۀ اسنایدر مؤلفه های سازوكاری بیان شده اند، 
در حالی كه در برخی پژوهش ها، مؤلفه های محتوایی طرح  شدند )نوری و همکاران،  1395(.

كردند. با  كث���ر مق���االت و پایان نامه ه���ا، امی���د را بین اس���الم و روان شناس���ی مقایس���ه  3. در ا
توجه به معنای دین اس���الم و علم روان شناس���ی، نادرستی مقایسۀ بین آن دو آشکار می شود. 
1. Ding, M.
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روان شناسی علم مطالعۀ رفتار و فرایندهای روانی آن است. نظریه های روان شناسی در جهت 
كنترل رفتار ارائه می ش���ود. دین، مجموع���ه ای از اعتقادات،  توصی���ف، تبیین، پیش بین���ی و 
گرفته است. اسالم آخرین دین الهی  كه بر محور اعتقاد به خدا ش���کل  ارزش ها و احکام اس���ت 
كریم است )گروه نویسندگان زیر نظر  كتاب آن، قرآن  كه پیامبر آن حضرت محمد؟ص؟ و  است 
آیت اهلل مصباح یزدی، 1391، ص27(. به نظر می رسد قرار دادن یک دین در مقابل یک علم 

و مقایسه آنها نادرست است.
امروزه در ادبیات روان شناس���ی، اصطالح »بررس���ی تطبیقی در اسالم و روان شناسی« مرسوم 
است كه در واقع مقایسۀ بین روان شناسی اسالمی و روان شناسی كالسیک است. روان شناسی 
علمی در غرب چهار رویکرد عمدۀ  روان تحلیل گری، رفتاری،  انس���ان گرایی و تلفیقی را داش���ته 

است )پروچاسکا و نوركراس، 2007(.
كه در بررس���ی های تطبیقی ذكر می ش���ود،  4. نق���ش تفاوت در مبانی، بس���یاری از تفاوت ها 
برخاس���ته از تفاوت در مبانی اس���ت، مبانی، نقش آش���کاری در چگونگی س���ازۀ امید دارند، در 

اینجا به برخی از مهم ترین تفاوت ها در مبانی اشاره می شود:
كه از طریق  كالسیک، لذت و آرامش در دنیا است  1_4. هدف زندگی آدمی در روان شناس���ی  
افزایش س���ازگاری محقق می ش���ود، اما در اس���الم و روان شناسی اس���المی، هدف زندگی تقرب 
جستن به خدا، تکامل روح و بهره مندی از جلوه های خداوند در جهان آخرت است. بنابراین، 
امی���د در روان شناس���ی اس���المی، بایس���تی در درجه اول در جهت رش���د معن���وی و در درجه دوم 

افزایش نشاط باشد؛
2_4. مبانی انسان شناس���ی، انسان در روان شناسی مادی، فقط از جسم تشکیل شده است 
و پدیده های روانی از عوارض جس���م هس���تند و با مرگ نابود می شود. در اسالم حقیقت انسان 
ك���ه در دنی���ا به طور موقت با جس���م مرتبط اس���ت و با مرگ نابود نمی ش���ود، بلکه  روح اوس���ت 
تا ابد باقی اس���ت و نتیجۀ اعمالش در دنیا در س���عۀ وجودی او آش���کار می ش���ود )عباسی نژاد و 
دیگران، 1384، ص407(. بنابراین، امید در روان شناس���ی اس���المی، بایستی در جهت تکامل 

روح و سعادت اخروی فرد باشد؛
3_4. مبانی هستی شناس���ی، در روان شناس���ی مادی دنیا خود به خود به وجود آمده اس���ت. 
در اس���الم دنیا و تمام���ی موجودات خود به خود به وج���ود نیامده اند، بلک���ه خداوند حکیم آنها 
را آفریده اس���ت )مصباح یزدی، 1384(. آدمی و تمامی هس���تی به خداون���د متعال محتاج اند 
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ك���ه از او یاری بخواهد و به او توكل كند را  )فاط���ر: 15(. خداوند متعال وعده داده اس���ت كه هر 
كند )طالق: 3(. توكل به خدا مؤلفه مهمی از سازه امید اسالمی است؛ یاری 

4_4. مبانی معرفت شناس���ی، در روان شناس���ی مادی برای ش���ناخت آدمی و جهان هستی، 
روش معتب���ر، روش تجربی اس���ت، در اس���الم برای ش���ناخت آدمی و جهان هس���تی س���ه روش 
اصلی معتبر عقلی، نقلی )وحی( و تجربی وجود دارد )عباسی نژاد و دیگران، 1384، ص70(. 

بنابراین در تدوین سازۀ امید، بایستی آیات و روایات مالحظه شود.
كامل اس���ت. هدایت آدمی به سوی سعادت اخروی است،  5. رس���الت اسالم، تربیت انسان 
ایجاد بس���تر مناس���ب برای رشد معنوی و تکامل آدمی اس���ت تا در قیامت از جلوه های خداوند 
كید آموزه های اس���المی تبیی���ن هدف و نقطۀ مطل���وب در زندگی  بهره من���د ش���ود. بنابراین، تأ
گر برخی آموزه ها ویژگی های آدمی را توصیف می كنند، در راستای تربیت انسان است. است، ا
روان شناس���ی، علم مطالعۀ رفتار اس���ت و بیش���تر س���ازوكارهای روانی مرتبط با رفتار را تبیین 
كرده اس���ت، هر نظریه روان شناس���ی تالش می كند با ارائۀ الگوی مناس���ب تر، توصیف، تبیین، 
كنترل بهتری برای فرایند ش���ناخت و هیجان و رفتار داش���ته باش���د. اما اسالم كه  پیش بینی و 
به دنبال تربیت معنوی آدمی اس���ت، بیش���تر به محتواها و جهت گیری های ش���ناخت، رفتار و 
احس���اس پرداخته اس���ت و نقطۀ مطلوب را تبیین كرده اس���ت. بنابراین، ممکن اس���ت تمامی 

جزئیات و سازوكارهای مرتبط با امید در متون اسالمی طرح نشده باشد.
هدف روان شناسی كالسیک، شناسایی دقیق تر فرایندهای روانی، برای پیش بینی و كنترل 
آنها در جهت تربیت انس���ان س���الم و لذت و آرامش بیش���تر آدمی  اس���ت. اما هدف روان شناسی 
كامل و ارائه  اس���المی شناسایی دقیق تر فرایندهای روانی آدمی در جهت تربیت انسان سالم و 

راهکارهایی جهت رشد معنوی اوست.
كپور و دیگران،  6. ه���دف، ارتباط تنگاتنگی با امید دارد و چگونگی امید را تعیین می كند )خا
1392(. ه���دف آفرینش آدمی، تکامل او و افزایش س���عۀ وجودی اوس���ت )ملک: 2؛ انس���ان: 2؛ 
انش���قاق: 6(. مؤمن در تمامی زندگی بایس���تی به این هدف اصلی توجه داش���ته باش���د و تمامی 
اهدافی كه در طول زندگی خویش در نظر می گیرد، بایس���تی در راس���تای دستیابی به این هدف 
نهایی باشد. عبادت، تقوا، تهذیب نفس، تالش برای روزی حالل از مهم ترین اهداف واسطه ای 
هستند كه آدمی را به هدف نهایی نزدیک می كنند )ذاریات: 56؛ محمد: 36؛ نور: 55(. بنابراین 
در روان شناسی اسالمی، تمامی اهداف و امیدها با هدف اصلی زندگی و امید به آن، ارتباط دارند.
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كید شده است؛ یعنی فرد به میزانی كه در جهت كسب رضای خدا  7. در اسالم بر فرایندگرایی تأ
گرچه به هدف واسطه ای دست نیابد. مثاًل فردی كه  تالش می كند، به خداوند تقرب می جوید. ا
گرچه در آن معامله ضرر كند  برای كسب روزی حالل تالش می كند، معامله ای را انجام می دهد، ا
كرده است، خدا را  كه در جهت رضای خدا تالش  كه در نظر داشت نرسد، اما از آنجا  و به سودی 
بندگی كرده،  سعۀ روحی یافته و در قیامت از پاداش الهی بهره مند می شود )نجم: 39(. بنابراین 
امید در روان شناسی اسالمی از یک سو موجب دستیابی به هدف نهایی زندگی )تقرب به خدا( و 

از سوی دیگر، موجب دستیابی به هدف واسطه ای )مانند كسب روزی حالل( می شود.
كالسیک با تقویت خودمحوری، احس���اس توانمندی و امید فرد را تقویت  8. روان شناس���ی 
می كند، اما روان شناسی اسالمی با تقویت خدامحوری، احساس توانمندی و امید فرد را با توجه 
و تکیه بر خدا باال می  برد. آموزه های روان شناس���ی اس���المی عالوه بر سالمت روان، كاركردهای 
معنوی و تکوینی دارند و موجب رشد معنوی و یاری از سوی جهان غیب و در نتیجه موفقیت 
كاركردهای  بیش���تر می شود. البته علم روان شناس���ی در مطالعۀ معنویت، تنها توانایی مطالعۀ 
كارآمدی معنوی���ت غیردینی و  روان ش���ناختی معنوی���ت را دارد. ازای���ن رو تفاوت چندانی بی���ن 
معنوی���ت دینی مش���اهده نمی كند و حال آنکه معنویت غیردینی بیش���تر نتیجه تلقین اس���ت و 

تأثیر حقیقی و تکوینی ندارد.
با توجه به این نکات، این پژوهش به دنبال بررس���ی س���ازۀ امید در روان شناسی كالسیک و 

نقد آن و سپس  تبیین سازۀ امید در روان شناسی اسالمی است.
كه در 23 مورد متعلق آن خدا،  كریم »رجاء« و مشتقاتش 28 مرتبه به كار رفته است  در قرآن 
 ِ يَن هاَجُروا وَجاَهُدوا يف  َسبيِل اللَّ يَن آَمُنوا َوالَّ دیدار خدا و روز قیامت است. برای مثال، »إِنَّ الَّ
كه ایمان آورده  كس���انی  ُ َغُفوٌر رَحيٌم« )بقره: 218(؛ در حقیقت  ِ َواللَّ ولئِ��َك يَرُْجوَن رَْحََت اللَّ

ُ
أ

كرده و در راه خدا جهاد نموده اند، آنان به رحمت خدا امیدوارند، و خدا  كه هجرت  كس���انی  و 
بس���یار آمرزنده مهرورز اس���ت. در روایات نیز واژه »رجاء« بس���یار به كار رفته اس���ت. مقابل امید، 
كریم »قنوط« و مشتقاتش شش مرتبه به كار رفته،  ناامیدی »قنوط« و »یأس« اس���ت، در قرآن 
كافران یا س���تمکران اس���ت، »یأس« نیز س���یزده مرتبه ب���ه كار رفته كه  ك���ه پنج مرتبۀ آن وصف 

كافران است. یازده مرتبۀ آن در وصف 
در اسالم امید تنها یک هیجان مثبت و یا یک احساس خوب نیست، بلکه یک راهکار برای 
بندگی و تقرب به خداس���ت. امید مطلوب در روان شناس���ی اسالمی مؤلفه هایی دارد. با تحلیل 
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آیات، روایات و متون اخالق اسالمی مؤلفه های امید مطلوب اسالمی عبارت اند از: امید به امر 
مطلوب، اعتدال، تالش، توكل، خودباوری، امید متعالی.

1. امی���د به امر مطلوب، برخی پژوهش���گران با توجه با متعلق امی���د، امید را دو گونه می دانند: 
1. امی���د مطل���وب،  صادق و حقیق���ی؛ 2. امید نامطل���وب، كاذب و مجازی )محققی���ان و پرچم، 
كه متعلق امید امر معنوی  كید شده است، زمانی  1390(. در آموزه های اسالمی بر متعلق امید تأ
و اخروی یا امر مطلوب دنیوی باش���د، امید ممدوح اس���ت، امر معنوی و اخروی به طور مستقیم 
موجب س���عادت آدمی اس���ت و امر دنیوی كه مورد نیاز آدمی باشد و او را از یاد خدا غافل نکند نیز 
مطلوب است و به طور غیر مستقیم موجب سعادت آدمی می شود؛ چون زمانی كه نیازهای مادی 
و دنیوی آدمی برطرف ش���ده باش���د، بهتر عب���ادت می كند. روایاتی امید ب���ه امر مطلوب را تبیین 
كافی )كلینی، 1407، ج2، ص67( و بحاراالنوار  كردند. برای نمونه، باب خوف و رجاء در اصول 
)مجلسی، 1403، ج67، ص323( در این روایات مقصود از رجاء، امید به رحمت خداوند است.
در آموزه ه���ای اس���المی واژه های نزدیک به امید )رج���اء( عبارت اند از: أم���ل، أمنیة، طمع و 
كه متعلق امید  كه تمامی آنها به واس���طۀ متعلقش���ان مذمومند، در این آموزه ه���ا زمانی  حرص 
كند، به آن »أمل« اطالق ش���ده  امر مادی و دنیوی باش���د، به گونه ای كه فرد را از یاد خدا غافل 
گاهی امری مباح  گاهی امری مذموم )نس���اء: 119( و  كه  اس���ت، »أمنیة« خواس���ت شدید است 
كه فرد مشتاق امری خارج از توانش  اما بدون توجه به رضایت خداس���ت )نس���اء: 32(. زمانی 
است، »طمع« گویند. عالقۀ افراطی و بیش از مقدار مطلوب و مورد نیاز به یک چیز را »حرص« 
گوین���د. روای���ات أمل، طمع و حرص را مذمت كردند. برای نمون���ه امیرالمؤمنین؟ع؟ به نقل از 
ِخ���َرَة«؛ آرزوی طوالنی، جهان آخرت را از یاد می برد 

ْ
َمِل ُيْنِس ال

َ ْ
 ال

ُ
رس���ول اهلل؟ص؟ فرمود: »ُطول

)كلینی، 1407، ج1، ص44(. گاهی فرد به واس���طۀ وسوس���ه های شیطان و هوای نفس امری 
گناه و ظلم به دیگران )نساء: 119(. را می خواهد كه حتی مقدار كم آن نیز مذموم است، مانند 
مقابل امید، ناامیدی »قنوط« و »یأس« اس���ت، در آموزه های اس���المی از ناامیدی نهی شده 
گناه���کاران به رحمت خ���دا نوید داده  كید ش���ده،  حتی  و در مقاب���ل »امی���د به رحم���ت خدا« تأ
نُوَب  َ َيْغفُِر الُّ ِ إِنَّ اللَّ نُْفِس��ِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن رَْحَةِ اللَّ

َ
فُوا َع  أ ْسَ

َ
يَن أ ش���ده اند. »قُْل يا ِعبادَِي الَّ

ك���ه در مورد خودتان زیاده روى  مَجيعاً إِنَُّه ُه��َو الَْغُفوُر الرَّحيُم« )زمر: 53(؛ بگو: اى بندگان من 
كرده ای���د، از رحمت خدا ناامید نش���وید؛ ]چرا[ كه خدا تمام آث���ار )گناهان( را می آمرزد كه تنها او 
كافران شمرده شده  بس���یار آمرزنده ]و[ مهرورز اس���ت. ناامیدی از رحمت و یاری خداوند وصف 
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لٌم« 
َ
ولئِ��َك لَُهْم َعذاٌب أ

ُ
ولئَِك يَئُِس��وا ِمْن رَْحَيت  َوأ

ُ
ِ َولِقائِهِ أ يَن َكَفُروا بِآي��اِت اللَّ اس���ت. »َوالَّ

كافر شدند، از رحمت من مأیوسند و براى  كه به آیات خدا و دیدار او  كس���انی  )عنکبوت: 23(؛ 
كه ناامیدی از رحمت خدا،  كی است!. در روایات اهل بیت تصریح شده است  آنها عذاب دردنا

كبیره است )كلینی، 1407، ج2، ص278(. گناهان  از 
2. اعت���دال،  اف���راط و تفریط در تمامی امور مذموم اس���ت، افراط در امید ب���ه رحمت خداوند 
كپور و دیگران، 1392(. ازاین رو، روایات  موجب غفلت می شود )پرچم و محققیان، 1390؛ خا
كی���د كردند كه خوف و رجاء در دل مؤمن برابر باش���د )برای م���رور مراجعه كنید به  اهل بی���ت تأ
كافی )كلینی، 1407، ج2، ص67( و بحاراالنوار )مجلس���ی، 1403،  باب خوف و رجا در اصول 

ج67، ص323((. تفریط در امید نیز موجب ناامیدی است.
كریم ایمان به خدا و امید به دیدار او به همراه تالش و عمل صالح موجب  3. تالش، در قرآن 
رستگاری است )كهف: 110؛ عصر: 3(. حضرت یعقوب؟ع؟ پس از سال ها دوری یوسف؟ع؟،  از 
رحمت خداوند ناامید نیست و فرزندانش را به تالش برای یافتن برادرشان تشویق می كند. »يا 
ِ إاِلَّ الَْقوُْم  ُس ِمْن َرْوِح اللَّ

َ
ِ إِنَُّه ال َييْأ ُسوا ِمْن َرْوِح اللَّ

َ
خيهِ َوال َتيْأ

َ
ُسوا ِمْن يُوُسَف َوأ بَِنَّ اذَْهُبوا َفَتَحسَّ

الاْكفُِروَن« )یوسف: 87(؛ اى پسرانم! بروید و از یوسف و برادرش جست وجو كنید و از ]گشایش 
و[ رحمت خدا ناامید نشوید؛ ]چرا[ كه جز گروه كافران، )كسی( از رحمت خدا ناامید نمی شود. با 
توجه به این آیۀ مباركه حتی در امور دنیوی، بایستی به خدواند امید داشت و با امید به رحمت 
كه به چیزی امید دارد، برای آن  كید ش���ده اس���ت، فردی  كرد. در روایات تأ و یاری خدا، تالش 
ت���الش می كن���د، دعا و توكل نیز به هم���راه تالش تأثیرگذار هس���تند. امیرالمؤمنین؟ع؟ به نقل از 
كنندۀ ب���دون عمل مانند تیرانداز  َوَتر«؛ دعا

َ
اِمي ِبال  َعَم���ٍل َكالّرَ

َ
اِعي ِبال رس���ول اهلل؟ص؟ فرم���ود: »الّدَ

بدون تیر اس���ت )ابن ش���عبۀ حرانی، 1363، ص221(. در اخالق اس���المی، امید به امری بدون 
اینکه فرد برای تحقق اس���باب آن تالش كرده باش���د، غرور و حماقت محس���وب می شود و رجاء  

كاشانی، 1387، ص158(. نیست )غزالی، 1386، ج12، ص173؛ 
ك���ه علم و قدرت  4. ت���وكل، عل���م و ق���درت آدمی محدود اس���ت، اما می توان���د به خداوندی 
كه به او توكل  كسانی را  كه  كند و از او یاری جوید. خدا وعده داده است  بی نهایت دارد، تکیه 
كند،  ِ َفُهَو َحْس��ُبُه« )الطالق : 3(؛ و هر كس بر خدا توكل  ْ َعَ اللَّ كند. »َوَمْن َيَتَوكَّ كنند، یاری 
كپور و  كفای���ت ام���رش را می كند. نوع نگرش آدمی به هس���تی نقش اساس���ی در ت���وكل دارد )خا
كه آدمی بداند تمامی هس���تی را خداوند آفریده و تمامی موجودات  دیگران، 1392(. هنگامی 
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به خدا نیازمندند )انعام: 102(، در او احس���اس نیاز به توكل به پروردگار هستی ایجاد می شود. 
ُ ُهَو الَْغِنُّ اْلَميُد« )فاطر: 15(؛ اى مردم شما )همگی(  ِ َواللَّ نُْتُم الُْفَقراُء إىَِل اللَّ

َ
َها انلَّاُس أ يُّ

َ
»يا أ

كه بی نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است. نیازمند به خدایید، تنها خداوند است 
كه توكل و مش���تقاتش  در آموزه های اس���المی توكل به خدا از چنان اهمیتی برخوردار اس���ت 
كریم آمده اس���ت. توكل از نشانه های مؤمنین شمرده شده )مائده: 23(.  هفتاد مرتبه در قرآن 
ك���رده )توبه: 51؛ یوس���ف: 67( و  خداون���د باره���ا مؤمنی���ن را به ت���وكل و امید به ی���اری خدا امر 
متوكلین را دوست دارد )آل عمران: 159(. دعا و درخواست از خدا، یکی از مهم ترین جلوه های 
كند )غافر: 60(. اهل بیت نیز  كه دعا را استجابت  توكل به خداست، خداوند وعده داده است 
كردن به خدا موجب توانمندی می ش���ود. امیرالمؤمنین؟ع؟  كه ت���وكل و تکیه  كرده اند  كی���د  تأ
  اهّلِل«  )ابن ش���عبۀ حرانی، 1363، 

َ
 َع�

ْ
ل

َ
َيَتَوّك

ْ
اِس  َفل ْق���َوى  الّنَ

َ
ْن َيُكوَن أ

َ
َحّبَ أ

َ
می فرماین���د: »َوَم���ْن أ

كند. كه خواهد نیرومندترین مردم باشد باید بر خدا توكل  ص27(؛ هر 
كه همبستگی منفی بین مکان  در اینجا س���ؤالی مطرح می ش���ود، با توجه به پژوهش هایی 
كریمی،  كاظمی،  كنت���رل بیرونی با خودكارآم���دی، عزت نفس نش���ان دادند )عارف���ی، 1389؛ 
كه فرد حل مش���کالتش را به  دالور و بش���ارت، 1391؛ نوفرس���تی و طالبی���ان، 1381(، هنگامی 
كنترل بیرونی می شود و در نتیجه احساس شایستگی،  خواست و قدرت خداوند بداند، مکان 
عزت نفس، خودكارآمدی كاهش می یابد، پس توكل موجب كاهش امید می ش���ود. پاس���خ آن 
ك���ه مکان كنترل بیرونی؛ یعنی فرد در حل مش���کالتش احس���اس ناتوان���ی كند، آن را در  اس���ت 
كدیور و همایونی،  كند )پورعبدلی،  گذار  توان دیگران بداند و مسئولیت زندگیش را به آنان وا
كه خدا به اذن تکوینی اسبابی  كه به خداوند متعال توكل می كند، می داند  1387(. اما مؤمن 
گیرد )حج: 65؛ لقمان:  را قرار داده اس���ت كه آدمی با تالش می تواند آن اس���باب مادی را به كار 
20(. عالوه  بر  این اس���باب معنوی قرار داده اس���ت كه تنها مؤمنین می توانند به واسطۀ ایمان، 
عمل صالح، تقوا و دعا از یاری خدا بهره مند  شوند )آل عمران: 13؛ انعام: 34؛ غافر:  60؛ طالق: 
3؛ روم:  5؛ محم���د: 7(. ع���الوه  ب���ر  این مؤمن زمام امور هس���تی را در دس���ت كس���ی می داند كه 
داناتری���ن، تواناترین، حکیم ترین موجودات اس���ت و او مهربان ترین نس���بت به مؤمن اس���ت، 
او مصلح���ت مؤمن را بهتر از خود او می داند )اس���راء: 85(. بدین ترتی���ب مؤمن با توكل به خدا 
كه  احس���اس خودكارآمدی، ع���زت نفس و در نتیجه امید بیش���تری دارد. در نهای���ت، می داند 

مسئولیت سرنوشتش به عهدۀ خود اوست )رعد: 11؛ مدثر: 38؛ نجم: 39(.
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5. خودب���اوری، خودب���اوری موجب احس���اس شایس���تگی1 و توانمندی می ش���ود )صفاری، 
كپورحاجی، 1393(. ازاین رو فرد مش���کالت را چالش و فرصتی  س���نایی، رش���یدی، پورتقی و پا
برای رش���د ش���خصی و تقرب به خدا می بیند. قرآن كریم توانمندی های مادی و معنوی آدمی 
را بیان كرده اس���ت و احس���اس توانمندی را در او تقویت كرده است )اسراء: 70(. بدین ترتیب، 
مؤمن در مواجهه با مش���کالت، به آس���انی تس���لیم نمی ش���ود و برای دس���تیابی به هدف تالش 
نا َعَ  قْداَمنا َوانُْصْ

َ
فْ��رِْغ َعلَيْنا َصْباً َوَثّبِ��ْت أ

َ
��ا بََرُزوا ِلالُ��وَت وَُجُنودِهِ قالُوا َربَّنا أ می كن���د. »َولَمَّ

گفتند:  گرفتند  كه در برابر جالوت و س���پاهیان او قرار  الَْق��وِْم الاْكفِريَن« )بقره: 250(؛ و هنگامی 
»پ���روردگارا! پیمانه ش���کیبایی و اس���تقامت را بر ما بری���ز! و قدم هاى ما را ثابت ب���دار! و ما را بر 
كافران، پیروز بگردان. از آنجا  كه مس���لمان توجه دارد تمامی توانایی هایش از جانب  جمعیت 
خداوند متعال اس���ت، احساس شایستگی موجب احساس عجب و غرور نمی شود و از یاد خدا 
غافل نمی ش���ود )انفال: 17(. در روایات اس���المی از یک س���و به دعا و تالش برای كسب روزی 
و حل مش���کالت توصیه ش���ده است و از س���وی دیگر، از ابراز نیاز به مردم نهی شده است. امام 
ْؤِمِن ِف ِديِن���ِه« )الکافی، ج 2، ص149(؛  ُ اِس ِع���ّزُ الْ ْيِدي الّنَ

َ
���ا ِف أ ُس ِمَّ

ْ
َيأ

ْ
باق���ر؟ع؟ فرمودن���د: »ال

ناامیدی از مالی كه در نزد مردم است، موجب عزت مؤمن در دینش می شود. امام صادق؟ع؟ 
اس« )الکافی، ج 2، ص148(؛  ُه اْس���ِتْغَناُؤُه َعِن الّنَ ْيِل َوِعّزُ

َّ
ْؤِمِن ِقَياُم الل ُ فرموده اس���ت: »َش���َرُف الْ

شرافت مؤمن به شب زنده دارى و عزتش به بی نیازیش از مردم است.
6. امی���د متعال���ی، گاهی با توجه ب���ه موانع موجود، تحقق امر مطلوب ناممکن اس���ت. بنابر 
آموزه های اس���المی، حتی در چنین ش���رایطی بایس���تی به فضل و رحمت خداوند امیدوار بود، 
گرچه با وجود موانع تالش مادی ممکن نیس���ت، به تالش معنوی و دعا ادامه داد )صالحی،  ا
1395(. امی���د حضرت زكریا؟ع؟ و حض���رت ابراهیم؟ع؟ و حضریت یعقوب؟ع؟  این چنین بود 

)آل عمران: 38؛ انبیاء: 69؛ یوسف:  87(.
_ با توجه به این مؤلفه ها، تفاوت امید مطلوب بر اساس آموزه های اسالمی و امید روان شناختی 
آشکار می شود: امید روان شناختی، تنها یک هیجان مثبت است كه موجب نشاط و تالش بیشتر 
در جهت دستیابی به هدف می شود و نقش مثبتی در سالمت روان دارد. امید مطلوب اسالمی، 
عالوه بر نقاط مثبت امید روان ش���ناختی، در رشد معنوی آدمی مؤثر است، موجب سعۀ وجودی 

شده، او را به سمت سعادت حقیقی و هدف اصلی آفرینش نزدیک می كند )انفال: 2(.
1 .competence
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_ در برخی رویکردهای روان شناس���ی كالسیک، تلقین تأثیر بسزایی در انگیزش آدمی و امید 
كه آثار تکوینی درونی و بیرونی  او دارد. اما در اس���الم، امید به خدا )توكل( یک حقیقت اس���ت 
در دستیابی فرد به هدفش دارد و موجب بهره مندی از یاری خداوند می شود )عنکبوت: 69؛ 

رعد: 28؛ طالق: 3(.
كالس���یک، اعتدال در احس���اس توانمندی و امید مطرح نیس���ت، ممکن  _ در روان شناس���ی 

است فرد دچار عجب یا خودشیفتگی یا غفلت از یاد خدا شود.
كالسیک ممکن است هدف صرفًا مادی باشد؛ زیرا هدف نهایی زندگی و  _ در روان شناس���ی 
تقرب به خدا مطرح نیس���ت. امید صرفًا بر اساس هدف فرد شکل می گیرد. اما در روان شناسی 

اسالمی، هدف زندگی و تعیین اهداف در جهت هدف زندگی مطرح است )ذاریات: 56(.
كالسیک، تالش معنوی و دعا مطرح نیست. _ در روان شناسی 

_ در روان شناس���ی كالسیک هنگام فقدان اسباب امید مطرح نیست، بلکه پذیرش و تسلیم 
كه از روی ناچاری است و یک انتخاب نیست، اما در اسالم فرد عالوه  مطرح اس���ت. تس���لیمی 
بر اینکه تس���لیم خواس���ت خداست، با خدا مناجات و دعا می كند و به فضل خدا امیدوار است، 
امید متعالی دارد. ازاین رو در بسیاری از موارد حل مشکالت، شفای بیماری های صعب العالج 

در مشاهد شریفه مشاهده می شود.
_ برخی روان شناس���ان با مداومت بر دعا مخالفند و معتقدند: انتظار به لحاظ روان ش���ناختی 
آسیب زاس���ت. عالوه بر اینکه ممکن اس���ت فرد پ���س از مدتی از درگاه خداوند ناامید ش���ود و یا 
حتی ش���کایت كند كه چرا خداوند خواس���ته ام را اجابت نکرد؟ و در ایمانش دچار آس���یب شود. 
كید شده است و حدی برای  پاسخ آن است كه در آموزه های اسالمی بر مداومت بر دعا بسیار تأ
گاهی داد كه علم انس���ان بسیار محدود  آن تعیین نش���ده اس���ت. عالوه بر این بایس���تی فرد را آ
است و تنها دو روز دنیا را می بیند، اما خداوند بر تمامی مصلحت  او احاطه دارد. خداوند وعده 
كند و خداوند خلف وع���ده نمی كند. در نهایت،  كننده را اس���تجابت  كه دعای دعا داده اس���ت 

كه از مقام صبر به مقام تسلیم و رضا نائل شود. این فرصتی است 

نتیجه گیری
امید، یک هیجان مثبت اس���ت. س���ازۀ امید در روان شناسی كالسیک، دارای مؤلفه های هدف، 
انگیزه و راهیابی است )اسنایدر، 2000(. رسالت اسالم تربیت انسان مؤمن است، از این رو نقطۀ 
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مطلوب را نشان می دهد و مؤمنین را به سوی آن تشویق می كند. در اسالم امید مطلوب، امیدی 
است كه موجب رشد معنوی و تقرب به خدا باشد و در دستیابی به سعادت اخروی مؤثر باشد.

هدف این پژوهش، تبیین سازۀ امید در روان شناسی اسالمی بود. با  تحلیل محتوای آیات، 
كه عبارت اند از: امید  روایات و متون اخالق اس���المی، مؤلفه های امید اس���المی به دس���ت آمد 
به امر مطلوب، اعتدال، تالش، توكل، خودباوری، امید متعالی. بر اس���اس آموزه های اسالمی 
امید با چنین مؤلفه هایی، امید مطلوب است و طاعت و بندگی خدا محسوب می شود. چنین 
امیدی عالوه بر بهزیس���تی روانی، رش���د معنوی و یاری تکوینی خداوند در جهت دس���تیابی به 

هدف را به دنبال دارد )طالق: 3(.
در متون اس���المی راهکارهایی برای تقویت امید در جهت س���المت روانی و رشد معنوی ارائه 
كه بایس���تی به صورت نظام مند و منسجم متناس���ب با نیاز مخاطب ارائه شود.  ش���ده اس���ت، 
پیش���نهاد می ش���ود در پژوهش های آینده بس���تۀ امیددرمانی با رویکرد اس���المی طراحی شود و 

اثربخشی آن ارزیابی شود.
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Abstract
The peace of mind and well-being have 
been the human being’s lost, and they 
are one of the most important grounds of 
perfection of the individual, family and 
society; returning to Islam and adhering 
to its revealed teachings are the way to 
achieve the peace of mind and well-being. 
The research method was a qualitative 
content analysis. To achieve the purpose 
of this study, the words ‘reassurance 
)iṭminan(’ and ‘composure )sakina(’ were 
looked up in the dictionaries and the verses 
containing these two words in the authentic 
interpretations of the Holy Quran by Shiite 
and Sunni scholars were studied and 
analyzed. The findings showed that  )a( 
the word ‘composure’ was recognized as 
the best equivalent for peace of mind and 
the word ‘reassurance’, the most eloquent 
equivalent for mental well-being; )b(. Just 
as, in psychology, mental well-being is the 

چكیده
گمش���ده های بش���ر  آرامش روانی و بهزیس���تی، 
كمال فرد، خانواده  و از مهم ترین زمینه ه���ای 
ك���ه راه دس���تیابی ب���ه آن  و جامع���ه می باش���د 
برگش���ت ب���ه دی���ن و پایبن���دی ب���ه آموزه های 
گام در این مسیر،  وحیانی اسالم اس���ت. اولین 
شناخت معادل قرآنی آرامش روانی و بهزیستی 
كیف���ی از نوع تحلیل  می باش���د. این پژوهش، 
محتوی اس���ت و به منظور دس���تیابی به هدف 
مذك���ور س���امان گرفت. بدین منظ���ور واژه های 
لغ���ت  فرهنگ ه���ای  در  س���کینه  و  اطمین���ان 
بررسی و آیات مشتمل بر این دو واژه در تفاسیر 
كریم از علمای ش���یعه و اهل سنت  معتبر قرآن 
گرف���ت. یافته های  مورد بررس���ی و تحلیل قرار 
س���کینه  واژۀ  ال���ف.  داد:   نش���ان  پژوه���ش 
بهترین معادل ب���رای آرامش روانی و اطمینان 
گویاتری���ن معادل بهزیس���تی  روانی تش���خیص 

سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397 )ص138-117(
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مقدمه
آرامش روانی و بهزیس���تی یکی از گمش���ده هاى مهم بش���ری اس���ت و اضطراب و نگرانی یکی از 
بزرگ ترین آسیب های زندگی به شمار می رود. عوارض ناشی از آن در زندگی فردى، خانوادگی و 
كاماًل قابل پیش بینی است. آرامش و دلهره، نقش بسیار مهمی در سالمت و بیمارى  اجتماعی 
ف���رد، خانواده و جامعه و س���عادت و بدبختی انس���ان ها دارد. تاریخ بش���ر ممل���و از صحنه هاى 
كه انس���ان براى تحصیل آرامش به هر راه و وس���یله ای متوسل شده است.  غم انگیزى اس���ت 
نظریات متعددی مطرح و كتاب هاى زیادى نوش���ته ش���ده كه موضوع آنها ناآرامی و راه مبارزه 
گرفته تا ش���اید  ب���ا آن، و راه به  دس���ت آوردن آرامش می باش���د. پژوهش های متعددی صورت 
راهی برای رس���یدن به آرامش و بهزیس���تی یافت كه در نهایت، منجر به روان شناس���ی مثبت و 

بهزیستی شده است.
كرده ا ند.  محققان به فراخور برداش���ت خود از بهزیس���تی، تعریف و ش���اخص هایی را مطرح 
ارسطو ش���ادی و رضایت عمومی را مهم ترین شاخص بهزیستی می داند. نظریه پردازان غربی 
كید می  كنند.  همچون فروید، مازلو و مورای بر مسئلۀ ارضای نیازها و فعالیت ها ی  هدفمند تأ
نظریه پردازان شرقی بهزیستی را نتیجۀ رشد معنوی، بیرون راندن من و پیدایش خود واقعی 
می دانن���د. برخی دیگر نیز بهزیس���تی را حاصل درگیرش���دن با فعالیت های معنادار دانس���ته اند 

result of peace of mind and the necessity of 
the full flourishing of man; In the culture of 
the Qur’an, the remembrance of God is the 
prelude to reassurance, and reassurance 
is beyond composure, and it is the ground 
for the evolution and manifestation of 
all divine talents; )c( ‘reassurance’ in the 
culture of the Qur’an, although a general 
and sublime word, but it is the closest 
Qur’anic word to the psychological term 
‘mental well-being’.

Keywords:   Reassurance,  Composure, 
Peace of Mind, Well-being mental, 
Qur’an,  Psychology.

داده ش���د؛ ب. همچنان ك���ه در روان شناس���ی، 
بهزیس���تی  روانی نتیجۀ آرام���ش روانی و الزمۀ 
كام���ل انس���ان اس���ت. در فرهن���گ  ش���کوفایی 
قرآن نیز ذكر و یاد خدا مقدمۀ اطمینان است و 
اطمینان فراتر از س���کینه و زمینۀ تکامل و بروز 
تم���ام اس���تعدادهای الهی اس���ت؛ ج. اطمینان 
گرچ���ه واژه ای عام و متعالی  در فرهنگ قرآن ا
اس���ت، اما نزدیک ترین واژۀ قرآنی به اصطالح 

روان شناختی بهزیستی روانی می باشد.

كلیدواژه ها: اطمینان، سکینه، آرامش روانی، 
بهزیستی  روانی، قرآن، روان شناسی.



119بررسی تطبیقی »اطمینان و سكینه« در قرآن با »آرامش روانی و بهزیستی« در روان شناسی                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

و نظریه پ���ردازان رویک���رد ژنیتکی بهزیس���تی را ناش���ی از ویژگی ه���ای ژنتیک���ی می دانند )ر.ک: 
هوشیاری، 1393، ص51_53(.

بهزیس���تی انواعی دارد از جمله: بهزیس���تی ذهنی، بهزیس���تی هیجانی، بهزیس���تی اجتماعی، 
بهزیس���تی معنوی و بهزیس���تی روان ش���ناختی. از آنجا كه مرز معنایی آنها به صورت دقیق بیان 
نش���ده اس���ت، در برخی پژوهش ها انواع بهزیس���تی به جای یکدیگر به كار برده ش���ده اند. مراد از 
بهزیس���تی در این پژوهش، بهزیستی روان ش���ناختی است. ریف1 )1995( یکی از محققین حوزۀ 
كمال در جهت تحقق توانایی های بالقوه واقعی  »بهزیس���تی روان ش���ناختی«2 آن را تالش برای 
فرد می داند. در این دیدگاه، بهزیستی تالش برای ارتقاست كه در استعدادها و توانایی ها متجلی 
می ش���ود و مؤلفه های آن عبارت اند از: خودمختاری، رش���د ش���خصی، رواب���ط مثبت با دیگران، 

هدفمندی در زندگی، پذیرش خود و تسلط بر محیط )هوشیاری، 1393، ص51_53(.
ب���ا مطالع���ه تاری���خ تطور علوم انس���انی، ب���ه روش���نی می توان دریاف���ت كه ه���دف نظریات و 
تحقیقات علوم انس���انی، تس���هیل دس���تیابی انسان به آرامش و بهزیس���تی است. درحالی كه با 
كم رنگ تر ش���ده اس���ت. ازاین رو، انس���ان در عصر  پیش���رفت تکنول���وژی، روزبه روز این آرامش 
كنون���ی بی���ش از هر زمان دیگری تش���نۀ ش���نیدن و یافتن راه حل های جدیدی ب���رای رهایی از 
بن بس���ت های موجود اس���ت. قرآن كریم بنا به تصریح خود، كتاب هدایت و راهنمای س���لوک 
انس���ان، مربی نفوس و ش���فابخش بیماری های روحی _ روانی، روشنگر مسیر سالمت، آرامش 
ك���ه در پرتو اتص���ال به مبدأ  كید كرده اس���ت  روان���ی و بهزیس���تی و تکام���ل اس���ت. قرآن بارها تأ
هس���تی بخش، می توان به اطمینان، آرامش روانی، در نهایت به كمال الیق انس���انی نائل آمد 

كه طبق آیۀ 28 سورۀ رعد، بهترین راهکار، ذكر و یاد خدا و توجه دائمی به اوست.
ق���رآن كریم راه های دس���تیابی به آرامش روانی و بهزیس���تی و مؤلفه ه���ای آن را اعمالی مانند 
ایمان به خدا، معاد و نیکوكاری )بقره: 60(، اطاعت از خداوند متعال )بقره: 38(، نماز خواندن 
)بق���ره: 277(، دع���ا و نیایش )فرق���ان: 70 و 71(، ت���وكل )نحل: 4(، آرامش بخش���ی )ابراهیم: 
45؛ توب���ه: 103؛ فت���ح: 4(، و در می���ان دوس���تان خ���دا ب���ودن )یون���س: 62( می دان���د )یگانه و 
حس���ین خانزاد، 1392(. بنابرای���ن در آموزه ه���ای اس���المی، آرامش روانی و بهزیس���تی به عنوان 
كید قرار گرفته و شاخص ها و راه های دستیابی  مهم ترین زمینه های كمال فرد و جامعه مورد تأ

1. Ryff.
2. Psychological Well-being.
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كوتاه، مطمئن ترین و نزدیک ترین راه دستیابی  كریم در یک آیۀ  به آنها بیان شده است. قرآن 
كرده است )رعد: 28(. بنابراین از دیدگاه دین،  به آرامش و اطمینان را یاد خدای متعال بیان 
مؤثرترین چیزی كه می تواند مش���کل فقدان س���المت و آرامش روانی بش���ر را برطرف نماید، یاد 
كنار گذاشتن، فراموشی و یا  خداس���ت )آذربایجانی و موسوی اصل، 1385(. اما انسان به دلیل 

كام بوده است. كنون از دستیابی به آرامش نا ناآشنایی با این منبع وحیانی عظیم تا
مرور پژوهش های داخلی نشان می دهد در تعریف این دو سازه، روان شناختی و معادل یابی 
اسالمی برای آنها ضمن وجود اختالف دیدگاه های متعدد، پژوهش خاصی انجام نشده است. 
بنابراین تالش برای تعیین معادل سازه های مذكور در تعالیم اسالمی ضروری به نظر می رسد. 
ازاین رو این پژوهش به دنبال پاس���خگویی به این س���ؤال است كه آیا »اطمینان و سکینه« در 

قرآن معادل »آرامش روانی و بهزیستی« در روان شناسی است؟

روش پژوهش
كه ابتدا ب���ا مراجعه به قرآن  كیف���ی از نوع تحلیل محتواس���ت. بدین ص���ورت  روش پژوه���ش، 
كریم، آیات مرتبط اس���تخراج و بعد از دس���ته بندی و مقوله بندی، با كمک تفاس���یر معتبر قرآن 

گرفت. كریم از مفسیرین شیعه و اهل سنت، تحلیل محتوا صورت 

یافته های پژوهش
در ای���ن بخ���ش، ابت���دا معانی لغ���وی »اطمینان«، »س���کینه« و »امن« بیان می ش���ود. س���پس 
واژه های متضاد اطمینان آورده ش���ده و در نهایت، به بررس���ی و تحلیل محتوای آیات ناظر به 

اطمینان و سکینه پرداخته خواهد شد.

1. اطمینان
»اطمین���ان«، از مادۀ »طمن« اس���ت و مصطفوی  آن را داری یک اصل واحد می داند. س���کون 
ُ َمَثاًلً قَْرَيًة  كه اعم از مادی و معنوی است. اطمینان مادی مانند »َضََب اللَّ بعد از اضطراب، 
ُ ِلاَس اْلُوِع  ذاَقَها اللَّ

َ
ِ فَأ نُْعِم اللَّ

َ
ِ َماكٍن فََكَفَرْت بِأ

تِيها رِزْقُها رََغداً ِمْن لُكّ
ْ
اكنَْت آِمَنًة ُمْطَمئِنًَّة يَأ

َواْلَ��وِْف« )نح���ل: 112(. اطمین���ان در قریه با نظم، عدال���ت و فراهم ب���ودن امکانات حاصل 
ك���ه با نور یقین و ش���هود به دس���ت می آید و اضطراب و ت���ردد را از  می ش���ود. اطمین���ان معنوی 
ال بِِذْكرِ 

َ
ُ إاِلَّ بُْشى  َوِلَْطَمئِ��نَ  بِهِ قُلُوُبُكمْ « )انف���ال: 10(. »أ بی���ن می ب���رد مانند »َوم��ا َجَعلَُه اللَّ
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ُتَها انلَّْفُس  الُْمْطَمئِنَُّة ارِْج��ِ� إىِل  َرّبِِك راِضَيًة َمرِْضيًَّة«  يَّ
َ
ِ  َتْطَمئِ��نُ  الُْقلُوُب« )رع���د: 28(. »يا أ اللَّ

يماِن« )نح���ل: 106(. وی همچنین می گوید:  ْكرِهَ َوقَلُْب��هُ  ُمْطَمئِنٌ  بِاْلِ
ُ
)فج���ر: 27(. »إاِلَّ َمْن أ

»اطمینان یا مطلق استعمال می شود و یا در مقابل چیزی دیگری. در صورت اول مراد، تحقق 
آرام���ش در نف���س و خ���روج از مطلق اضطراب و ت���ردد در تمام مراحل ایمان اس���ت، مانند آیات 
كه اطمینان قلب در برابر دش���من در جنگ بدر و آیۀ  دوم و س���وم. نوع دیگر نیز مانند آیۀ اول 
چهارم اطمینان قلب از جهت اصول و اعتقادات را می فرماید. اطمینان مطلق فقط با معرفت 
كه عبارت است  كرده  شهودی و رسوخ نور یقین حاصل می شود. آیۀ سوم آثار طمأنینه را بیان 
ِتی« )مصطفوی، 1360،  ًة، َفاْدُخِلی ِفی ِعباِدی، اْدُخِلی َجّنَ از: اْرِجِعی، ِإلی  َرّبِک، راِضَیًة، َمْرِضّیَ

ج 7، ص126(.
راغب  اصفهانی نیز اطمینان را به معنای آرامش خاطر بعد از پریشانی دانسته است و اضافه 
گر به وقوع چیزى علم پیدا كرد،  كرده است: »علم با شنیدن غیر از علم با دیدن است. انسان ا
كه با دیدن حاصل می شود، نخواهد  چون به چشم خود آن را ندیده، آن اطمینان و آرامش را 

داشت« )راغب  اصفهانی، 1363، ص525(.
َن به معنای فرو رفتن 

َ
كرده اس���ت: اْطَمأ به نظر می رس���د، بس���تانی دو معنای متفاوت بیان 

الْطِمْئَناَن مصدر به معنای 
َ
گر با »الی« متعدی شود، به معنای آرامش و ایمان است. أ است، اما ا

ِنیَنة؛ یعنی آرام���ش و اطمینان، فراخ و 
ْ
َمأ آرامش و آس���ودگی، امان و فراخ در زندگی اس���ت. الّطُ

آسودگی )بستانی، 1375، ص91(.
بنابراین فرهنگ های لغت همگی بر معنای س���کون و آرام���ش برای اطمینان توافق دارند. 
لکن بعضی از آنها قید »بعد از اضطراب و نگرانی« را افزوده اند )فراهیدی، 1414ق، ص443؛ 
ابن فارس، 1404ق، ص423؛ زمخشری، 1399ق،  ص397؛ ابن منظور، 1410ق، ص269؛ 
فیوم���ی، 1380ق، ج 2، ص379؛ طریحی، 1408ق، ج 6، ص278؛ زبیدی، 1414ق، ج 18، 

ص359؛ راغب  اصفهانی، 1363، ص525(.

2. سكینه
تَِيُكُم الَّابُوُت  

ْ
ْن يَأ

َ
سکینه را در شش جای قرآن ذكر شده است: »َوقاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آيََة ُملِْكهِ أ

نَْزَل ُجُنوداً 
َ
ُ  َسِكينََتهُ  َع  رَُسوِلِ َوَعَ الُْمْؤِمننَِي َوأ فِيهِ  َسِكيَنٌة ِمْن َرّبُِكْم« )بقره: 248(؛ »أنََزَل اللَّ

يََّدهُ ِبُُنوٍد لَْم تََروْها« )توبه: 40(؛ »ُهَو 
َ
ُ  َسِكينََتهُ  َعلَيْهِ َوأ نَْزَل اللَّ

َ
لَْم تََروْها« )توبه: 25 و 26(؛ »فَأ
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 ُ ��ِكيَنَة يِف قُلُوِب الُْمْؤِمننَِي لِ��َ�ْداُدوا إِيماناً َمَع إِيمانِِهْم« )فت���ح: 4(؛ »لََقْد رَِضَ اللَّ نَْزَل  السَّ
َ
ِي أ الَّ

ِكيَنَة َعلَيِْهْم« )فتح: 18(؛  نَْزَل  السَّ
َ
��َجَرةِ َفَعلَِم ما يِف قُلُوبِِهْم فَأ َعِن الُْمْؤِمننَِي إِذْ يُبايُِعونََك َتَْت الشَّ

ُ  َس��ِكينََتهُ  َع  رَُس��وِلِ َوَعَ  نَْزَل اللَّ
َ
ِي��َن َكَفُروا يِف قُلُوبِِهُم اْلَِميََّة َحِيََّة اْلاهِلِيَّةِ فَأ »إِذْ َجَع��َل الَّ

الُْمْؤِمننَِي« )فتح: 26(.
فرهنگ ه���ای لغت همگ���ی س���کینه را دارای یک معنای اصل���ی دانس���ته اند. قاموس قرآن 
گرفتن بع���د از حركت )قص���ص: 72(، آرامش باطن و انس  س���کینه را از س���کون به معنای آرام 
)اعراف: 189(، اطمینان و انس )روم: 21( آورده است. سکینه در قرآن به معنای آرامش قلب 
گفته: سکینه ها در قرآن به معنای طمأنینه  و س���بب ثبات و آرامش ظاهرى اس���ت. ابن عباس 
اس���ت، غیر از سکینه در س���ورۀ بقره )زبیدی، 1414ق، ج 18، ص288(. برخی آن را به معنای 

زوال اضطراب در هنگام عصبانیت و ترس دانسته اند )عسکری، 1400ق، ص197(.
بنابراین مراد از س���کینه، نزول اس���تقرار، ثبات و سکون نفس از جانب خداوند متعال است، 
به گونه ای ك���ه اضط���راب و نگرانی خاطر را برط���رف نماید. این ماده فقط ی���ک اصل دارد و آن 
اس���تقرار در مقابل حركت اس���ت و اعم از اس���تقرار مادی و معنوی اس���ت كه به اس���تقرار معنوی 
كه با »الی« اس���تعمال ش���ود، به معن���ای اعتماد و  گفته می ش���ود. هنگامی  و روح���ی، اطمینان 

اطمینان خواهد بود )مصطفوی، 1360، ج 5، ص165(.

3. امن
ْمن، به معنای امنّیت، امان، آرامش خاطر و اطمینان اس���ت )بس���تانی، 1375، ص135(. 

َ
األ

ب���رای آن دو اص���ل ی���ا دو معنای اصلی ذكر ش���ده اس���ت: یک���ی امانت ضد خیان���ت به معنای 
س���کون قلب و دیگری تصدیق اس���ت )ابن فارس، 1404ق، ص423(. صحاح، امن را ضد 
خوف دانس���ته اس���ت. راغ���ب  اصفهانی در مف���ردات نیز اص���ل آن را طم  أنینه نف���س و از بین 
كرده اس���ت )راغ���ب  اصفهانی، 1363، ص90(. برخ���ی این ماده را دارای  رفت���ن خوف بیان 
ی���ک اص���ل و به معنای س���کون، رفع خوف و اضطراب دانس���ته اس���ت )مصطف���وی، 1360، 
كه معنایی ضدخوف اس���ت را همۀ  ج1، ص 150(. بنابرای���ن آرامش خاط���ر و اطمین���ان نفس 
كه امن و امنیت مقدمه  كرده اند. اما با بررس���ی س���یاق آیات معلوم ش���د  فرهنگ لغت ها بیان 

اطمینان و آرامش اس���ت )نحل: 112(.
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4. واژه های متضاد اطمینان
الزم است معانی ضد اطمینان و سکینه نیز بررسی شود تا در استنباط معنا و معادل یابی دچار 
ع، وحشة و حزن. خطا نشویم. واژه هایی همچون: وجل، خوف، خشیت، رهبة، دهشة، فز
ع و خ���وف معنا كرده اند و فروق اللغ���ة در فرق بین  وج���ل: صح���اح و لس���ان العرب آن را به فز
خوف و وجل آورده اس���ت كه وجل خالف طمأنینه اس���ت. »وج���ل« را دارای یک اصل واحد و 
ع از آثار آن اس���ت. فرق وجل با  به معن���ای ناآرام���ی و اضطراب در باطن دانس���ته كه خوف و فز
كه خوف حالت تأثر و اضطراب از مواجه با  ع، وحش���ت و حزن این اس���ت  خوف، خش���یت، فز
گهانی  ع به معنای ترس ش���دید به همراه اضطراب و نگرانی از ضرر نا ضرر مش���کوک اس���ت. فز
اس���ت. حزن؛ یعنی غم فقدان و فراق، خش���یت؛ یعنی خوف در مقابل عظمت و بزرگی مقام، 
ُ وَِجلَْت قُلُوُبُهْم ِإَوذا تُلَِيْت  ِيَن إِذا ُذكَِر اللَّ َما الُْمْؤِمُنوَن الَّ وحش���ت نیز در مقابل انس اس���ت. »إِنَّ
 ُ ِيَن إِذا ُذكَِر اللَّ ِ الُْمْخبِتنَِي الَّ ُوَن« )انف���ال: 2(. »َوبَّشِ َعلَيِْه��ْم آياتُُه زاَدتُْهْم إِيماناً َوَع  َرّبِِهْم َيَتَوكَّ
صاَبُهْم« )حج: 35(. َوِجَل���ْت ُقُلوُبُهْم در این آیه به معنای از 

َ
ابِرِيَن َع  ما أ وَِجلَ��ْت قُلُوُبُهْم َوالصَّ

دست دادن آرامش هنگام شنیدن نام خداوند است، به خاطر عظمت حضرت حق و سنگینی 
تکالیف ما در برابر او )مصطفوی، 1360، ج13، ص 45(.

كه اصلی ترین معنای اطمینان و واژه های  آنچه از این بررس���ی به دست می آید، این اس���ت 
كاربردهای مطلق و مقی���د، مادی و معنوی این  وابس���ته آن، آرامش اس���ت. این معنا در تمام 
گاه با توجه به قرائن، »طم���ن« در معنای آرامش مطلق در  ماده دیده می ش���ود. با این ح���ال، 
گاهی آرامش  گاهی آرامش نسبت به مورد خاص استعمال می شود. همچنین،  تمام مراحل و 
گاهی منتس���ب به امور معنوی اس���ت. سکینه بیش���تر با معنای آرامش روانی و  در امور مادی و 
ع یا همان ترس، آثار فیزیولوژیک  قلبی برابری دارد. وجل نیز یعنی ناآرامی روانی كه خوف و فز
ع، ضد آرامش و می توانند از موانع آرامش  و عالئم ظاهری آن است. بنابراین وجل، خوف و فز

روانی و بهزیستی باشند.

5. بررسی واژۀ اطمینان در آیات قرآن
واژۀ اطمینان سیزده بار در قرآن تکرار شده است كه در چهار وجه معنایی كلی خالصه می شود:

1. اطمینان به معنای آرامش ظاهری ناشی از عوامل مادی دنیوی مانند:
قيُموا 

َ
نَنُْتْم فَأ

ْ
َ قِياماً َوُقُعوداً َوَع  ُجُنوبُِكْم فَإَِذا اْطَمأ الةَ فَاذُْكُروا اللَّ آی���ۀ اول: »فَإِذا قََضيُْتُم الصَّ
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يَن ال يَرُْجوَن  الةَ اكنَْت َعَ الُْمْؤِمننَي كِتاباً َموْقُوتاً« )نساء: 103(. آیۀ دوم: »إِنَّ الَّ الةَ إِنَّ الصَّ الصَّ
يَن ُهْم َعْن آياتِنا اغفِلُوَن« )یونس: 7(. آیۀ سوم:  نُّوا بِها َو الَّ

َ
نْيا َو اْطَمأ لِقاَءنا َو رَُضوا بِاْلَياةِ ادلُّ

 ِ نُْعِم اللَّ
َ
ِ َماكٍن فََكَفَرْت بِأ

تِيها رِزْقُها رََغداً ِمْن لُكّ
ْ
ُ َمَث��اًل قَْرَي��ًة اكنَْت آِمَنًة ُمْطَمئِنًَّة يَأ »َوَضََب اللَّ

ُ ِلاَس اْلُوِع َواْلَوِْف بِما اكنُ��وا يَْصَنُعوَن« )نحل: 112(. آیۀ چهارم: »قُْل لَْو اكَن يِف  ذاَقَه��ا اللَّ
َ
فَأ

ماءِ َملَاكً رَُسواًل« )إسراء: 95(. آیۀ پنجم:  نْلا َعلَيِْهْم ِمَن السَّ رِْض َمالئَِكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمئِّننَِي لََنَّ
َ
اْل

صاَبتُْه فِتَْنٌة انَْقلََب َع  وَْجِههِ 
َ
نَّ بِهِ ِإَوْن أ

َ
صابَُه َخرْيٌ اْطَمأ

َ
َ َع  َحرٍْف فَإِْن أ »َوِمَن انلَّاِس َمْن َيْعُبُد اللَّ

نْيا َواْلِخَرةَ ذلَِك ُهَو اْلُْساُن الُْمبنُي« )حج: 11(. َخِسَ ادلُّ
2. اطمینان در معنای آرامش قلبی ناشی از عوامل ظاهری یا محسوس مانند:

 َولَْم تُْؤِمْن ق��اَل بىَل  َولِكْن 
َ
رِِن َكيَْف تيُْحِ الَْمْوىت  ق��اَل أ

َ
آی���ۀ شش���م: »ِإَوذْ ق��اَل إِبْراهِي��ُم َرّبِ أ

ْن قَْد 
َ
ُكَل ِمنْها َوَتْطَمئِنَّ قُلُوُبنا َوَنْعلََم أ

ْ
ْن نَأ

َ
ِلَْطَمئِ��نَّ قَلْب« )بقره:260(. آیۀ هفتم: »قالُوا نُريُد أ

َصَدْقَتنا...« )مائده: 113(.
3. اطمینان به معنای آرامش قلبی ناشی از عوامل معنوی مانند:

 ِ ُ إاِلَّ بُْشى  لَُكْم َوِلَْطَمئِنَّ قُلُوُبُكْم بِهِ َوَما انلَّْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اللَّ آیۀ هش���تم: »َوما َجَعلَُه اللَّ
ُ إاِلَّ بُْشى  َوِلَْطَمئِنَّ بِهِ قُلُوُبُكْم  الَْعزي��زِ اْلَكيِم« )آل عمران: 126(. آیۀ نهم: »َوما َجَعلَ��ُه اللَّ
ِ ِمْن  َ َعزيٌز َحكيٌم« )انفال: 10(. آیۀ ده���م: »َمْن َكَفَر بِاللَّ ِ إِنَّ اللَّ َوَم��ا انلَّْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنْ��ِد اللَّ
َح بِالُْكْفرِ َصْدراً َفَعلَيِْهْم َغَضٌب  ْكرِهَ َوقَلُْبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْليماِن َولِكْن َمْن َشَ

ُ
َبْعِد إيمانِهِ إاِلَّ َمْن أ

 ِ يَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ قُلُوُبُهْم بِِذْكرِ اللَّ ِ َولَُهْم َعذاٌب َعظيٌم« )نحل: 106(. آیۀ یازده���م: »الَّ ِم��َن اللَّ
ِ َتْطَمئِنُّ الُْقلُوُب« )رعد: 28(. ال بِِذْكرِ اللَّ

َ
أ

4. اطمینان به معنای مرتبه ای از نفس؛ یعنی نفس مطمئنه در برابر نفس اماره و لوامه.
ُتَها انلَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة ارِْج�  إىِل  َرّبِِك راِضَيًة َمرِْضيًَّة« )فجر: 27 و 28(. يَّ

َ
آیۀ دوازدهم: »يا أ

كریم 6. بررسی آیات قرآن 
قيُموا 

َ
نَنُْتْم فَأ

ْ
َ قِياماً َوُقُعوداً َوَع  ُجُنوبُِك��ْم فَإَِذا اْطَمأ الةَ فَاذُْكُروا اللَّ آی���ۀ اول: » فَإِذا قََضيُْت��ُم الصَّ

الةَ اكنَْت َعَ الُْمْؤِمننَي كِتاباً َموْقُوتاً« )نساء: 103(. اطمینان در این آیه به معنای  الةَ إِنَّ الصَّ الصَّ
َنْنُتْم« 

ْ
آرام���ش بعد از اضطراب های س���فر اس���ت )ابن عاش���ور، 1420ق، ج 4، ص245(. »اْطَمأ

گرچه طبرسی  كاش���انی، 1416، ج 1: 496(. ا به معنای اس���تقرار و اقامت در وطن است )فیض 
گرفته اس���ت )طبرس���ی، 1415، ج 6: 24(، به نظر  اطمین���ان در آی���ه را به معنای مطلق آرامش 
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كه اطمینان در آیه تناسبی با آرامش قلبی ندارد  می رس���د دیدگاه ابن عاشور صحیح باش���د؛ چرا
كامل خواندن نماز بعد از پایان جنگ و رس���یدن به منزل اس���ت. بنابراین اطمینان در  و م���راد 
گفت آرامش در همه جا یک حالت  گرچه شاید بتوان  این آیه به ُبعد مادی آرامش اشاره دارد، 

روحی روانی و از شئون قلب است.
يَن ُهْم َعْن آياتِنا  نُّوا بِها َوالَّ

َ
نْي��ا َواْطَمأ ي��َن ال يَرُْجوَن لِقاَءنا َورَُضوا بِاْلَياةِ ادلُّ آی���ۀ دوم: »إِنَّ الَّ

كه با ناامیدی از ثواب الهی و یا با نترسیدن از عذاب  اغفِلُوَن« )یونس: 7(. مقصود این اس���ت 
خداوند1 به دنیا دل بس���ته و به آرامش ظاهری رس���یده اند )طبرس���ی، 1415، ج 11، ص264(. 
آنان به دلیل عدم ایمان به قیامت، به دنیا دل بس���ته بودند و با آن به آرامش رس���یده بودند 
)زمخش���ری، 1407، ج 2، ص528(. در ای���ن آیه آرامش و س���کون ظاهری، ناش���ی از اس���باب 

ظاهری دنیوی و غفلت از آیات الهی مراد است.
ِ َماكٍن فََكَفَرْت 

تِيها رِزْقُها رََغداً ِمْن لُكّ
ْ
ُ َمَثاًل قَْرَيًة اكنَْت آِمَنًة ُمْطَمئِنًَّة يَأ آیۀ سوم: »َوَضََب اللَّ

ُ ِلاَس اْلُوِع َواْلَوِْف بِما اكنُوا يَْصَنُعوَن« )نحل: 112(. آیۀ مباركه س���ه  ذاَقَه��ا اللَّ
َ
ِ فَأ نُْع��ِم اللَّ

َ
بِأ

صف���ت ب���راى آن قریه ذكر می كن���د. اطمینان به منزلۀ رابط���ۀ میان دو صفت دیگر اس���ت؛ چرا 
ك���ه بع���د از امنیت، آرامش و اطمینان خواهد آمد و س���پس رزق و روزی فراوان ش���ده و اهل آن 
آبادی مجبور به هجرت نخواهند شد )طباطبایی، 1417، ج 12، ص523(. سایر مفسران نیز 
كاشانی، 1416، ج 3،  كرده اند )طبرسی، 1415، ج 14، ص63؛ فیض  همین گونه معنا و تفسیر 
ص160؛ زمخش���ری، 1407، ج 2، ص639؛ فض���ل اهلل، 1419، ج 13، ص311(. آیه، امنیت را 
مقدمۀ اطمینان و آرامش، و آرامش را الزمۀ وس���عت رزق و پیش���رفت دانس���ته است. بنابراین، 
كه در نتیج���ۀ عوامل دنیوی  اطمین���ان در آی���ه به معنای آرام���ش اعم از قلبی و ظاهری اس���ت 

حاصل شده است و آسایش، رفاه دنیوی و پیشرفت را به دنبال آورده است.
��ماءِ َملَاكً  نْلا َعلَيِْهْم ِمَن السَّ رِْض َمالئَِكٌة َيْمُش��وَن ُمْطَمئِّننَِي لََنَّ

َ
آی���ۀ چه���ارم: »قُْل لَْو اكَن يِف اْل

كثر فرهنگ های لغت مطمئنین را به استقرار و سکونت در زمین معنا  رَُس��واًل« )إس���راء: 95(. ا
كرده ان���د )ابن عاش���ور، 1420، ج 14، ص168؛ ابی���اری، 1405، ج 10، ص241؛ ثعلبی، 1425، 
ج 6، ص136(، اما برخی به معنای آرامش و عدم ترس به دلیل دلبس���تگی به دنیا دانسته اند 
)آلوسی، 1415، ج 8، ص163(. سکونت و آرامش در زمین و همچنین دلخوش بودن به دنیا 

كه می گوید: »اذا لسعته النحل لم یرج لسعها وخالفها فی بیت  گفتار »هذلی« شاعر  1. »رجاء« به معناى خوف نیز آمده مانند 
نوب عواسل«.
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و آرامش به خاطر امکانات و لذت های آن، هر دو ظاهری و ناشی از عومل مادی است.
صاَبتُْه فِتَْنٌة 

َ
نَّ بِهِ ِإَوْن أ

َ
صابَُه َخرْيٌ اْطَمأ

َ
َ َع  َحرٍْف فَ��إِْن أ آی���ۀ پنج���م: »َوِمَن انلَّاِس َمْن َيْعُبُد اللَّ

نْيا َواْلِخَرةَ ذلَِك ُهَو اْلُْساُن الُْمبنُي« )حج: 11(. واژۀ اطمینان در این  انَْقلََب َع  وَْجِههِ َخِسَ ادلُّ
گر  گفته ا آیه به معناى آرامش و س���کونت است )طباطبایی، 1417، ج 14، ص494(. طبرسی 
بر اثر عبادت، به رفاه و فراوانی نعمت برسند، به عبادت خدا اطمینان پیدا می كنند )طبرسی، 
كرده اس���ت: »آنها  1415، ج 16، ص190(. تفس���یر نمون���ه نی���ز معنایی نزدی���ک به همین بیان 
كند و نفع و خیرى به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می كنند  گر دنیا به آنها رو  كه ا چنان اند 

و آن را دلیل بر حقانیت اسالم می گیرند« )تفسیر نمونه، ج 14، ص34(.
كه ام���ن و امنی���ت به معنای ع���دم جنگ،  از مجم���وع آی���ات دس���ته اول برداش���ت می ش���ود 
ك���ه ثمره اش  خونری���زی، دزدی و بالی���ای طبیع���ی، مقدم���ۀ اطمینان و آرامش ظاهری اس���ت 
كه ب���ا زوال امکانات و آس���ایش، این نوع  آس���ایش یا هم���ان فراوانی امکانات مادی می باش���د 
آرام���ش نیز از بین م���ی رود. بنابراین، اطمینان در این آیات ارتباطی ب���ه بحث آرامش روانی و 
گرچه امنیت، آرامش ظاهری و آس���ایش نس���بی از مقدمات بهزیس���تی روانی  بهزیس���تی ندارد، ا
كید اس���ت و در روان شناس���ی تح���ت عنوان  هس���تند و در روای���ات معصومی���ن؟مهع؟ نی���ز مورد تأ

سلسله نیازها و ارضای نیازها مطرح شده است.
گرچه اطمینان و آرامش روحی و روانی بر اثر عوامل مادی نیز حاصل  گفت:  در نهایت، باید 
می شود، اما از آنجا كه این آرامش و اطمینان پایدار نیست، خدای تعالی با دعوت بنده به ذكر 

كند. می خواهد او به آرامش دائمی، حقیقی و زوال ناپذیر دست پیدا 
 َولَْم تُْؤِمْن ق��اَل بىَل  َولِكْن 

َ
رِِن َكيَْف تيُْحِ الَْمْوىت  ق��اَل أ

َ
آی���ۀ شش���م: »ِإَوذْ ق��اَل إِبْراهِي��ُم َرّبِ أ

ِلَْطَمئِنَّ قَلْب...« )بقره: 260(. در مورد اطمینان در این آیه نظرات بسیاری وجود دارد، برخی 
كه  از مفس���ران معتقدند: بر اساس اینکه الف در "أولم" براى استفهام است، مشخص می شود 
حضرت ابراهیم؟ع؟ ایمان داش���ته و هدف او افزایش یقین بوده اس���ت )طبرسی، 1415، ج 3، 
كه حضرت  گویا صحیح نیست؛ چرا  كه  كرده است  ص130(. طبرسی به افزایش یقین ترجمه 
ابراهی���م؟ع؟ به دنبال آرامش قلبی اس���ت. به هر صورت اطمین���ان و آرامش قلبی از راه دیدن 
كشاف نیز لیطمئن را به معنای آرامش قلبی و رفع جوالن فکری و قلبی  مقصود است. صاحب 
در كیفیت احیاء اموات دانسته است )كشاف، ج 1، ص309(. به نظر می رسد، ایشان بین چند 
كرد حضرت ابراهیم؟ع؟ علم حضوری داشته است؛  كرده است. نمی توان ادعا  اصطالح خلط 
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چرا كه دایره علم حضوری بس���یار محدود و مرتبه اعالی علم اس���ت. بنابراین، قرار دادن علم 
استداللی و حسی، بعد از علم حضوری خطاست.

برخی دیگر نیز اطمینان را آرامش حاصل از علم محس���وس و شرح صدر )ابن عاشور، 1420، 
ج 2، ص512(، آرامش بعد از اضطراب )فضل اهلل، 1419، ج 5، ص77(، اطمینان یعنی ازدیاد 
یقین )حویزی، 1383، ج 1، ص276( و آرامش قلبی از راه مش���اهده عینی وحی الهی )فیض 
كثر مفس���ران نیز اطمینان در این آیه  كاش���انی، 1416، ج 1، ص294( معنا كرده اند. بنابراین، ا

كرده اند. را آرامش قلبی بعد از ناآرامی، از راه دیدن معنا 
ْن قَْد َصَدْقَتنا َونَُكوَن َعلَيْها ِمَن 

َ
ُكَل ِمنْها َوَتْطَمئِنَّ قُلُوُبنا َوَنْعلََم أ

ْ
ْن نَأ

َ
آیۀ هفتم: »قالُوا نُريُد أ

اهِديَن« )مائده: 113(. مقصود از اطمینان در آیه، آرامش قلبی از راه دیدن است؛ بدین معنا  الشَّ
كه حواریون ایمان داشته اند، اما هدف آنان افزایش یقین از راه مشاهده بوده است )طبرسی، 
ابن عاش���ور، 1420ق، ج 5،  1415ق، ج 7، ص234؛ فیض كاش���انی، 1416ق، ج 2، ص98؛ 

ص265؛ فضل اهلل، 1419ق، ج 8، ص397(. 
از سیاق دسته دوم آیات برمی آید كه این نوع اطمینان و آرامش باالتر از یقین و علم استداللی 
است. بنابراین گرچه با عوامل حسی حاصل می شود، اما چون با زوال عوامل، زائل نمی شود، 

كرد. می تواند داخل در بحث ما باشد و معنای آرامش روانی و بهزیستی را از آنها برداشت 
 ِ ُ إاِلَّ بُْشى  لَُكْم َوِلَْطَمئِنَّ قُلُوُبُك��ْم بِهِ َوَما انلَّْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اللَّ آی���ۀ هش���تم: »َوما َجَعلَُه اللَّ
الَْعزيزِ اْلَكيِم« )آل عمران: 126(. اختالف اس���ت كه آیا فرش���تگان در روز بدر، جنگیدند یا فقط 
سیاهی لشکر و تشجیع كننده بودند؟ به نظر می رسد، مردم فرشتگان را ندیده باشند و فقط توسط 
فرشتگان آرامش قلبی و شجاعت به آنان داده می شده است )طبرسی، 1415، ج 10، ص177(. 
لکن مالئکه اس���باب ظاهری ایی هستند كه بشارت و آرامش قلبی را می آفرینند، نه اینکه فتح و 
پیروزى مستند به یارى آنها باشد، بلکه فقط مستند به خداوند متعال است )طباطبایی، 1417، 
ج 4، ص12(. برخی دیگر طمأنینه در این آیه را به آرامش قلبی با عوامل غیرمشهود معنا كرده اند 

كاشانی، 1416، ج 1، ص379(. )زمخشری، 1407، ج 1، ص412؛ فیض 
ِ إِنَّ  ُ إاِلَّ بُ��ْشى  َوِلَْطَمئِنَّ بِ��هِ قُلُوُبُكْم َوَما انلَّْصُ إاِلَّ ِم��ْن ِعنِْد اللَّ آی���ۀ نه���م: »َوما َجَعلَُه اللَّ
ُكْم« 

ُ
ّنِی ُمِمّد

َ
كش���اف و تحریر مرجع ضمیر در »َوما َجَعَل���ُه« را »أ َ َعزي��ٌز َحكيٌم« )انفال: 10(.  اللَّ

دانس���ته اند )كش���اف و ابن عاش���ور، 1420، ج 9، ص35(. اطمینان در این آی���ه به معنای زوال 
اضطراب و ترس از روح و جان است )فضل اهلل، 1419، ج 10، ص338(. به معنای زوال ترس 
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كاشانی، 1416، ج 2، ص278(. در این آیه نیز  و اضطراب ناش���ی از كمی نفرات اس���ت )فیض 
مراد اطمینان و آرامش قلبی در اثر عوامل غیرظاهری است.

ْك��رِهَ َوقَلُْبُه ُمْطَمئِ��نٌّ بِاْليماِن َولِكْن 
ُ
ِ ِمْن َبْع��ِد إيمانِهِ إاِلَّ َمْن أ آی���ۀ دهم: »َم��ْن َكَفَر بِاللَّ

ِ َولَُهْم َعذاٌب َعظيٌم« )نحل: 106(. اطمینان  َح بِالُْكْفرِ َصْدراً َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِم��َن اللَّ َم��ْن َشَ
ْكِرَه 

ُ
 َمْن أ

َّ
به معناى سکون و آرامش است، و شرح صدر یعنی گشادى و وسعت سینه. جملۀ »ِإال

كراه، مجبور شدن زبان به  یماِن« اس���تثنایی اس���ت از عموم شرط، و مراد از ا ِ
ْ
َوَقْلُبُه ُمْطَمِئّنٌ ِباإل

كراه نمی شود و حاصل مقصود این  كفر و تظاهر به آن اس���ت؛ زیرا قلب هیچ وقت ا كلمه  گفتن 
كفر می ش���وند،  كلمه  گفتن  كفر می كنند و مجبور به  كه بعد از ایمان تظاهر به  كس���انی  اس���ت: 
ولی دل هایش���ان مطمئن به ایمان اس���ت از غضب خدا مستثناء هس���تند )طباطبایی، 1417، 
یم���اِن« به معن���ای اقرار به ایمان اس���ت )بحرانی، 1416، ج 3،  ِ

ْ
ج12، ص358(. »ُمْطَمِئ���ّنٌ ِباإل

كه در درون و روح و روان آنان بی ثباتی، ناآرامی و تشویش  ص459(. مراد این است: افرادی 
گر به دلیل  در اعتقادات راه ندارد، و نسبت به معتقدات خود آرامش روانی و اطمینان دارند، ا

كنند، اشکالی ندارد. كراه بیرونی چیزی بر خالف اعتقادات خود را بر زبان جاری  ا
ِ َتْطَمئِنُّ الُْقلُوُب« )رعد: 28(. ال بِِذْكرِ اللَّ

َ
ِ أ يَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ قُلُوُبُهْم بِِذْكرِ اللَّ آیۀ یازدهم: »الَّ

كه پایۀ  كه به بحث آرامش روانی و بهزیس���تی ارتباط دارد، این آیه اس���ت  مهم ترین آیه ای 
اطمینان، آرامش روانی و بهزیس���تی را »ذكر« معرفی می كند. در بررس���ی این آیۀ شریفه به بیان 

كتفا می كنیم. مهم ترین نکات ا

نكتۀ اول: ایمان
طب���ق دیدگاه المیزان، صدر آیه بیان ذیل آیه قبل اس���ت، یعنی بی���ان "من اناب" و می فهماند 
كه او را  اناب���ه هم���ان ایمان و اطمینان قلب اس���ت ب���ا ذكر خدا، البته ای���ن از ناحیه عبد اس���ت 
گردد )طباطبایی، 1417، ج 11، ص485(.  مستعد می س���ازد براى اینکه مشمول عنایت الهی 
از دی���دگاه عالمه طباطبایی در المیزان ایمان عبارت اس���ت از: پذیرای���ی و قبول مخصوصی از 
كه باعث تسلیم سایر قوا نیز  كرده  كه درک  ناحیه نفس )قبول باعث تسلیم(، نسبت به آنچه 
می ش���ود. پس هدایت از ناحیه خداى سبحان به دنبال قبول قلبی می آید. در آیۀ مورد بحث 
آن را اطمینان نامیده؛ یعنی قبول بدون اضطراب قلبی )طباطبایی، 1417، ج 11، ص485(، 
كرده است. عالمه طباطبایی اطمینان قلبی  در آیۀ 125 س���ورۀ انعام از آن به ش���رح صدر تعبیر 
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كه مقدمه هدایت الهی اس���ت. بنابراین، ایشان  را همان قبول قلبی همراه با تس���لیم دانس���ته 
كه هدایت و توفیق الهی را به دنبال می آورد. اطمینان و ایمان را حالتی روانی می داند 

 َولَْم تُْؤِمْن 
َ
رِِن َكيَْف تيُْحِ الَْمْوىت  قاَل أ

َ
تعداد دیگری از مفسران ذیل آیه »ِإَوذْ قاَل إِبْراهِيُم َرّبِ أ

كرده و این درخواست را  قاَل بىَل  َولِكْن ِلَْطَمئِنَّ قَلْب...« )بقره: 260(، مطالب فراوانی مطرح 
با مقام نبوی ایشان ناسازگار دانسته اند. لذا برخی گفته اند: از جواب معلوم می شود درخواست 
انجام احیاء اس���ت نه مشاهده چگونگی احیاء. برخی دیگر نیز ظهور آیه را درخواست مشاهده 
گرفته شود، هیچ مشکل فکری  حس���ی احیاء دانسته اند. درخواس���ت اطمینان به هر احتمالی 
عقیدتی ایجاد نمی ش���ود؛ زیرا ایمان با اطمینان متفاوت اس���ت. ایمان اقناع فکری است كه از 
مصادر عقلی و غیرعقلی صادر می ش���ود، اما اطمینان سکون و آرامش قلبی است به گونه ای كه 
هیچ اندیش���ه مخالفی در آن راه نداش���ته باش���د و مصادر آن برای حس ی���ا آنچه نزدیک حس 
اس���ت روشن باش���د و این حالت هیچ منافاتی با ایمان ندارد )حویزی، 1383، ج 5، ص577؛ 

بحرانی، 1416، ج 5، ص658(.
كه استدالل و مباحث  عالوه بر این می توان گفت: آیه در مقام بیان یک اسلوب عملی است 
گاه باعث اقناع فکری می ش���وند، اما به مرحله یقین و آرامش قلبی عمیق نمی رس���انند.  علمی 
بنابراین، نباید راه س���ؤال و طلب اطمینان را س���د كرد. همان طور كه خداوند این طلب را انکار 
كرده است )فضل اهلل، 1419، ج 5، ص81(. از مجموع نظرات و سیاق  نفرموده و معجزه ارائه 
كه اطمین���ان با ایمان متف���اوت و باالتر از آن می باش���د، بلکه می توان  آیات برداش���ت می ش���ود 
اطمین���ان را ثمرۀ رش���د ایمان دانس���ت. بنا بر این تفس���یر می توان آرامش روانی و بهزیس���تی را 
مع���ادل تقریبی اطمینان دانس���ت؛ زی���را همچنان كه بیان ش���د مقدم���ات و مؤلفه های ایمان، 

جزئی از شاخص های آرامش روانی و بهزیستی نیز به شمار می روند.

كر نكتۀ دوم: ذ
ك���ردن، خواه با زبان  در بی���ان معن���ای ذكر گفته اند: به معنای یادآوری كردن اس���ت؛ یعنی یاد 
باشد یا با قلب و یا با هر دو. به عبارت دیگر، حالت روحی _ روانی خاصی است كه در آن انسان 
گاهی با حضور چیزی در  گاهی با یادآوری زبانی اس���ت و  كه  خویش را مورد توجه قرار می دهد 
گفته است: »خداوند  قلب )مفردات الفاظ قرآن، ص328، ماده ذكر(. طبرس���ی در بیان »ذكر« 
تعال���ی یک جا ذكر را مایۀ اطمینان قلب و جایی دیگر باعث وجل و ترس قلب خوانده اس���ت. 
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مقصود از ذكر در اولی به یاد آوردن ثواب ها و نعمت هاى الهی اس���ت. مقصود از دومی، به یاد 
كه آرامش را س���لب می كند« )مجمع البیان، ج6، ص291(.  آوردن عقاب خدا و انتقام اوس���ت 
گرفته اند، س���ازگار می باش���د، عالوه بر اینکه در چند  كس���انی كه ذكر را لفظی  این تفس���یر با نظر 

جاى قرآن ذكر به معناى قرآن آمده است )انبیاء: 50(.
كه ش���خص در اثر ذكر دائمی و عبادت به تمام مقدرات  ش���اید هم مراد از ذكر، عبادت باشد 
مؤمن ش���ده و در حال س���ختی و رفاه قلبش مطمئن و آرام اس���ت و آن عبارت اخراى س���کینه 
��ِكيَنَة يِف قُلُوِب الُْمْؤِمننَِي لَِ�ْداُدوا إِيماناً« )قاموس قرآن،  نَْزَل السَّ

َ
ِي أ كه فرموده: »ُهَو الَّ اس���ت 

ج 4، ص241(.
كه مقصود از ذكر، اعم از ذكر لفظی است و مقصود از آن انتقال ذهن،  لیکن ظاهر این است 
خط���ور قل���ب و اتصال روحی _ روانی اس���ت. چه مش���اهده آیات و برخوردن به حجتی باش���د و 
 »ِ ِي��َن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ قُلُوُبُه��ْم بِِذْكرِ اللَّ یا ش���نیدن كلمه اى. ش���اهدش این اس���ت كه بعد از »الَّ
ِ َتْطَمئِ��نُّ الُْقلُوُب«. این خود قاعده اى عمومی  ال بِِذْكرِ اللَّ

َ
كلی می فرماید: »أ به عن���وان قاعده 

اس���ت كه ش���امل همه انحاء ذكر می باشد، چه اینکه لفظی باشد و چه غیر آن و چه اینکه قرآن 
باشد و یا غیر قرآن )مفردات راغب، ص329(.

ب���ا توجه به س���یاق آیات، به نظر می رس���د، بهترین معنا برای ذكر كه منج���ر به آن اطمینان و 
آرامش روانی شود؛ توجه، یاد، ارتباط و اتصال قلبی و روحی _ روانی به خداوند متعال باشد و تنها 
ذكر زبانی مراد نیس���ت و مصداق تام آن حضور و توجه روحی _ روانی و ذكر زبانی اس���ت. مقصود 
حقیقی از ذكر خداوند متعال رسیدن به درجه ای از ایمان و اعتقاد است كه انسان خود را پیوسته 
زیر نظر خدا دانسته و در نهان و آشکار او را شاهد و ناظر اعمال خود بداند )حشر: 18؛ غافر: 19(. 
كه بر افکار و رفتار پرتو  به عبارت دیگر، حقیقت ذكر توجه روحی _ روانی به خدای تعالی اس���ت 

می افکند. بنابراین می توان گفت اطمینان و آرامش روانی ثمرۀ ذكر و ایمان است.
بنابراین اتصال، ذكر، یادآوری و ش���مارش نعمت ه���اى بی حد و حصر الهی قلب را زنده نگه 
داشته و نوعی اطمینان، ایمان و آرامش روانی را به دنبال دارد كه زمینۀ هدایت و توفیق الهی 
می ش���ود. ازاین رو، می توان گفت توجه به داش���ته ها و اتصال به قدرتی الیزال از ش���اخص ها و 

زمینه های بهداشت، سالمت، آرامش روانی و بهزیستی است.
اطمینان بخش���ی ی���اد خداوند متعال یا ب���ه دلیل انس، اعتماد و امید به اوس���ت، یا به دلیل 
بی���ان رحمت خداون���د بعد از اضطراب و نگران���ی، یا به دلیل بیان دالی���ل وجود و وحدت حق 
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كه ذكر خداوند نمی شود  تعالی و یا به دلیل آرامش قلب بعد از شبهات می باشد. پس هنگامی 
یا ذكر می شود و دل آرام نمی گیرد معلوم می شود، بیمار و دچار نفاق است. بنابراین، اطمینان 
كه در س���ایه توج���ه، یاد و اتصال به ق���درت الیزال الهی  به معن���ای آرامش قلبی و روانی اس���ت 

حاصل و زمینۀ شکوفایی استعدادهای الهی و تکامل بیشتر خواهد شد.
تمام این موارد به این برمی گردد كه دل آدمی فطرتًا درپی محبوب زوال ناپذیر است. از این رو، 
دل بستن به محبوب های زوال پذیر حقیقتًا آرامش روانی پایدار به دنبال ندارند؛ چرا كه نگرانی 
زوال آن محبوب، دائمی اس���ت. اما چ���ون حق تعالی تنها محبوب باالصاله و زوال ناپذیر اس���ت 
هنگامی كه دل سر بر آستان او نهاد، دیگر اندوه و خوف زوال محبوب او را نمی  آزارد و به آرامش 
روانی دس���ت می یابد )تفس���یر موضوعی قرآن، رضایی اصفهانی و دیگ���ران، ص194(، و چنین 
آرامش و اطمینانی دائمی اس���ت. ابن عاش���ور در التحریر همین معنا را آورده و گفته اس���ت: »این 
« )تحریر و التنویر(. ع َتْطَمِئّنُ اطمینان و آرامش قلبی استمراری است به قرینه تکرار فعل مضار

در ی���ک تحلی���ل روان ش���ناختی می توان گفت: اص���واًل آرامش روحی _ روان���ی و امنیت نفس 
تنها برای مؤمن محقق می شود؛ زیرا ایمان راستین به خداوند متعال، او را نسبت به حمایت 
كه ب���ه خدا ایم���ان واقع���ی دارد از هیچ چی���ز در دنیا  و الط���اف اله���ی امی���دوار می كن���د. مؤمنی 
نمی هراس���د، چون می داند تا خدا نخواهد هیچ شر و آزاری به او نمی رسد )تغابن: 11( و تا خدا 
كند.  نخواهد هیچ كس و یا هیچ قدرتی قادر نیس���ت به او ضرری برس���اند یا چیزی را از او منع 
ك���ه امکان ندارد ترس یا اضط���راب فلج كننده بر او چیره  به همین دلیل، مؤمن انس���انی اس���ت 
شود )بقره: 112(. از مرگ نمی هراسد، به آن واقع بینانه می نگرد و آن را دروازه ای برای زندگی 
جاودان���ه می دان���د )آل عمران: 185؛ جمعه: 8(. روزی خود را در دس���ت خ���دا می داند و دربارۀ 
رزق و روزی م���ادی و معنوی اصواًل ترس و ناامیدی نمی شناس���د؛ زی���را خدا را روزی دهنده ای 
می دان���د كه تأخی���ر و تخلف ندارد )هود: 6؛ عنکبوت: 60؛ رع���د: 28(. از مصیبت ها و حوادث 
گواری ها آزمایش خداوند متعال اس���ت )حدید: 22 و  كه حوادث و نا نمی هراس���د؛ زیرا می داند 
كه بسیاری از بیماران  گناه نمی شود، احساسی  23(. هرگز دچار اضطراب ناامیدكنندۀ ناشی از 
گناه می داند )حجر:  كه ناامیدی از رحمت اله���ی را از بزرگ ترین  روان���ی از آن رنج می برند؛ چرا 
56(. ای���ن ع���دم اضط���راب مؤمن معل���ول تربیت صحیح اس���المی اس���ت، به گونه ای كه تالش 
كند؛ زیرا خداوند متعال  كرده و توبه  كاری، جبران  گناه نشود و یا به محض خطا می كند دچار 
گناه در پیش���گاه خداوند  را غف���ار می داند )نس���اء: 110؛ ط���ه: 82؛ زمر: 82(. اعت���راف مؤمن به 
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گناه از ذهن به منظ���ور رهایی از ناراحتی  توبه پذی���ر، او را از كوش���ش برای دور نگهداش���تن فکر 
گناه، باز می دارد. روانی ناشی از احساس 

گر دچار احساس گناه شوند، به منظور رهایی  كسانی كه ایمان ندارند، بعد از خطاهای خود، ا
گاه و یا تغییر باورهای خود پرداخته و راه را برای بیماری های  از آن به س���ركوبی ضمیر ناخودآ
گناه نه  روانی و س���قوط بیش���تر اخالقی فراهم می كنند. این نوع رهایی از اضطراب و احس���اس 
گناه را از بین نمی برد، بلکه یک اضطراب مبهم و پیچیده را در درون  تنها احس���اس پس���تی و 
كه روزبه روز او را به سوی ناآرامی، سقوط و خطاهای بیشتر و از بین رفتن  فرد نهادینه می كند 
كه روانکاوان به  عزت نفس س���وق می دهد. به دلیل خطرات و ضررهای همین س���ركوبی بود 
گاه و مواجهه دوباره با آن روی آوردند تا بیمار به جای سركوبی این  آشکارسازی ضمیر ناخودآ
كوچکی از ثمرات توبه  احس���اس ها، به قضاوت و داوری در مورد آنها بپردازد. این تنها بخش 
كوتاهی  گناه انجام می دهد. فقدان ایمان و همچنین سس���تی و  كه مؤمن بعد از خطا و  اس���ت 
در توجه به خداوند متعال موجب سرگردانی و احساس پوچی می شود. ازاین رو، خداوند در آیۀ 
گرفتن  گرفتاری و در تنگنا قرار  124 سورۀ طه، غفلت و بی توجهی به خداوند را باعث سختی، 

كرده است.  دانسته و در آیۀ 28 سورۀ رعد، درمان آن را بازگشت، توجه و یاد خداوند بیان 

نكتۀ سوم: قلب
كه از آن عمومیت برداشت می شود. هر قلبی با ذكر خدا  »القلوب«، جمع دارای الف و الم است 
اطمین���ان و آرامش می یابد و اضطرابش تس���کین پیدا می كند. این معنا حکمی اس���ت عمومی 
كه در اثر از دست دادن  كار قلب به جایی برسد  كه هیچ قلبی از آن مستثناء نیست، مگر اینکه 
گریزان و از نعمت طمأنینه و  بصیرت دیگر نتوان آن را قلب نامید. البته چنین قلبی از ذكر خدا 
بْصاُر َولِكْن َتْعَم الُْقلُوُب 

َ
س���کون محروم خواهد بود. همچنان كه فرموده: »فَإِنَّها ال َتْعَم اْل

ُدورِ« )حج: 46( و همچنین فرموده: »لَُهْم قُلُوٌب ال َيْفَقُهوَن بِها« )اعراف: 179(. الَّيِت يِف الصُّ

نكتۀ پنجم: آرامش قلب
ِ  َتْطَمئِنُ  الُْقلُوُب« در  ال بِِذْكرِ اللَّ

َ
ِ أ ِيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُ  قُلُوُبُهْم بِِذْكرِ اللَّ به نظر می رسد باء در آیه »الَّ

كند  هر دو مورد سببیه باشد؛ یعنی به واسطۀ یاد خدا قلوب آرام می گیرد . انسان چون خدا را یاد 
و ب���ه خدا رو آورد، قلبش آرام می ش���ود )قاموس ق���رآن، ج 4، ص241(. همچنین از ظاهر الفاظ 



133بررسی تطبیقی »اطمینان و سكینه« در قرآن با »آرامش روانی و بهزیستی« در روان شناسی                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

آیه انحصار فهمیده می ش���ود، چون متعلق فعل یعنی» ِبِذْك���ِر اهلِل« بر خود فعل یعنی »تطمئن« 
مق���دم ش���ده، در نتیجه می فهماند كه دل و وران آدمی ج���ز به یاد خدا به چیز دیگرى اطمینان 
و آرام���ش نمی یاب���د. عالوه بر اینکه این آرامش برای همه امکان پذیر اس���ت، درحالی كه آرامش 
ناشی از مادیات فقط برای كسانی فراهم می شود كه از آن برخوردار باشند؛ زیرا دل ها كه همان 
نفوس مدركه می باش���د، هیچ هدفی جز رسیدن به س���عادت و امنیت ندارد، لذا دست به دامن 
اس���باب می زند و چون تنها س���بب غالب و غیرمغلوب خداى س���بحان است، پس تنها به یاد او 
كه از حقیقت خود غافل اس���ت  گر دلی به یاد غیر او آرامش یابد، دلی اس���ت  آرامش می یابند و ا

گر متوجه وضع خود بشود، دچار اضطراب می گردد )طباطبایی، 1417، ج 11، ص488(. و ا
ُتَها انلَّْف��ُس الُْمْطَمئِنَُّة ارِْج�  إىِل  َرّبِِك راِضَي��ًة َمرِْضيًَّة فَاْدُخىل  يف  ِعبادي  يَّ

َ
آی���ۀ دوازده���م: »يا أ

كوفی  كم حس���کانی در ش���واهد التنزیل از فرات بن ابراهیم  َواْدُخ��ىل  َجنَّيت « )فجر: 27_30(. حا
كه آیه دربارۀ حضرت علی؟ع؟ نازل ش���ده است  به اس���نادش از امام صادق؟ع؟ روایت نموده 
)مجمع البیان(. مجاهد می گوید: »اطمینان، حقیقت ایمان است، لذا مطمئنه است به سبب 
كه داراى یقین و تصدیق به ثواب و بعثت باشد. ابن زید می گوید: »مطمئنة به  ایمان. ایمانی 
كلبی و ابی روق می گویند: »مطمئنه آن است  بش���ارت بهشت در موقع مردن و در روز قیامت«. 
كه صورتش سفید و پرونده عملش به دست راستش داده شود، پس در این موقع خاطر جمع 
 پروردگارش از او راضی باش���د به س���بب آنچه به جا 

ً
ۀ ش���ود. راِضَیًة مس���رور به ثواب خدا، َمْرِضّیَ

گفته اند: در دنیا راضی به قضاء و اراده خدا باشد تا خدا هم از او راضی باشد  آورده است. برخی 
و از افعال و عقاید او خشنود باشد.

نفس مطمئنة، نفسی است كه با ایمان به پروردگار و یاد او سکونت یافته، به مقام رضا رسیده 
اس���ت. آنچه از س���یاق آیه یعنی مقابل قرار گرفت���ن این نفس با اوصافی كه براى آن ذكر ش���ده با 
انسانی كه قبل از این آیه مورد سخن بود، استفاده می شود؛ این است كه نفس مطمئنه، نفسی 
است كه با عالقه مندى و یاد پروردگارش سکونت یافته و به آنچه او راضی است، رضایت می دهد. 
در نتیجه، خود را بنده اى می بیند كه مالک هیچ خیر و شرى و نفع و ضررى براى خود نیست و نیز 
دنیا را یک زندگی مجازى و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحانی الهی می داند و در نتیجه 
گر غرق در نعمت دنیایی ش���ود، به طغیان و گس���ترش دادن به فس���اد و به علو و اس���تکبار، وادار  ا
گر دچار فقر و فقدان گردد گرفتار كفر و ترک شکر نمی شود، بلکه همچنان در عبودیت  نمی شود و ا

پا برجا است و از صراط مستقیم منحرف نمی شود، نه به افراط و نه به تفریط.
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برخی پنداشته اند كه این خطاب بعد از حسابرسی نفوس مطمئنه به ایشان می شود. ولیکن به 
نظر ما ظرف این خطاب از اول تا به آخر روز قیامت است؛ یعنی از همان لحظه اى كه نفوس مطمئنه 
زنده می شوند، تا لحظه اى كه داخل بهشت می شوند، بلکه از لحظه اى كه مرگ شان می رسد مورد 

این خطاب هستند تا وقتی كه به جنت الخلد در می آیند )روح المعانی، ج30، ص130(.
ك���ه اطمینان  كرده، براى آن اس���ت  ���ًة« توصیف  گ���ر نف���وس مطمئنه را ب���ه »راِضَی���ًة َمْرِضّیَ ا
و س���کونت یافت���ن دل به پروردگار مس���تلزم آن اس���ت كه هر قضا و ق���درى برایش پیش می آید 
كمتری���ن چ���ون و چرای���ی نکند، حال چ���ه آن قضا و قدر تکوینی باش���د و چه حکمی باش���د كه 
كرده باش���د، پس هیچ س���انحه به خش���م آورنده اى او را به خش���م نمی آورد، و هیچ  او تش���ریع 
معصیت���ی دل او را منحرف نمی كند. این همان ظهور عبودیت تامه در بنده اس���ت پس اینکه 
ِتی«  فرمود: »َفاْدُخِلی ِفی ِعباِدی« در حقیقت امضاى عبودیت وى است و جمله »َواْدُخِلی َجّنَ
كرد و فرمود:  كلمه »جنت« را بر ضمیر تکلم اضافه  منزلگاه او را معین می كند، و منظور از اینکه 
كند )طباطبایی، 1417،  كه او را به تشریف خاصی مشرف  داخل جنت من شو این بوده است 
گفته اس���ت: »ای نفس مطمئ���ن؛ یعنی ای نفس  كش���اف بر اس���اس روایتی  ج 20، ص478(. 

خالی از ترس و اندوه« )زمخشری، 1407، ج 4، ص753(.
كه این  كه ب���دون اضطراب و ناآرامی باش���د  مطمئن���ه اس���م فاعل از اطمأن اس���ت، هنگامی 
آرامش ممکن اس���ت ناش���ی از تصدیق دین و ش���ریعت باش���د. توصیف نفس با اطمینان برای 
گاهی  تخصیص و تعریف نیس���ت، بلکه برای تمییز مخاطبین اس���ت برای ورود به بهش���ت و 
اطمین���ان ب���ه یقین به وجود خداوند و وحدانیت او و اخالص در عمل معنا ش���ده اس���ت. تمام 

آنچه بیان شد مقومات خطاب دخول بهشت است )ابن عاشور، 1420، ج 30، ص304(.
ُة«؛ یعنی نفس���ی كه با آرامش و اطمینان روحی زندگی كرده اس���ت و  ْفُس اْلُمْطَمِئّنَ ُتَها الّنَ ّیَ

َ
»یا أ

به قضا و قدر الهی اطمینان داش���ته و متخلق به اخالق الهی ش���ده و تمام حركات و س���کنات او 
برای رضای حق تعالی بوده اس���ت و هر آنچه س���ختی و نامالیمات برای او پیش می آمده است 
با صبر جمیل و روح راضی آنها را تحمل می كرده است )وحی القرآن(. حویزی و بحرانی در ذیل 
كه حضرت فرمودند: مقصود امام حسین؟ع؟ است. كرده  آیه حدیثی از امام صادق؟ع؟ نقل 

به نظر می رس���د اطمینان در این آیه ارتباط فراوانی به بحث آرامش روانی و معنای مقصود 
در ای���ن نوش���تار ن���دارد؛ چرا كه با صف���ت قرار گرفتن اطمین���ان برای نفس )تنه���ا در یک جای 
ق���رآن(، مرتب���ه ای از نف���س را می گوی���د كه در براب���ر نفس ام���اره و لوامه ق���رار دارد. همچنین از 
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س���یاق آیات برمی آید كه مراد یک مقام روحی و معنوی بس���یار متعالی است كه به نظر می رسد 
گر این تفس���یر هم رد  كامل یا همان ائمه اطهار؟مهع؟ می باش���د. حتی ا مخصوص انس���ان های 
كه بسیار  گرفت؛ چرا  ش���ود باز نمی توان اطمینان در این آیه را معادل آرامش روانی و بهزیستی 

گیرتر از آنهاست. متعالی تر و فرا

بحث و نتیجه گیری
در این نوش���تار به بررس���ی دو واژۀ اطمینان و س���کینه و چند واژۀ متضاد با آن در قرآن و آرامش 

روانی و بهزیستی در روان شناسی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد:
نظریه پردازان ش���رقی، بهزیس���تی را نتیجه رش���د معنوی، بیرون راندن م���ن و پیدایش خود 
واقعی می دانند )هوشیاری، 1393، ص65(. این برداشت تباینی با معنای اطمینان و آرامش 
قلبی كه نتیجۀ ذكر و مقدمه هدایت الهی است، ندارد. نظریه پردازان غربی نیز عده ای ارضای 
نیازه���ا؛ تع���دادی، فعالیت معن���ادار و برخی پایه آرام���ش روانی و بهزیس���تی را ژنیتک می دانند 
گرچه پذیرش این مالک ها از دیدگاه اس���المی، به صورت مطلق ممکن نیس���ت، اما  )همان(. 
ع، فعالیت معنادار و انجام  كلی نیز وجود ندارد. بدین معنا كه ارضای نیازها در دایره شر تباین 
امور در جهت رضای خداوند متعال و دوری از بیهودگی، آنچه از والدین به فرزند می رس���د، از 

مقدمات، مؤلفه ها و شاخص های آرامش روانی و بهزیستی در دیدگاه اسالمی هستند.
گفته ان���د: بهزیس���تی یعنی ش���ناخت فرد  در تعری���ف بهزیس���تی روانی نظریه پ���ردازان غرب���ی 
از توانمنده���ای خ���ود و اس���تفادۀ مؤثر از آنها به نف���ع خود و اجتماع. در این دیدگاه بهزیس���تی، 
تالش برای ارتقا اس���ت كه در اس���تعدادها و توانایی ها متجلی می شود )همان(. باید گفت این 
تعریف از بهزیس���تی روانی، اخص از اطمینان قلبی در معارف قرآنی اس���ت. بنابراین، برداش���ت 
صاحب نظ���ران ش���رقی و غربی از بهزیس���تی روانی متباین ب���ا اطمینان قلب���ی در فرهنگ قرآنی 

كه جمع بندی و معادل یابی ممکن نباشد. نیست 
شاخص های آرامش روانی و بهزیستی در دیدگاه غربی محدود به ارتباط فرد با خود، دیگران 
و محیط است و هدفمندی در زندگی نیز در حیطه دنیا تعریف می شود. اما شاخص های آرامش 
روانی و بهزیس���تی از دیدگاه اس���الم عالوه بر حیطه های مذكور، بیش���تر ناظر به ارتباط با خداوند 
متعال است و سه ارتباط دیگر نیز در همین راستا تعریف می شوند و دارای ارزش خواهند بود.

كه در لغت به معنای آرامش بعد از اضطراب و ناشی از  اطمینان قلبی، واژه ای وحیانی است 
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كه در چهار وجه  عوامل ظاهری یا غیرظاهری می باشد. این واژه سیزده بار در قرآن تکرار شده 
كلی اس���تعمال شده است: آرامش ظاهری ناشی از عوامل مادی دنیوی، آرامش قلبی  معنایی 
ناش���ی از عوامل ظاهری، آرامش قلبی ناش���ی از عوامل معنوی و به معنای مرتبه ای از نفس در 

برابر نفس اماره و لوامه.
اطمینان یا مطلق اس���تعمال می شود و یا در مقابل چیز دیگری. در صورت اول، مراد تحقق 
آرام���ش در نف���س و خ���روج از مطلق اضط���راب و تردد در تم���ام مراحل ایمان اس���ت و نوع دیگر 
اطمین���ان قل���ب در برابر دش���من و یا نس���بت به اص���ول و اعتق���ادات. اطمینان مطل���ق فقط با 
معرفت شهودی و رسوخ نور یقین حاصل می شود. ذكر زبانی و قلبی و نعمت های الهی مقدمه 
كه به دنبالش هدایت الهی می آید. در نهایت می توان گفت:  اطمینان قلبی و شرح صدر است 
ذك���ر )با تمام انواع���ش، بلکه به معنای مطلق اتصال با قدرتی الی���زال( باعث اطمینان قلبی و 
آرامش روانی می ش���ود و همی���ن اطمینان زمینه قبول هدایت الهی اس���ت. پس خود اطمینان 

هدف غایی نیست، بلکه مقدمه پذیرش هدایت الهی است.
كه توج���ه دائمی به خداون���د متعال باعث  مکانی���زم آرامش بخش���ی ذكر بدین صورت اس���ت 
ك���ه عواطف مثبت به خود و س���ایر  كامل و صحیح خواهد ش���د  ش���کل گیری ش���ناختی جام���ع، 
موجودات را به دنبال دارد. همین ش���ناخت صحیح الهی و عواطف مثبت دینی، باعث ظهور 
كه به ص���ورت تصاعدی آرامش روانی، بهزیس���تی و تکام���ل فردی را به  رفتارهای���ی می ش���وند 
دنبال دارند. احساس شایس���تگی و توانایی مدیریت خود و پیرامون، شکوفایی استعدادهای 
فردی و رش���د ش���خصی، برقراری روابط مثبت و س���ازنده با دیگران، هدفمندی و داشتن قصد 
قربت و خلوص نیت در زندگی، رضایت به مقدرات تکوینی و تش���ریعی الهی و راضی بودن به 

داشته و نداشته ها یا همان پذیرش خود، از ثمرات آن است.
س���کینة ش���ش بار در قرآن آمده و همه دربارۀ آرامش قلب اند كه سبب ثبات و آرامش ظاهرى 
كه هرگاه با “الی” متعدی شود به معنای اطمینان و اتکاء است. امن نیز به معنای آرامش  است 
خاطر و اطمینان است. بنابراین، اطمینان اعم از سکینه و امن است. واژه ای كه در برابر اطمینان 
ع آثار آن هستند. خشیت نیز  قرار دارد و معنای ضد آن را افاده می كند “وجل” است كه خوف و فز

به معنای خوف ناشی از علم به عظمت و علو مقام است كه با اطمینان سازگار است.
گرفته  در تفاس���یر مختلف اطمینان، س���کینه، ام���ن، ایمان و ش���رح صدر تقریبًا مع���ادل هم 
كه می تواند زمینۀ  ش���ده اند، اما به نظر می رس���د امن یعنی امنیت ظاهری و اجتماعی و غی���ره 
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ایمان باش���د در برخی روایات عدم امنیت از موانع ایمان ش���مرده شده است. سکینه به معنای 
ك���ه اعم از آرامش روانی  كه اعم از ظاهری و روانی اس���ت و اطمینان معنایی واال دارد  آرام���ش 

كه منحصرًا از راه توجه و اتصال به منبع الیزال الهی فراهم می آید. است 
گفت: در فرهنگ قرآنی ه���رگاه اطمینان به خداوند متعال و  در جمع بن���دی نهایی می توان 
عوامل معنوی نس���بت داده ش���ده باش���د، به معنای آرامش قلبی است كه با زوال نعمت، فقر و 
مش���کالت دنیوی از بین نمی روند و آنچه با زوال نعمت و مش���کالت دنیوی، متزلزل ش���ده و یا 
كه از عوامل مادی دنیوی حاصل ش���ده اس���ت. ازاین رو،  از بین می رود آرامش ظاهری اس���ت 
در دیدگاه قرآن، بهداش���ت، س���المت، آرامش و بهزیس���تی كامل حاصل نمی ش���ود جز با اتصال 
به وجود الیزال الهی و شدت و ضعف موارد مذكور بستگی دارد به میزان آن توجه و اتصال.

بنابراین اطمینان قلبی نوع اول كه با ذكر الهی حاصل می شود، می تواند معادلی برای آرامش 
كه ش���رایط، مقدمات و مؤلفه های اطمینان و  روانی و بهزیس���تی در روان شناسی اسالمی باشد 
آرامش قلبی نیز شاخص های بهزیستی روانی از دیدگاه اسالم خواهند بود. همچنین از بررسی 
سیاق آیات نکته ای به دست می آید و آن اینکه آرامش قلبی، آرامش ظاهری را به دنبال دارد، 

اما عکس آن همیشه صادق نیست.
كه ذكر با تمام انواعش مقدمه نوع اول اس���ت و  در پایان توجه به این نکته ضروری اس���ت 
كه با خش���یت  خود زمینۀ پذیرش هدایت و انوار الهی اس���ت. همین نوع از آرامش قلبی اس���ت 
الهی سازگار است و مالزم ایمان می باشد. این نوع از اطمینان، باالترین مرتبه و اعلی درجه اش 

گر تا واپسین لحظات حیات حفظ و تقویت شود، مخاطب آیه دوازدهم قرار می گیرد. كه ا
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Abstract
Life satisfaction is one of the most 
important components in any person’s 
life. Life satisfaction is of a great effect 
on increasing mental well-being and 
preventing psychological traumas. 
Therefore, with the aim of finding ways to 
increase life satisfaction, many researchers 
have studied the variables associated with 
life satisfaction. The present study aims 
at predicting life satisfaction based on 
religious orientation and perfectionism. 
This study is of descriptive-correlational 
type. The sample studied consisted of 
292 students in associate, BA and MA 
courses in state university and Islamic 
Azad university in Shareza city, selected 
through available sampling method, 
who then completed Allport religious 
orientation scale, Diener life satisfaction 
scale and Terry-Short perfectionism scale. 
In investigating the relationship between 
variables, we used Pearson correlation 
coefficient. All analyses were done through 

چكیده
یکی از مهم ترین مؤلفه های بهداش���ت روانی، 
رضای���ت از زندگ���ی اس���ت. رضای���ت از زندگ���ی 
افزای���ش بهزیس���تی روان���ی  تأثی���ر بس���زایی در 
و پیش���گیری از آس���یب های روان���ی دارد. ل���ذا 
پژوهش���گران زیادی ب���ا هدف یافت���ن راه های 
افزایش رضایت از زندگی به بررسی متغیرهای 
همبس���ته ب���ا رضای���ت از زندگ���ی پرداخته ان���د. 
ه���دف ای���ن پژوه���ش، پیش بین���ی رضایت از 
زندگی بر اس���اس دو متغیر جهت گیری مذهبی 
كمال گرایی می باش���د. ای���ن پژوهش، از نوع  و 
توصیف���ی _ همبس���تگی می باش���د. نمونه مورد 
كاردان���ی،  از دانش���جویان  نف���ر  مطالع���ه 292 
ب���ه  ارش���د مش���غول  كارشناس���ی  كارشناس���ی و 
تحصیل در دانش���گاه دولتی و آزادشهر شهرضا 
ك���ه ب���ه روش نمونه گیری در دس���ترس  اس���ت 
جهت گی���ری  پرس���ش نامه های  و  انتخ���اب 
مذهب���ی آلپ���ورت، رضای���ت از زندگ���ی دین���ر و 
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مقدمه
یک���ی از مهم تری���ن مؤلفه ها و مالک های بهداش���ت روانی، رضایت از زندگی اس���ت. رضایت از 
زندگی از ضروری ترین خواس���ته های فطری و نیازهای روانی انس���ان به  شمار می رود و تأثیرات 
عمده ای بر سالم س���ازی و بهس���ازی جامعه دارد. به طوری  كه امروزه بس���یاری از ملل به نوعی 
درص���دد ایجاد یک جامعه س���الم و بانش���اط هس���تند؛ زیرا به نظر می رس���د احس���اس رضایت، 
انس���ان ها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیش���تر آماده می كند و وابس���تگی های فرد را به محیط 

گسترده تر می كند )پاركر و موری،1 2008(.

1 Parker, J.  & Moore, R. 

SPSS 24 software. The findings showed 
that internal religious orientation has a 
positive and significant relationship with 
life satisfaction, but external religious 
orientation has no significant relationship 
with life satisfaction. Furthermore, positive 
perfectionism has a positive and significant 
relationship with internal religious 
orientation and has a negative and significant 
relationship with external religious 
orientation, but negative perfectionism has 
only a negative and significant relationship 
with external religious orientation. In 
addition, there is a positive and significant 
relationship between positive perfectionism 
and life satisfaction, but there is no 
significant relationship between negative 
perfectionism and life satisfaction. In 
general, life satisfaction can be predicted by 
the variables of internal religious orientation 
and positive perfectionism.

Keywords: external religious orientation, 
internal religious orientation, life 
satisfaction, positive perfectionism, 
negative perfectionism

كمال گرایی تری ش���ورت را تکمیل نمودند. در 
بررسی رابطۀ بین متغیرها از ضریب همبستگی 
پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. 
 Spss24 كلیه تحلیل ها با اس���تفاده از نرم افزار
انجام ش���ده اس���ت. یافته های پژوهش نشان 
كه جهت گیری مذهبی درونی با رضایت از  داد 
زندگی رابطۀ مثب���ت و معنادار دارد. همچنین 
كمال گرای���ی مثب���ت ب���ا جهت گی���ری مذهب���ی 
درونی رابطۀ مثب���ت و معنا دار و با جهت گیری 
مذهب���ی بیرونی رابطۀ منفی و معنا داری دارد. 
در مجم���وع می ت���وان گفت: رضای���ت از زندگی 
می تواند توسط متغیرهای جهت گیری مذهبی 
كمال گرایی مثبت پیش بینی شود. درونی و 

كلیدواژه ه���ا: جهت گی���ری مذهب���ی بیرون���ی، 
جهت گیری مذهبی درونی، رضایت از زندگی، 

كمال گرایی منفی. كمال گرایی مثبت، 
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طبق نظریۀ رضایت كلی از زندگی ونتگوت، مریک و اندرسون1 )2003(، رضایت از زندگی شامل 
سه طیف رضایت ذهنی از زندگی )شخص تا چه میزان احساس می كند دارای زندگی خوبی است(، 
رضایت وجودی از زندگی )زندگی یک شخص در سطح عمیق تر تا چه اندازه خوب است( و رضایت 
عینی از زندگی )زندگی یک ش���خص چگونه توسط جهان خارج درک می شود( می باشد. فرانس2 
كی خود برای رضایت از زندگی چهار عامل اصلی خانواده، وضعیت اقتصادی،  )1992( در نظریۀ ادرا
وضعیت روحی و روانی و وضعیت جسمانی را مؤثر می داند. دینر )2000( در یک تقسیم بندی، كیفیت 
زندگی را دارای دو ُبعد عینی و ذهنی )بهزیستی ذهنی( دانسته و رضایت از زندگی را به عنوان جزئی 
از ساختار سه ُبعدی بهزیستی ذهنی كه دربرگیرندۀ عاطفه مثبت، عاطفه منفی )مؤلفه عاطفی( و 
رضایت از زندگی )مؤلفه شناختی( است، در نظر می گیرد. از نظر او بهزیستی ذهنی به یک ارزیابی 
كلی از تفکرات، احساسات، نگرش ها و رضایت از زندگی اشاره دارد و افراد دارای بهزیستی ذهنی باال، 

حوادث و شرایط زندگی را به شکلی مثبت ارزیابی می كنند )دینر،3 2003(.
طب���ق تحقیقات، رضایت از زندگی تح���ت تأثیر عوامل مختلفی چون عوامل زیس���تی )بوند و 
كورنر،4 2002(، شخصیت )دینر، 1984(، سن )دینر، ساه، لوكاس و اسمیت،5 1999(، جنسیت 
)اینگلهارت،6 1373(، عوامل اقتصادی )اوسوال و گاردنر،7 2001، ص98(، تندرستی )دوناوان 
و هالپ���رن،8 2002، ص302(، تحصیالت )دینر و همکاران، 1999( و روابط اجتماعی )آرگایل،9 
1387، ص145( می باش���د. یک���ی از عوامل مهم مؤثر در رضای���ت از زندگی، جهت گیری مذهبی 

می باشد )ماهشواری و سینگ،10 2009(.
منظور از جهت گیری مذهبی »روی آورد كلی شخص« می باشد كه از مذهب اتخاذ كرده است؛ یعنی 
در رابطه با موجودی متعالی، مجموعه ای از اعتقادات، اعمال و تشریفات خاص را در زندگی دارد. 
مطابق این تعریف، جهت گیری مذهبی را می توان تقریبًا معادل دینداری یا دینورزی در نظر گرفت 

1 Ventegodt & Merrick& Anderso
2. Ferrans, C
3. Diener, E
4. Bond, J. & Corner, L.
5. Suh, E. Lucas, R. & Smith, H.
6. Inglehart
7. Oswall, A. & Gardner, J.
8. Donavan, N., & Halpern, D
9. Argyle
10. Maheshwari & Sing
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)آذربایجان���ی،1387، ص158(. در مورد رابطۀ جهت گی���ری مذهبی و رضایت از زندگی تحقیقات 
فراوانی رابطه مثبت بین جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی را گزارش كرده اند )به عنوان نمونه: 
مایرز،12000؛ ماهشواری و سینگ، 2009؛ آرین، 1378؛ عبداهلل پور و همکاران، 1390(. به طور  كلی، 
می توان سازوكار تأثیر جهت گیری مذهبی در رضایت از زندگی را در پنج حوزۀ كلی دسته بندی كرد:

1. ه���دف و معن���ای زندگی: نیاز حقیقت جویی و كمال جویی از نیازهای فطری آدمی اس���ت 
)س���نجری، 1390، ص27(. ازای���ن رو تمام���ی انس���ان ها نیاز به ش���ناخت مبدأ وج���ود، نیاز به 
كرده ان���د )ابراهیمی و  ش���ناخت معن���ا و هدف زندگی و نق���ش آدمی در جهان هس���تی را تجربه 
میرزاحس���ینی، 1393(. دین با پاسخ گویی به این گونه پرسش های بنیادین، به زندگی آدمی 
معن���ا می دهد )س���لیمانی  ابهری و س���لیمانی ابه���ری، 1393(. درک معنای زندگ���ی، آدمی را از 
احساس پوچی رها می كند و رضایت از زندگی او را افزایش می دهد )پسندیده، 1389، ص57(؛
2. لذت ه���ای معن���وی )انس و مناج���ات با خدا(: یافته ه���ای علمی برای اف���کار و هیجانات 
كاركرده���ای ویژه ای در جهت افزایش س���ازگاری و احساس���ات مثبت نش���ان داده اند.  معن���وی 
كردند   ازاین رو روان شناس���ان، معنویت و دینداری را تحت عنوان هوش معنوی مفهوم س���ازی 
)ش���هرابی  فراهان���ی و فرح بخش، 1391(. پژوهش های بس���یاری ارتباط بی���ن هوش معنوی و 
كبری امرغان، 2014(؛ رضایت از زندگی را نشان داده اند )از باب نمونه نک: عبدیوسف خانی و ا
3. زهد و دل نبس���تن به دنیا )واقعیت شناسی دنیا(: آموزه های اسالمی، دنیا را مزرعه آخرت، 
یک رؤیا، پلی به سوی آخرت و منزلی در میانه راه كه مسافر از آن می گذرد، معرفی كرده اند )كلینی، 
1407، ج2، ص128(. چنین نگرش���ی موجب افزایش س���ازگاری می ش���ود. توانایی س���ازگاری با 

موقعیت های زندگی موجب افزایش رضایت از زندگی می شود )تاج آبادی  هرات، 1391(؛ 
4. نگرش مثبت معنوی: آموزه های معنوی دینی نوعی نگرش منس���جم، هدفمند و مثبت 
ب���ه زندگی ایجاد می كن���د. ازاین رو ف���رد در مواجهه با رویداده���ای منفی، آنه���ا را ارزیابی مثبت 
معنوی ثانویه می كند؛ یعنی ُبعدی معنوی به مسئله می دهد و آن را فرصتی برای تقرب به خدا 
مفهوم س���ازی می كند )پس���ندیده،  1389، ص298(. در نتیجه، در هنگام مش���کالت احساس 
معنا از یک سو و توكل به خدا از سوی دیگر، موجب تقویت تاب آوری مؤمن می شود. تاب آوری 

در مقابل مشکالت موجب افزایش رضایت از زندگی می شود )بیرامی و همکاران،2 2013(؛

1. Myers, D.
2. Beyrami
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كه دینداری بالغانه و سالم موجب  5. جلب حمایت اجتماعی: پژوهش هایی نشان داده اند 
گذشت )گورساچ و  كمک به دیگران )اوس���النر،1 2002؛ لم،2 2002(  رفتارهای مثبتی همچون 
هائو،3 1993( و قدردانی  )آقابابایی، فراهانی و تبیک، 1391( می شود. به نظر می رسد چنین 

رفتارهایی با بهبود روابط بین فردی موجب افزایش رضایت از زندگی می شود.
برخی پژوهش ها نظیر پژوهش جی و ویورز4 )1988( و براون و تیرنی5 )2009(، رابطۀ منفی 
كمری س���نقرآبادی و  گزارش داده و برخی نظیر  بی���ن جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی را 
فتح آب���ادی )1391( و میرخان چریک آباد )1393(، عدم وجود رابطه بین جهت گیری مذهبی 

كرده اند. گزارش  و رضایت از زندگی را 
در توجیه ناهمسانی داده ها این فرضیه می تواند مطرح شود كه یافته های ناهمسان، ضرورتًا 
ارتب���اط میان رضای���ت از زندگی و جهت گیری مذهبی را نفی نمی كنن���د، بلکه موقعیت هایی را 
كه از جمله اینها می توان به تفاوت بین  كه ارتباطات در آنها قوی تر اس���ت  مش���خص می كنند 
كرد. بر این  اس���اس، آلپورت و راس6 )1967(  جهت گی���ری بیرونی و جهت گیری درونی اش���اره 
كرد:  مفه���وم جهت گیری مذهبی را توس���عه داد. وی جهت گیری مذهبی را به دو نوع تقس���یم 
جهت گی���ری درونی و جهت گیری بیرونی7 )مالتب���ای و دای،8 2004(. در جهت گیری درونی، 
مذهب، به  خودی خود برای فرد جنبه انگیزش���ی دارد، اما در جهت گیری مذهبی بیرونی، فرد 
ب���ه دنبال اس���تفاده اب���زاری از مذهب به منظور رس���یدن به اهداف و مقاص���د دنیایی و غلبه بر 
اضطراب می باش���د )به نقل از: ماینر، 2009(. از نظر آلپ���ورت، تنها جهت گیری مذهبی درونی، 

سالمت روانی انسان را تضمین می كند )عباسی و جان بزرگی، 1389(. 
از دیگر عوامل مهم مؤثر بر رضایت از زندگی صفات ش���خصیتی می باشد. صفات شخصیتی 
در تم���ام جنبه ه���ای زندگ���ی تأثیرگ���ذار ب���وده و ب���ا رضای���ت از زندگ���ی رابط���ۀ معن���اداری دارند 
)بلواردی9 و همکاران، 2015(. به عنوان مثال، می توان به ویژگی های شخصیتی برون گرایی 

1. Uslaner, E.
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3. Gorsuch & Hano
4. Gee, E. M., Veevers, J
5. Browne & Tyrrheni
6 Allport, G.W & Ross, M
7. Intrinsic & Extrinsic orientation 
8. Maltby, J., & Day, L.
9 Bolvardi
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كه برون گرایی رابطۀ مس���تقیم و روان رنج���وری رابطۀ معکوس با  كرد  و روان رنج���وری اش���اره 
رضای���ت از زندگ���ی دارند )بیرامی و قل���ی زاده، 2011(. از جمله صفات ش���خصیتی، كمال گرایی 
گرفته ش���ده  كمال گرایی عنوان س���ازه ای نورتیک یا نابهنجار در نظر  اس���ت. در تعاریف اولیه، 
است و به تمایل پایدار فرد به وضع كردن معیارهای كامل و دست نیافتنی و تالش برای تحقق 
آنها، تعریف ش���ده اس���ت )برنز،1 1980(. حتی برخی آن را به عنوان یک متغیر از رفتار وسواسی 
كرده اند )فراس���ت2 و همکاران، 1991(، اما در رویکرد جدید، كمال گرایی به  _ اجباری توصیف 
دو نوع منفی )س���ازش نایافته( و مثبت )س���ازش یافته( و تقسیم می شود. كمال گرایی منفی، 
گفته می شود كه هدفشان كسب موفقیت ها و پیشرفت های سطح  به شناخت ها و رفتارهایی 
ب���اال به منظور اجتناب یا فرار از پیامدهای منفی اس���ت )تری _ ش���ورت3 و هم���کاران، 1995(. 
گفته می ش���ود كه هدفش���ان كس���ب  كمال گرایی مثبت،4 به آن دس���ته از ش���ناخت ها و رفتارها 
موفقیت ها و پیش���رفت های س���طح باال به منظور دس���تیابی به پیامدهای مثبت اس���ت. افراد 
كرد: 1.  كمال گ���رای منف���ی با ویژگی های ش���ناخته می ش���وند كه می توان ب���ه این موارد اش���اره 
تدوین اس���تانداردهای بسیار دشوار و س���طح باال )برنز، 1980(؛ 2. تفکر همه یا هیچ )پاچت،5 
كنترل خویش )شافران6 و همکاران، 2002(؛ 4. ارزیابی عملکرد )همان(؛  1984(؛ 3. نیاز به 
5. تعل���ل در انجام وظایف )برنز،7 1980(؛ 6. انتقاد از خود )فراس���ت8 و همکاران، 1991(؛ 7. 
ناتوانی در اسناد مناسب موفقیت ها )برنز، 1980(؛ 8. پایبندی بیش از حد به بایدها و نبایدها 
كامل نمی بینند و بنابراین، تالشی برای ایجاد  )ویزینگر،9 1989(. این افراد خود را موجودی 
كامل نمی كنند. هدف این افراد، انجام درس���ت و دقیق  تصوری از خود به عنوان یک موجود 
كارها بوده تا به موجب آن پذیرش دیگران را به دست آورند، اما مرتبًا در به انجام رساندن این 
كه منجر به احساس ناامیدی و افسردگی می گردد )هولندر،10 1978(.  هدف شکس���ت خورده 
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در مقابل، افراد كمال گرای مثبت، انعطاف پذیرند و از تالش و رقابت برای برتری و كمال لذت 
می برند و در عین حال، محدودیت های ش���خصی را به رس���میت می شناسند. به عبارت  دیگر، 
كه آنها را از تحقق  كمال گراهای بهنجار قادرند محدودیت های ش���خصی و موان���ع محیطی را 
عملکرد آرمانی باز می دارد، بپذیرند. در عین حال، از نظر ارزشیابی اجتماعی،1 محیط را نسبتًا 
حمایت گر و غیرتهدیدكنن���ده می بینند )هاماچک،2 1978(. این افراد، تمایل زیادی به وضع 
نمودن معیارهای واقعی برای خود داش���ته و به دنبال آن، پاداش هایی مانند تأیید، موفقیت 

شخصی و »احترام به خود« باال را تجربه می نمایند )اسلید و اونز،3 1998(.
نتایج مطالعات حاكی از آن است كه كمال گرایی مثبت با رضایت از زندگی همبستگی مثبت و 
كمال گرایی منفی با رضایت از زندگی همبستگی منفی دارد )چان،4 2007؛ رایس و دیلو،5 2004(. از 
سوی دیگر، طبق برخی تحقیقات بین جهت گیری مذهبی و كمال گرایی رابطه وجود دارد. برای 
مث���ال، پاتریک6 )2013( به این نتیجه رس���ید كه جهت گیری مذهبی درونی با كمال گرایی منفی 
رابط���ۀ منفی دارد؛ یعنی با افزایش جهت گیری مذهب���ی درونی، كمال گرایی منفی كاهش یافته و 
با كاهش جهت گیری مذهب���ی درونی كمال گرایی منفی افزایش می یابد. همچنین، جهت گیری 
بیرون���ی با كمال گرایی منف���ی رابطۀ مثبت دارد؛ ب���ه این معنا كه با افزای���ش جهت گیری بیرونی، 
كمال گرایی منفی افزایش یافته و با كاهش جهت گیری بیرونی، كمال گرایی منفی كاهش می یابد.
گرفته اس���ت، اما  گانه مورد بررس���ی قرار  هرچن���د رابطه بین متغیرهای مذكور به صورت جدا
كند، پیدا نش���د. ب���ا توجه به  ك���ه ارتباط هم زم���ان همه متغیرهای مذكور را بررس���ی  تحقیق���ی 
كه رابطۀ  كمال گرای���ی و جهت گیری مذهبی وجود دارد، س���ؤال این اس���ت  كه بی���ن  ارتباط���ی 
كمال گرایی به ص���ورت هم زم���ان چگونه تعریف  رضای���ت از زندگ���ی با جهت گی���ری مذهب���ی و 
می ش���ود؟ به عبارت دیگ���ر، با توجه به اینک���ه جهت گیری مذهبی ش���امل دو ُبعد جهت گیری 
كمال گرایی  كمال گرایی شامل دو ُبعد  مذهبی درونی و جهت گیری مذهبی بیرونی و همچنین 
كه رابطۀ این چهار متغیر با رضایت از زتدگی  كمال گرایی منفی است، سؤال این است  مثبت و 

كدام یک از متغیرها ارتباط بیشتری با رضایت از زندگی دارا می باشد. به چه نحو است؟ و 
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روش پژوهش
روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. پژوهش شامل كلیه دانشجویان كاردانی، 
كارشناس���ی، كارشناس���ی ارشد و دكتری مش���غول به تحصیل در دانش���گاه های دولتی و آزاد شهر 
شهرضا در سال تحصیلی 96_97 بود و 292 نفر نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند كه از 
این تعداد 153 نفر مرد و 139 نفر زن و در مقطع سنی 18 تا 57 سال بودند. در تحلیل داده های 
جمع آوری  شده از نرم افزار Spss24 و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.

ابزار پژوهش
الف. مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت: این پرس���ش نامه در س���ال 1967 توس���ط آلپورت و راس 
برای س���نجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی تهیه ش���د و شامل 21 گویه است و بر اساس 
یک مقیاس چهار درجه ای لیکرت از 1 تا 4 نمره گذاری می شود. در این پرسش نامه هر چه آزمودنی ها 
در مقیاس های مورد بررس���ی نمرات بیشتری به دست آورند، بیش���تر دارای آن صفت می باشند. این 
پرسش نامه محدودیت سنی ندارد و از شانزده سالگی به باال قابلیت اجرا دارد. جان بزرگی روایی این 
مقیاس را در یک گروه نمونه 235 نفری از دانشجویان دانشگاه های تهران با پایایی 0/73 بر اساس 
آلفای كرونباخ گزارش كرده است )جان بزرگی، 1386(. برای بررسی روایی در این پژوهش، از تحلیل 
مؤلفه های اصلی با چرخش ابلیمین استفاده شد و ساختار سادۀ دوعاملی به دست آمد كه می توانست 
به ترتی���ب 14/02 و 28/06 از واریان���س جهت گی���ری مذهب���ی را بیان كند. در بررس���ی پایایی مقیاس 
یادشده، آلفای كرونباخ جهت گیری مذهبی بیرونی 0/71، و جهت گیری درونی 0/62 به دست آمد.

ب. مقیاس رضایت از زندگی )SWLS(: این مقیاس را دینر و همکاران در سال 1984 ساختند. 
مقیاس رضایت از زندگی جنبۀ  ش���ناختی ش���ادكامی را می س���نجد. در حقیقت این مقیاس نشان 
می دهد كه شركت  كنندگان تا چه حد از زندگی خود راضی اند و تا چه  اندازه زندگی خود را به زندگی 
آرمان���ی ای كه برای خویش در نظر گرفته اند نزدی���ک می دانند. این مقیاس پنج گویه دارد و افراد 
ب���ر روی یک مقیاس لیکرت هفت درجه ای میزان رضای���ت خود را از زندگی درجه بندی می كنند. 
نمرات گویه ها س���پس با هم جمع می ش���وند و س���طح كل رضایت از زندگی فرد تعیین می ش���ود. 
بنابراین نمرات این مقیاس بین 5 تا 35 متغیر است. دینر و همکاران، ضریب بازآزمایی مقیاس را 
در یک فاصله دوماهه 0/82 و ضریب همسانی درونی مقیاس را با استفاده از فرمول آلفای كرونباخ 
برابر 0/87 به دست آوردند. این محققان همچنین در تحلیلی عاملی پی بردند كه كلیه گویه های 
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مقی���اس بر روی یک عامل قرار دارند كه این تک  عامل 0/66 واریانس مربوطه را تبیین می كند. 
در پژوهشی كه بیانی و همکاران )1386( بر روی جمعیتی 109 نفری از دانشجویان انجام دادند، 
ضریب آلفای كرونباخ مقیاس 0/83، ضریب پایایی با استفاده از روش دونیمه  كردن برابر 0/75 و 
با روش بازآزمایی یک ماهه برابر 0/69 به دست آمد. روایی سازه مقیاس رضایت از زندگی از طریق 
كسفورد و پرسش نامه افسردگی بک برآورد شد.  روایی همگرا با استفاده از پرسش نامه شادكامی آ
كسفورد و همبستگی منفی با پرسش نامه  این مقیاس همبستگی مثبت با پرسش نامه شادكامی آ

افسردگی بک نشان داد و برای سنجش میزان رضایت از زندگی به كار گرفته شد. 
كمال گرایی تری _ شورت و همكاران: تری _ شورت و همکاران برای اندازه گیری  ج. مقیاس 
كمال گرایی مثبت و منفی در س���ال 1995 ابزاری را تهیه كردند كه مش���تمل بر 40 گویه می باشد 
گوی���ه آن كمال گرایی مثبت و 20 گویه دیگر كمال گرایی منفی را می س���نجد و بر اس���اس  ك���ه 20 
طی���ف 5 درج���ه ای لیک���رت از كام���اًل موافقم ت���ا كام���اًل مخالفم پاس���خ داده می ش���ود. گویه ها در 
مقی���اس 5 درجه ای لیکرت���ی، كمال گرایی آزمودنی ها را از نمره یک تا پن���ج در دو زمینه مثبت و 
كثر آن 200  منفی می سنجند. حداقل نمره آزمودنی ها در هریک از مقیاس های آزمون 40 و حدا
خواهد بود. بشارت )1382(، جهت تعیین پایایی این مقیاس، ضریب آلفا برای زیرمقیاس های 
كمال گرای���ی مثب���ت و منفی ب���ه  ترتی���ب 0/90 و 0/87 ب���رای كل آزمودنی ه���ا 0/91 و 0/88 برای 
دانشجویان دختر 0/89 و 0/86 و برای دانشجویان پسر به دست آورده است كه نشانه همسانی 
درونی باالی این مقیاس می باشد. همچنین، بشارت )1382(، به منظور تعیین روایی مقیاس از 
طریق محاسبه ضریب همبستگی بین زیرمقیاس های این آزمون با زیرمقیاس های پرسش نامه 
س���المت عمومی گلدبرگ )1972( و مقیاس عزت نفس كوپر اس���میت )1967( و با روش تحلیل 
مؤلفه های اصلی آزمون استفاده كرد. ضرایب و نتایج به دست  آمده، روایی مقیاس پرسش نامه 

كمال گرایی مثبت و منفی  تری _ شورت و همکاران )1995( را تأیید می كنند.

یافته های پژوهشی
كمینه،  در ج���دول 1، ش���اخص های توصیفی این متغیرها )ش���امل میانگین، انح���راف معیار، 
كشیدگی( ارائه شده اس���ت. الزم به ذكر است جهت گیری مذهبی دارای دو  بیش���ینه و كجی و 
كمال گرایی دارای  زیرمقیاس جهت گیری مذهبی درونی و جهت گیری مذهبی بیرونی و متغیر 

كمال گرایی منفی است. كمال گرایی مثبت و  دو زیرمقیاس 
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 جدول 1. آمارهای توصیفی متغیرهای جهت گیری مذهبی، 
کمال گرایی رضایت از زندگی و 

 انحرافمیانگینبیشینهكمینهزیرمقیاس
كشیدگیكجیاستاندارد

0/279-0/181-154428/15/25جهت گیری مذهبی بیرونی

0/2940/239-122922/12/83جهت گیری مذهبی درونی

0/178-0/473-73524/55/97رضایت از زندگی

0/031-0/488-549979/69/48كمال گرایی مثبت

0/423-389265/79/990/173كمال گرایی منفی

ب���رای بررس���ی رابطه های جهت گیری مذهب���ی و رضایت از زندگ���ی، كمال گرایی و جهت گیری 
كمال گرایی و رضایت از زندگی از ضریب همبس���تگی پیرس���ون استفاده شد. نتایج در  مذهبی، 

جدول 2 ارائه شده است.

کمال گرایی و  جدول 2. بررسی رابطه های جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی، 
کمال گرایی و رضایت از زندگی جهت گیری مذهبی، 

 جهت گیری
درونی

 جهت گیری
بیرونی

 كمال گرایی
مثبت

 كمال گرایی
منفی

 رضایت از
زندگی

 جهت گیری
درونی

1

 جهت گیری
بیرونی

0/187 **1

 كمال گرایی
مثبت

0/164 *-0/154*1

1** 0/399*0/142-0/044كمال گرایی منفی

0/0131-**0/0090/246** 0/310رضایت از زندگی

P <0/01**,  P <0/05*
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كه در جدول 2 مش���اهده می ش���ود، جهت گیری مذهبی درونی با رضایت از زندگی  همان طور 
ك���ه در جهت گیری  كس���انی  رابط���ۀ مثب���ت و معن���ا داری دارد )r=0/310(. ب���ه  عب���ارت  دیگر، 
كرده ان���د، در متغیر رضای���ت از زندگی نیز نم���رۀ باالیی  كس���ب  مذهب���ی درونی نم���رۀ باالتری 
كه در یکی از این دو متغیر نمره پایین داشته اند، در متغیر دوم  كسانی  داشته اند و به عکس 
نیز نمره پایینی داش���ته اند. همچنین، طبق این جدول رابطۀ جهت گیری مذهبی بیرونی با 
كمال گرایی مثب���ت با جهت گیری مذهبی  رضایت از زندگی، معنا دار نیس���ت. از س���وی دیگر، 
بیرون���ی رابطۀ منفی و معن���ادار )r=-0/154( و با جهت گیری مذهب���ی درونی رابطۀ مثبت و 
كمال گرایی منفی فقط ب���ا جهت گیری مذهبی بیرونی  معن���ا داری دارد )r=0/164( دارد، اما 
كمال گرای���ی مثبت و رضایت از زندگی رابطۀ  رابط���ۀ منف���ی و معنا داری دارد. همچنین، بین 
كمال گرایی منفی با رضایت از زندگی رابطۀ  مثب���ت و معنا داری وجود دارد )r=0/246(، ام���ا 

معنا داری ندارد.
كدام ار متغیرها با رضای���ت از زندگی، رابطۀ رضایت از زندگی  برای بررس���ی می���زان ارتباط هر 
ب���ا كمال گرای���ی مثبت و منف���ی و جهت گیری مذهب���ی درونی و بیرونی در یک مدل رگرس���یون 
گرفت. در ابتدا به منظور بررسی مناسبت مدل برقراری مفروضه نرمال  خطی مورد بررسی قرار 
گرفته است. بدین منظور از آزمون   بودن و ثابت بودن واریانس باقیمانده ها مورد بررس���ی قرار 
كندگی باقیمانده های استاندارد در برابر  كلموگروف اسمیرونوف، برای باقیمانده ها و نمودار پرا
مقادیر اس���تاندارد برآورد ش���ده اس���تفاده ش���د. از آنجایی  كه در آزمون  كلموگروف اس���میرونوف 
گفت: توزی���ع باقیمانده ها نرمال  س���طح معنا داری بزرگ تر از 0/05 اس���ت، )P<0/05( می توان 

است.

جدول 3. نتیجه آزمون های بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده ها

متغیر
كلموگروف اسمیرونوف آزمون 

سطح معنا داریدرجه آزادیآماره آزمون

0/0442130/200باقیمانده ها
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کمال گرایی  گام به گام رضایت از زندگی بر اساس   جدول 4. نتایج رگرسیون 
و جهت گیری مذهبی

 متغیر های
پیش بین

 منبع
تغییرات

 مجموع
مربعات

 درجه
آزادی

 میانگین
مربعات

Fسطح 
معنا داری

R2

 جهت گیری مذهبی
درونی

714/6281714/62822/0740/0000/097رگرسیون

-6636/59020532/374باقیمانده

-7351/217206كل

 جهت گیری
 مذهبی درونی و
كمال گرایی مثبت

1095/4812547/74017/8620/0000/149رگرسیون

-6255/73720430/665باقیمانده

-7351/217206كل

 جهت گیری
 مذهبی درونی و

 كمال گرایی مثبت و
كمال گرایی منفی

1319/5063439/83514/8030/0000/179رگرسیون

-6031/71220329/713باقیمانده

-7351/217206كل

کمال گرایی و جهت گیری مذهبی جدول 5. ضرایب رگرسیون رضایت از زندگی بر اساس 

سطح معنا داریTضریب بتاانحراف معیارB ضریبمتغیر

2/7330/007-7/1422/614مقدار ثابت

0/3370/0780/2764/2950/000جهت گیری مذهبی درونی

0/1940/0450/2984/3270/000كمال گرایی مثبت

2/7460/007 -0/187-0/1090/04-كمال گرایی منفی

كه نتایج جدول 5 نش���ان می دهد، پیش بینی رضایت از زندگی پاس���خ گویان بر  همان گون���ه  
اس���اس متغیره���ای كمال گرایی و جهت گیری مذهبی معنادار اس���ت. با اس���تفاده از رگرس���یون 
كمال گرایی  كمال گرای���ی مثب���ت و  گام ب���ه گام تنه���ا متغیره���ای جهت گی���ری مذهبی درون���ی، 
منفی، وارد مدل ش���ده اند. این س���ه زیرمقیاس در مجموع 17/9 درص���د از واریانس رضایت از 
زندگی پاس���خ گویان را تبیین می كنند. ضریب استاندارد رگرسیون جهت گیری مذهبی درونی، 
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 )β3=-0/187 ،β2=0/298 ،β1=0/276( كمال گرایی منف���ی به  ترتی���ب كمال گرای���ی مثبت و 
اس���ت. ب���ا اس���تفاده از ضرای���ب بتا می ت���وان گفت از س���ه زیرمقیاس مذك���ور، بیش���ترین تأثیر را 
كمال گرایی مثبت قرار دارد. ضریب رگرسیون  جهت گیری مذهبی درونی دارد و در مرتبه بعد، 
كمال گرایی مثبت و جهت گیری مذهبی درونی، مثبت است. به عبارت دیگر، رابطۀ بین این 
دو متغیر با رضایت از زندگی، مستقیم است و افزایش در مقدار این دو متغیر با افزایش در متغیر 
كاهش در مقدار متغیر رضایت  كاهش در مقدار این دو متغیر با  رضایت از زندگی همراه است و 
كمال گرایی منفی، منفی است. به عبارت دیگر،  از زندگی همراه است. ضریب رگرسیون متغیر 

كمال گرایی منفی و رضایت از زندگی، معکوس است. رابطۀ بین 

بحث و نتیجه گیری
كمال گرایی از  به منظور بررس���ی پیش بینی رضایت از زندگی بر اس���اس جهت گیری مذهب���ی و 
ضریب همبس���تگی پیرس���ون اس���تفاده ش���د. یافته ها عبارت بودن���د از: 1. جهت گیری مذهبی 
درون���ی ب���ا رضای���ت از زندگی رابط���ۀ مثب���ت و معن���ادار دارد؛ 2. جهت گیری مذهب���ی بیرونی با 
كمال گرایی مثب���ت با جهت گیری مذهبی درونی  رضای���ت از زندگی رابطۀ معناداری ندارد؛ 3. 
رابط���ۀ مثبت و معن���ا دار دارد؛ 4. كمال گرایی مثبت با جهت گیری مذهبی بیرونی رابطۀ منفی 
و معن���ا داری دارد؛ 5. كمال گرای���ی منف���ی فق���ط با جهت گی���ری مذهبی بیرون���ی رابطۀ منفی و 
كمال گرایی مثبت و رضایت از زندگی، رابطۀ مثبت و معنا داری وجود  معنا داری دارد؛ 6. بین 
كمال گرای���ی منفی و رضایت از زندگ���ی رابطۀ معنا داری وجود ن���دارد. در تبیین  دارد؛ 7. بی���ن 
ك���ه در جهت گیری مذهبی درون���ی، فرد به دنبال خ���وِد دین و  یافت���ه 1 چنی���ن می ت���وان گفت 
گفته شد در این  كه  كردن آن در متن زندگی خویش است. همان طور  كردن آن و پیاده  درونی 
كاماًل اعتماد دارند و اثر مذهب در هر وجه زندگی شان  نوع جهت گیری، افراد به عقاید خویش 
آش���کار اس���ت )مال���ت ب���ای ودای، 2004(. آموزه های معن���وی دینی نوعی نگرش منس���جم، 
هدفمن���د و مثب���ت به زندگی ایجاد می كند. ازاین رو، فرد در مواجه���ه با رویدادهای منفی، آنها 
را ارزیابی مثبت معنوی ثانویه می كند؛ یعنی ُبعدی معنوی به مس���ئله می دهد و آن را فرصتی 
برای تقرب به خدا مفهوم س���ازی می كند )پس���ندیده،  1389، ص298(. در نتیجه، در هنگام 
مش���کالت، احس���اس معنا از یک س���و و توكل به خدا از س���وی دیگر، موجب تقویت تاب آوری 
مؤمن می شود. تاب آوری در مقابل مشکالت موجب افزایش رضایت از زندگی می شود )بیرامی 
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و همکاران، 2013(. پس جهت گیری مذهبی درونی، موجب رضایت از زندگی می شود.
همچنی���ن در تبیین این مطلب كه جهت گیری مذهبی بیرون���ی رابطۀ معناداری با رضایت از 
زندگ���ی ندارد )یافته 2( می توان چنین گفت: رضایت از زندگی بر خرس���ندی یا پذیرش موقعیت 
زندگی شخصی یا انجام دادن آنچه كه شخص می خواهد و نیازمندی های زندگی فردی اوست، 
كی���د دارد )شمس���ایی و هم���کاران، 2014(. و چون اف���راد دارای جهت گی���ری مذهبی بیرونی،  تأ
مذه���ب را در خدمت رس���یدن به اهداف خود می خواهند، با نرس���یدن به نیازمندی های زندگی 

خود از طریق مذهب، نسبت به زندگی خود ناراضی می شوند )آلپورت و همگاران، 1967(.
كمال گرایی مثبت با جهت گیری مذهبی درونی رابطۀ مثبت و معنادار  كه  تبیی���ن این یافته 
ك���ه در جهت گیری مذهبی درونی، ف���رد در حال انجام  گفت  دارد )یافت���ه 3( می ت���وان چنین 
دس���تورالعمل ها و فرای���ض مذهبی به جهت رس���یدن ب���ه ایدئال های تعریف ش���ده در مذهب 
كه  كمال گرای���ی در فرد می ش���ود؛ چرا  اس���ت و این ام���ر منجر ب���ه ش���کل گیری ایدئال خواهی و 
كماالت انس���انی  دس���تورالعمل های مذه���ب ب���ه نوعی درپی رس���اندن انس���ان ب���ه ایدئال ها و 
هس���تند )به عنوان نمونه: يا ايها االنس��ان انك اكدح اىل ربك كدحا فمالقيه )انش���قاق: 6(( و 
كام���اًل واقعی بوده و قابل دس���ترس هس���تند  چ���ون ایدئال ه���ای معرفی ش���ده توس���ط مذهب، 
كان یرج���و اهلل والیوم االخر  كان لکم فی رس���ول اهلل اس���وه حس���نه لمن  )به عن���وان نمونه: لقد 
كمال گرایی مثبت رابط���ه ای مثبت دارد و در تبیین  )اح���زاب: 21((. لذا جهت گی���ری درونی با 
كمال گرایی مثبت با جهت گیری بیرونی رابطه ای منفی دارد )یافته 4( می توان  كه  این یافته 
گف���ت در جهت گی���ری بیرونی اف���راد در حال دین���داری ظاهری هس���تند، اما به جه���ت آنکه از 
دین به  عنوان ابزاری برای رس���یدن به ایدئال ها و منافع ش���خصی خود اس���تفاده  كنند و چون 
كه در زندگی برای آنها  دینداری ش���ان با انگیزه های مادی و دنیایی اس���ت، فتنه ها و بالهایی 
پیش می آید، در نظر آنها ناهمس���و با منافع دنیایی ش���ان اس���ت و ل���ذا نمی توانند واقعیت های 
زندگ���ی را ب���ه درس���تی ببینن���د و در نتیج���ه، در انتخاب اه���داف و ایدئال های خ���ود در زندگی 
گرفتن آنها از كمال گرایی مثبت می ش���ود.  دچار غیرواقع بینی می ش���وند و این منجر به فاصله 
كاهش می  كمال گرایی مثبت نی���ز در او  ل���ذا هر چه جهت گی���ری دینی فرد بیرونی تر می ش���ود، 
ك���ه كمال گرایی منفی با جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه ای منفی  یاب���د. در تبیین این یافته 
گفته  كمال گرایی منفی به ش���ناخت ها و رفتارهایی  ك���ه  دارد )یافت���ه 5( می ت���وان چنین گفت 
كه هدفشان كسب موفقیت ها و پیشرفت های س���طح باال به منظور اجتناب یا فرار از  می ش���ود 
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گرفتن یا شکست شخصی دوری  كمال گرایان منفی از حدوس���ط قرار  پیامدهای منفی اس���ت، 
كرده و تمایل به وضع نمودن معیارهای غیرواقعی دارند )تری ش���ورت، 1995؛ اس���لید و اونز، 
1998(؛ درحالی ك���ه اف���راد دارای جهت گیری مذهبی بیرونی از دینداری به دنبال رس���یدن به 
پیش���رفت های مادی هس���تند و ویژگی كمال گرایی منفی نمی تواند این امر یعنی پیش���رفت به 
كمال گرایی منفی به  عنوان یک ویژگی  كند. از سوی دیگر،  سمت اهداف مادی را پیش بینی 
منفی می تواند به مانعی در راه رس���یدن به اهداف مادی تبدیل ش���ود. ب���ه عبارت دیگر، افراد 
كمال گرایی  دارای جهت گیری مذهبی بیرونی به دنبال رس���یدن به اهداف مادی هستند، اما 
كمال گرایی منفی و جهت گیری مذهبی  منفی مانع رس���یدن به اهدافشان می شود و لذا رابطۀ 

بیرونی منفی می شود.
در تبیین یافته های 6 و 7 می توان این نکته را یادآور شد كه كمال گرایی مثبت به شناخت ها 
كه هدفشان كسب موفقیت ها و پیشرفت های سطح باال به  منظور  گفته می شود  و رفتارهایی 
گفته  كمال گرایی منفی ب���ه ش���ناخت ها و رفتارهایی  دس���تیابی به پیامده���ای مثبت اس���ت و 
می ش���ود كه هدفش���ان كس���ب موفقیت ها و پیشرفت های س���طح باال به  منظور اجتناب یا فرار 
از پیامده���ای منفی اس���ت. افراد با ویژگ���ی كمال گرایی مثبت، تمایل زی���ادی به وضع نمودن 
معیارهای واقعی برای خود داشته و به دنبال آن پاداش هایی مانند تأیید، موفقیت شخصی 
و »احترام به خود« باال را تجربه می نمایند. از س���وی دیگر، كمال گرایان منفی از حدوس���ط قرار 
كرده، تمایل به وضع نمودن معیاره���ای غیرواقعی دارند.  گرفتن یا شکس���ت ش���خصی دوری 
كید بر به دس���ت آوردن موفقی���ت در مقابل دوری از  كمال گ���رای مثبت یا بهنجار با تأ ش���خص 
كمال بوده و بنابراین، محتمل اس���ت در ارتباط ب���ا موفقیت های بالقوه ای  شکس���ت، جویای 
كه در آینده به دس���ت می آید، خوش بینانه تر باشد. موفقیت می تواند در هر زمانی حادث شود. 
كه اصواًل بر دوری از شکس���ت  كمال گرایان منفی یا نابهنجار، افرادی هس���تند  از س���وی دیگر، 

كرده و از شکست خوردن هراس دارند )تری شورت، 1995؛ اسلید و اونز، 1998(. كید  تأ
ك���ه معقول و واقعی ب���وده و فرد قادر  بنابرای���ن، داش���تن معیاره���ای عملکردی باال هنگامی 
به دس���تیابی به آن باش���د می تواند منجر به پیش���رفت در حیطه های مختلف زندگی گردیده و 
گر افراد در ش���رایط  بهزیس���تی ذهن���ی به ویژه رضایت از زندگی ف���رد را افزایش دهد. در مقابل، ا
كنند، اس���ترس و فشار روانی  كمال گرایانه خود دسترس���ی پیدا  واقعی زندگی نتوانند به اهداف 
كنار  كه ممکن اس���ت هنوز رش���د مهارت ه���ای انطباقی و  زیادی را متحمل می ش���وند و از آنجا 
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كامل نشده باشد، لذا طبیعی است كه احساس رضایت  گرایشات كمال گرایانه در آنان  آمدن با 
كاهش یابد )گیلمن1 وهمکاران، 2005(. این یافته همس���و با یافته پژوهش چان  كل���ی در آنها 

گیلمن و همکاران )2005( و رایس و دیلو )2004( و زی )2003( است.  ،)2007(

محدودیت های پژوهش:
1. جامعه آماری این پژوهش محدود به دانشگاه های شهرستان شهرضا بود كه این امر باعث 

محدود شدن حوزۀ تعمیم پذیری نتایج می شود.
2. در ای���ن تحقی���ق برای س���نجش جهت گی���ری مذهبی از پرس���ش نامه جهت گی���ری مذهبی 
آلپورت اس���تفاده شده است. بر اس���اس نظریه آلپورت، معنای جهت گیری مذهبی نوع نگاهی 
كه به دو نوع درونی و بیرونی تقس���یم می ش���ود. بنابراین، در  كه افراد به مذهب دارند  اس���ت 
كه منظور از جهت گیری مذهبی، میزان دینداری باش���د، استفاده از نتایج این تحقیق  صورتی  

گیرد. باید با احتیاط صورت 

پیشنهادهای نظری پژوهش:
1. این پژوهش، در راس���تای بررس���ی رابط���ۀ جهت گیری مذهبی و رضای���ت از زندگی با توجه 
گرفته اس���ت. بنابراین، بهتر اس���ت  كه در بین دانش���جویان صورت  كمال گرایی می باش���د  به 
پژوهش ه���ای آت���ی در مقاط���ع تحصیلی دیگ���ر نیز انجام ش���ود و ممکن اس���ت نتایج دیگری 

حاصل شود.
2. بر اس���اس نتایج این پژوهش، جهت گیری مذهبی و كمال گرایی تنها توانس���ته اند 11 درصد 
كنند. بنابراین، پیش���نهاد می ش���ود در تحقیقات دیگر با  واریان���س رضایت از زندگ���ی را تبیین 
كه ق���درت تبیین رضای���ت از زندگی را به میزان بیش���تری  بررس���ی متغیره���ای مذهبی دیگری 

گیرد. دارند، راهکارهای افزایش رضایت از زندگی مورد بررسی قرار 
كاربردی پژوهش: پیشنهادهای 

كه تنها جهت گیری مذهبی درونی و رضایت از زندگی با همدیگر رابطۀ معنادار دارند  از آنجا 
كارگاه های  و جهت گیری بیرونی با رضایت از زندگی رابطۀ معنادار ندارد، پیشنهاد می شود در 

كید شود. تربیت فرزند، بر تربیت فرزندان با استفاده از جهت گیری مذهبی درونی تأ

1 Gilman
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Abstract 
This paper addresses the relation between 
dimensions of religiosity and religious 
orientation with marital satisfaction. 
The research method is practical in terms 
of objectives, and it is descriptive and 
correlational in terms of data collection 
method. The statistical population 
consisted of 6996 married teachers in 
Qom. The statistical sample included 377 
teachers of the statistical population who 
were selected through stratified-relative 
random sampling method, they answered 
three standard questionnaires: Enrich 
marital satisfaction )1995(, the Glock’s and 
Stark’s dimensions of religiosity )1995(, 
and Allport’s religious orientation )1997(. 
Descriptive and inferential analysis of the 
data at the level of Pearson correlation 
test and simultaneous regression analysis 
through SPSS-V22 software showed 
that the dimensions of religiosity and 

چكیده
ه���دف ای���ن پژوه���ش، بررس���ی رابط���ۀ ابع���اد 
رضای���ت  ب���ا  دین���ی  جهت گی���ری  و  دین���داری 
زناش���ویی است. روش پژوهش از نظر اهداف، 
گردآوری اطالعات،  كاربردی و به لحاظ شیوۀ 
توصیف���ی و از ن���وع همبس���تگی اس���ت. جامعۀ 
آم���اری 6996 نف���ر از معلمان متأهل ش���هر قم 
بودند. نمونۀ آماری 377 نفر از اعضای جامعه 
كه به ش���یوۀ تصادفی طبقه ای _  آماری بودند 
نسبی انتخاب و به پرسش نامه  های استاندارد 
رضایت زناش���ویی انریچ، ابعاد دینداری گالک 
و اس���تارک و جهت گی���ری دینی آلپورت پاس���خ 
دادن���د. تجزیه وتحلیل توصیفی و اس���تنباطی 
داده ه���ا در حد آزمون همبس���تگی پیرس���ون و 
تحلیل رگرس���یون هم زم���ان در قال���ب نرم افزار 
و  دین���داری  ابع���اد  داد:  نش���ان   Spss-V22
جهت گیری دینی، می توانند رضایت زناشویی 
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مقدمه
از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انس���ان، وجود تعامل س���الم و س���ازنده میان انسان ها و برقرار 
نمودن عش���ق به هم نوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر اس���ت. خانواده، محل ارضای 
گاهی از نیازهای زیستی و روانی  نیازهای مختلف جس���مانی و عقالنی عاطفی است و داشتن آ
و شناخت چگونگی ارضای آنها ضرورتی انکارناپذیر است. رضایت یک فرد از زندگی زناشویی 
به  منزلۀ رضایت از خانواده محس���وب می شود و رضایت از خانواده به معنای رضایت از زندگی 
اس���ت. در نتیج���ه، موجب تس���هیل در امر رش���د و تعالی و م���ادی و معنوی جامعه خواهد ش���د 
كه رضایت زناش���ویی  )خدایاری و همکاران، 1378(. مادتهیل1 و بنس���وف2 )2008( معتقدند 
یکی از موضوعات مورد عالقه بس���یاری از پژوهش���گران در سراسر دنیا است. رضایت زناشویی 
به عن���وان یک موقعیت روان ش���ناختی، جنبه ای مهم و پیچیده از رابطۀ زناش���ویی اس���ت. تا 
گونی ارائه ش���ده اس���ت. برخی )رین���اود،3 بایرز4  گونا ام���روز برای رضامندی زناش���ویی تعاریف 
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religious orientation can predict marital 
satisfaction. There is a positive correlation 
between the total score of the dimensions 
of religiosity and emotional and ritual 
dimensions with marital satisfaction. In 
addition, there is a positive correlation 
between internal religious orientation 
and marital satisfaction. There is also a 
positive correlation between the total score 
of the dimensions of religiosity and all 
its dimensions with the internal religious 
orientation. According to these findings, 
there was no significant difference 
between men and women.

Keywords: marital satisfaction, dimensions 
of religiosity, religious orientation.

ابع���اد  كل  نم���رۀ  بی���ن  كنن���د.  پیش بین���ی  را 
دین���داری، ابعاد عاطفی و مناس���کی با رضایت 
زناش���ویی همبس���تگی مثبت وجود دارد. بین 
جهت گی���ری دینی درونی با رضایت زناش���ویی 
همبس���تگی مثب���ت وجود دارد. بی���ن نمرۀ كل 
ابع���اد دینداری و تمام ابع���اد آن با جهت گیری 
دین���ی درون���ی همبس���تگی مثبت وج���ود دارد. 
گ���روه زن���ان و مردان  تف���اوت معن���ا داری بی���ن 

یافت نشد.

كلیدواژه ها: رضایت زناشویی، ابعاد دینداری، 
ج��ه��ت گ��ی��ری دی���ن���ی، رگ���رس���ی���ون چ��ن��دگ��ان��ه، 

همبستگی. 



161رابطۀ ابعاد دینداری و جهت گیری دینی با رضایت زناشویی                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

و َپ���ن،1 1997، به نق���ل از: پورغف���اری و دیگران، 1389( خیلی س���اده رضامندی زناش���ویی را 
كثر صاحب نظران  كرده اند، اما ا به عن���وان رابطه ای كه صرفًا فاقد نارضامندی اس���ت، ارزیابی 
كامل ت���ری از این مفهوم ارائه دهند. عوامل بس���یاری بر رضامندی  كه تعریف  كرده اند  ت���الش 
كه البته هر یک از این عوامل با توجه به شدت، ضعف و طول زمانی  زناشویی تأثیر گذار است 
وج���وِد آن عامل در زندگی فرد، تأثیر متفاوتی در زندگی و رضامندی زناش���ویی دارند. محققان 
تحقیقات نس���بتًا زی���ادی را برای به دس���ت آوردن عوامل تأثیرگذار بر رضایت زناش���ویی انجام 
كلی از زندگی مشترک  ، رضایت از روابط  داده اند. رضایت زناشویی را می توان نتیجۀ خرسندی 
كه زوجین  جنس���ی و رضایت عاطفی و هیجانی دانس���ت. رضایت زناش���ویی زمانی وجود دارد 
دارای رضامندی و س���ازگاری در حیطه های مختلف زندگی هس���تند و با همدیگر توافق دارند. 
ك���ه چنین باش���ند از نوع و س���طح رواب���ط كالمی و غیركالمی ش���ان راضی اند،  زن و ش���وهرهایی 
كننده می دانند، پایبندی های مذهبی مشتركی دارند  روابط جنسی ش���ان را لذت بخش و ارضا
و مسائل مالی خودشان را به خوبی برنامه ریزی و مدیریت می كنند، در مسائلی كه اختالف نظر 
دارن���د، مصلحت زندگی و خانواده را بر مصلحت خود ترجی���ح داده و از انعطاف پذیری باالیی 
برخوردارند، از نوع و كیفیت گذراندن اوقات فراغت و رفت وآمد با اقوام و دوستان رضایت دارند 

و نهایتًا در تعداد و نوع تربیت فرزندان با هم اشتراک نظر دارند )جدیری، 1387، ص12(.
اولسون2 و همکاران )1391(، سه عامل ویژه را در رضایت زناشویی مؤثر دانستند كه نخست 
عوامل بافتی )عوامل فرهنگی و اجتماعی(؛ دوم، خصائص و رفتارهای فردی زوجین و سوم، 
ك���ه عوامل مرتبط با موارد  فرایندهای تعاملی زوجین می باش���ند. آنان به این نتیجه رس���یدند 
یادش���ده، پیش بینی  كننده مناسبی برای رضایت زناشویی محسوب می شوند. فنل3 )1993( 
با اس���تفاده از روش ِدلفی به َده مؤلفۀ مهم كه در رضایت مندی زناش���ویی زوج ها تأثیر بسزایی 
دارند، دس���ت  یافت. این ویژگی ه���ا عبارت اند از: متعهد بودن ب���ه ازدواج، تعهد و وفاداری به 
همسر، ارزش های قوی اخالقی، احترام گذاشتن به همسر، وفاداری جنسی به همسر، والدین 
خ���وب ب���ودن، اعتقاد به خ���دا و باورهای مذهبی، حمایت از همس���ر، همراه���ی و مصاحبت با 
همس���ر و بخش���یدن خطاهای همدیگر. از جمله متغیرهایی كه قابلیت دارند تا نقِش فعالی در 
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كنند، دینداری می باشد. تبیین روابط و رضامندی زناشویی ایفا 
البته ش���اید بتوان عوامل خطرس���از مؤثر بر رابطه را در یک تقس���یم بندی به چهار دس���ته زیر 
كرد: 1. ش���رایط و س���ابقه زندگی زوجین؛ 2. ویژگی های فردِی همسر؛ 3. رویدادهای  تقس���یم 
زندگی كه بر زوجین تأثیرگذارند؛ 4. فرایندهای تعاملی زوجین با الگوهای ارتباطی )هالفورد1 و 
بودنمن،2 2013(. تحقیقات انجام  شده در خصوص خانواده تا سال 1970 حول محور طالق3 
و اث���رات روان���ی و اجتماعی آن بر روی اعضای خانواده بوده اس���ت و در این میان نقش دین، 
كه انجام  به  عنوان یک عامل مهم قابل توجه است. بررسی های انجام  شده نشان می دهند 
كلیس���ا(، بیش از دیگر متغیرهای مورد بررسی، رضایت مندی از  اعمال دینی )ازجمله رفتن به 

ازدواج را پیش بینی می كنند )غباری بناب، 1380(.
ك���ه جنبه های مختلف  ماهون���ی4 )2005( ب���ا تجزیه وتحلیل مشاهدات ش���ان نش���ان دادند 
عملکرد زناش���ویی شامل: رضایت زناشویی و تعداد برخوردها و خشونت فیزیکی، با فعالیت ها 
ك���ه زوج های دارای اعتق���اد مذهبِی  و اعتق���ادات مذهب���ی در ارتباط هس���تند؛ ب���ه این صورت 
باالتر، رضایت زناش���ویی بیش���تری داش���ته و برخوردها و خش���ونت های آنها نسبت به  همدیگر 
كمتر اس���ت. به همین دلیل، درک ارزش های دینی درباره ازدواج، برای سالمت رابطۀ زوجین 
اهمی���ت زیادی دارد. همچنین آنها به این نتیجه رس���یدند كه دین موجب افزایش مش���اركت 
كاه���ش پرخاش���گری كالم���ی و تعارض زناش���ویی ش���ده و در نهایت، موج���ب افزایش  كالم���ی، 

رضایت مندی زناشویی می شود.
كه عبادت و نیای���ش، موجب همدلی، درک، تعهد،  باتل���ر5 و وامپلر6 )1999( نش���ان دادند 
انعطاف پذیری در روابط، احس���اس مسئولیت پذیری و اس���تفاده از فن خودمداخله ای برای 
كه به طور  ك���ه فیس و تامکو7 )2001( ب���ر روی زوج هایی  حل تعارض می ش���ود. در پژوهش���ی 
كه مقید  متوس���ط 9 س���ال از ازدواج آنان می گذش���ت انجام دادند، مالحظه ش���د، زوج هایی 
به مراس���م مذهبی در روزهای تعطیل هس���تند، دارای رضایت زناش���ویی بیشتری می باشند. 
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ك���ه اعتق���ادات و باوره���ای مذهب���ی اث���ر  تحقی���ق م���ارش1 و داالس2 )2001( نی���ز نش���ان داد 
كنترل خش���م در وقایع اس���ترس زای زندگی و تعارضات و ناس���ازگاری های  بالق���وه ای بر روی 
كه بین زوجین  ك���ه ارتباط با خدا، فاصل���ه ای  كردند  خانوادگ���ی دارن���د، همچنین آنها اظهار 
وج���ود دارد را پ���ر می كن���د. در نتیجه، ارتباط���ی بین روابط زناش���ویی و ارتباط ب���ا خدا وجود 
كه  كارمالت3 )2009، به نق���ل از: صابی و همکاران، 2014( معتقدند  دارد. همچنی���ن لیچر و 
ع���الوه بر این زوجین ممکن اس���ت به ص���ورت متفاوتی از باورهای مذهبی همس���ر خود بهره 
ببرند؛ دینداری ش���وهران، اثر بیش���تری بر دیدگاه های همسرشان در مورد روابط زناشویی و 
كه دینداری4 زنان بر ش���وهران دارد. تمركز  تعامالت زناشویی ش���ان دارد، نس���بت به تأثیری 
گرفتن ارتباط  ص���رف بر پیوند بین باورهای خود فرد و مؤلفه های زناش���ویی، ب���دون در نظر 
كمت���ر در مورد اهمیت چنین  باوره���ای طرف مقابل ب���ا این مؤلفه ها می تواند موجب ارزیابی 

باورهایی در كیفیت رابطۀ زناش���ویی بش���ود.
در ای���ران، دی���ن5 به  عنوان نهادی بانف���وذ و مؤثر در عرصۀ زندگ���ی اجتماعی همواره مطرح 
بوده اس���ت. دین می تواند به دالیل متعددی یکی از عناصری باش���د كه س���ازگاری زناشویی را 

تبیین می كند، از جمله:
1. دین به  عنوان یک نهاد اجتماعِی نظم دهنده، احساس سازگاری زناشویی را تنظیم و در 

نتیجه، نظم ایجادشده در روابط زوجین را ارائه می دهد.
2. دین، باعث ایجاد همبستگی و انسجام بین اعضای خانواده شده و هسته جداافتادگی 

را در افراد تقلیل می دهد.
3. فرد دیندار، خداوند را حامی و مراقب خود دانسته و احساس رهاشدگی و پوچی نمی كند. 
كرده و هم���واره درصدد برقراری روابط  در نتیجه، در مقابل مش���کالت زناش���ویی به خدا توكل 

زناشویی بهتر می باشد.
همچنین دین از عوامل مهم و تأثیرگذار در س���المت ذهن است، دین چهره جهان هستی را 
در نظ���ر فرد دین���دار تغییر می دهد. فرد دیندار خود را در حمای���ت همه جانبۀ خداوند می بیند و 
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در مقابل نامالیمات زندگی دچار ناامیدی و اضطراب نمی شود )خوش فر و دیگران، 1394(.
كه برای مدت طوالنی با هم زندگی می كنند، دین را به   كس���انی  گلین1 )1988(، نش���ان داد 
گراهام2 )2011(، در پژوهش���ی  عن���وان مهم ترین عامل رضایتمن���دی در ازدواج تلقی می كنند. 
كه به  به این نتیجه رس���ید كه مذهب و ازدواج به  عنوان اش���کالی از حمایت اجتماعی هستند 
 صورت انفرادی بر س���المتی اثر می گذارند و مذهب می تواند باعث افزایش س���ازگاری زناشویی 
كه باورهای مذهبی، آیین ه���ا و تعهدات، با نتایج  گردد. س���یبولد3 و هی���ل4 )2001(، دریافتند 
مثبت مانند بهبود كیفیت زندگی بهتر، بهزیس���تی، س���المت جسمی و روانی، رضایت زناشویی 
كارایی مثبت مرتبط هس���تند. ش���ركات5 )2004( نیز پس از بررسی به  و زندگی پایدار و عملکرد 
كه اختالفات دینی در خانواده ها موجب بروز مشکالت برای زوجین می شود  این نتیجه رسید 
كاهش رضای���ت زناش���ویی و افزای���ش تعارضات زناش���ویی و طالق می ش���ود. در  ك���ه منجر ب���ه 
پژوهش های داخلی نیز حاتمی و همکاران )1388( پژوهش���ی با عنوان: »بررس���ی تأثیر میزان 
دینداری و رضایت از زندگی زناش���ویی« را با هدف س���نجش میزان اثرات دینداری و رضایت از 
زندگی در میان گروهی از پاسداران متأهل انجام دادند. تعداد 370 نفر به  عنوان نمونه نهایی 
كه هرچه بر  گرفته ش���دند و از ش���یوه طبقه ای متناسب استفاده شد. یافته ها نشان داد  در نظر 
می���زان دین���داری فرد افزوده ش���ود، میزان رضای���ت از زندگی افزایش خواه���د یافت. به  عبارت 
 دیگر، دینداری با رضایت زناشویی رابطه ای مثبت و مستقیم دارد. به نظر اولسون و همکاران 
)2001، به نقل از: اس���پیلکا6 و همکاران، 1390(، س���ازگارِی باورهای زوجین، با قدرتمند بودن 
آنها در س���ایر زمینه های زندگی زناش���ویی ارتباط دارد. این زوج ها می توانند مذهب را با زندگی 
كه ایمان آنها پایه ای برای عمق بخشیدن به  زناشویی خود ارتباط دهند و بر این باور هستند 
پیوندشان فراهم می آورد و كمک می كند تا باهم به  سوی رشد و تعالی گام بردارند. این زوج ها 
در حل وفصل اختالفات و مدیریت مسائل مالی موفق تر عمل می كنند و از رابطۀ جنسی بهتر، 
ك���ه ازدواج خود را پیمانی  صمیمی���ت و انعطاف پذیرِی بیش���تری بهره مند هس���تند. زوج هایی 
كه برای پیوند خود معنای مذهبی قائل نیس���تند، از  كس���انی  مقدس می ش���مارند، نس���بت به 
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ازدواج خود راضی تر و به یکدیگر وفادارتر هس���تند. ازدواج را امری آس���مانی ش���مردن، نیرویی 
قوی در ایجاد خانواده س���عادتمند اس���ت. پری1 )2006، به نقل از: فینچام،2 المبرت3 و بیچ،4 
2010( به بررس���ی زندگی خانوادگی، عملکرد دینی و مذهبی در آس���یا پرداخت. نتایج پژوهش 
كه بین اعتقادات مذهبی و رضایت زناش���ویی و رضای���ت از زندگی خانوادگی رابطه  نش���ان داد 
كه از آموزش های مذهبی بهره مند بودند، در بخش مدیریت خانواده  كسانی  كثر  وجود دارد. ا
گرفتند، همچنین باورهای مذهبی در تصمیم گیری اخالقی والدین مؤثر بوده  باالترین نمره را 

كلی تأثیر آن در همۀ جنبه های زندگی مؤثر است. و در یک چشم انداز 
نحوۀ دینداری افراد عاملی مهم در روابط بین فردی و به خصوص روابط زناشویی به حساب 
می آی���د. دین���داری قابلی���ت تبیی���ن و پیش بین���ی رفت���ار را دارد. ابعاد دین���داری5 ش���امل ابعاد 
اعتقادی،6 مناس���کی،7 تجربی8 و پیامدی،9 غیر از تأثیر بر افکار و رفتار درون فردی، بر روابط 
میان فردی نیز تأثیر باالیی دارند. زوجین به دلیل تعامل باال در طول زندگی، روابطشان بیشتر 
ك���ه جامعه ای دیندار  تح���ت تأثی���ر این ابعاد ق���رار می گیرد. در جامعه و فرهنگ اس���المی ایران 
محس���وب می ش���ود، ابعاد دینداری و رضایت زناش���ویی از اهمیت باالتری برخوردار می باشند. 
ابعاد دینداری در یک نظاِم چندُبعدی ارائه شده توسط گالک،10 شامل ابعاد ایدئولوژیک )باور 
و اعتقاد(، مناس���کی )عمل(، عقلی )دانش(، تجربی )احساس���ات( و پیامدی )آثار( می باشند 

)آذربایجانی و موسوی اصل، 1385، ص98(.
در پژوهش���ی والر،11 الیس���ون12 و پاورز13 )2009، به نقل از: صاب���ی و همکاران، 2014( نتیجه 
كه زوجین ممکن اس���ت به  صورت متفاوتی از باورهای مذهبی همسر خود بهره ببرند؛  گرفتند 

1. Pairy
2. Fincham, f.D.
3. lambert, n.M.
4. beach,s.R.H.
5. Dimensions of religiosity
6. Belief
7. Ritual
8. Experimental
9. Consequence
10. Glock
11. Waller
12. Ellison
13. Powers
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دینداری ش���وهران، اثر بیشتری بر دیدگاه های همسرش���ان در مورد روابط زناشویی و تعامالت 
كه دینداری زنان ب���ر ش���وهران دارد. متولیان، نوری  زناشویی ش���ان دارد، نس���بت به تأثی���ری 
كه میزان دینداری در بین دختران بیش���تر از پس���ران اس���ت.  كردند  و ش���روانی )1396(، بیان 
كه بین می���زان دینداری با می���زان رضای���ت از زندگی، رابطۀ  همچنی���ن نتای���ج نش���ان می دهد 
معن���اداری وج���ود دارد و بین ُبعد اعتقادی، مناس���کی و ُبعد تجربی با می���زان رضایت از زندگی 
رابط���ۀ معناداری وجود دارد، اما بین ُبعد پیامدی با می���زان رضایت از زندگی رابطۀ معناداری 
كه فعالیت ه���ای معنوی مثل دعا  كرده اند  كاسینس���کی2 )1990( بیان  وج���ود ندارد. دادلی1 و 
كنند، با محبت تر و  كنند تا به نیازهای دیگران بیش���تر فکر  ك���ردن، می توانند به زوج ها كمک 
بخشاینده تر باشند، با احترام بیشتری با یکدیگر برخورد كنند و بیشتر به حل تعارض بپردازند. 
كه می توان آن را  دعا، محاوره ای با خدا می باشد و این مزیت را دارد و چیزی را فراهم می آورد 
حمایت اجتماعی به  حس���اب آورد )باالترین شکل حمایت اجتماعی(. شواهد تجربی در تأیید 
كه  كند وجود دارند؛ چرا  كه دعا می تواند هویت زوجینی را از نو مطرح و یا تقویت  ای���ن تحلیل 
كه دعا احتمااًل اهداف زوجینی را تغییر می دهد و بدین وسیله  این ش���واهد مستلزم این اس���ت 
كرده اند  گزارش  پاس���خ های غیرس���ازندۀ آنان به تعارض را اصالح می كند، به خص���وص زوج ها 
ك���ردن در زمان وقوع تعارض، از ش���دت یافت���ن منفی گرایی، اهان���ت و خصومت آنان  ك���ه دعا 
جلوگیری می كند و جهت گیری به س���مت رابطه و طرف مقابلش را افزایش می دهد و فرد را به 

احساس مسئولیت زوجینی برای مصالحه و حل مشکل ترغیب می كند.
كه رابطۀ معناداری  گرفتند  در پژوهش ه���ای داخلی، خوش فر و همکاران )1394( نتیج���ه 
بی���ن ُبعد اعتقادی و س���ازگاری زناش���ویی وجود دارد. این همبس���تگی مثبت بوده، در س���طح 
كه با افزایش جنبه های اعتقادی،  0/12 و با س���طح اطمینان 95% معنا دار اس���ت. به این معنا 
س���ازگاری زناشویی افزوده می شود. باورهای مذهبی فرد معمواًل با باورهای مذهبی همسرش 
و نیز با میزاِن هم پوش���ی باورهای مذهبی، با باورهای همس���رش پیوند دارد و با هم می توانند 
كنن���د. همچنین بی���ن ُبعد مناس���کِی دینداری و  كیفی���ت زندگ���ی زناشویی ش���ان را پیش بینی 
س���ازگاری زناش���ویی رابطۀ معناداری وجود دارد. این همبس���تگی مثبت و در س���طح 0/13 و با 
كه با افزایش جنبه های مناس���کِی دینداری  س���طح اطمینان 95% معنا دار اس���ت. به این معنا 

1. Dadley, M.
2. Kosinski,F.
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و انجام واجبات و پرهیز از محرمات، بر س���ازگاری زناش���ویی افزوده می شود. بین ُبعد عاطفی 
دینداری و سازگاری زناشویی رابطۀ معنا داری وجود ندارد. بدین معنا كه با افزایش جنبه های 
تجربی بر سازگاری زناشویی افزوده نمی شود. بین ُبعد پیامدی دینداری و سازگاری زناشویی 
رابط���ۀ معن���اداری وجود دارد و همبس���تگی بین آنها در س���طح 0/17 و با س���طح اطمینان %99 

مثبت بود. این ُبعد، باالترین شدت رابطه را با سازگاری زناشویی دارد.
در تقسیم بندی دیگر، چگونگی و جهت گیری دینِی انسان ها به دو دستۀ جهت گیری دینِی 
گیر و دارای اصول  درونی و بیرونی تقسیم می شود. جهت گیری دینی درونی، یک دینداری فرا
سازمان یافته و درونی شده است، درحالی كه جهت گیری دینِی بیرونی، امری خارجی و ابزاری 
كه برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار می گیرد. منظور  است 
ك���ه غایت و هدف  گیر  آلپ���ورت از جهت گی���ری درونی عبارت اس���ت از: یک تعهد انگیزش���ی فرا
اس���ت، نه وس���یله ای برای دس���تیابی به اهداف فردی. به  عبارت  دیگ���ر، جهت گیری دینی را 
گرفت )آذربایجانی، 1382(. درون���ی یا بیرونی بودن  می ت���وان معادل دین ورزی یا دین���داری 
جهت گی���ری دینی1 )جهت گیری مذهبی( افراد از موارد قابل  بحث در میان زوجین می باش���د. 
گیر، دارای اصول س���ازمان یافته و درونی ش���ده اس���ت،  جهت گیری دینِی درونی،2 دینداری فرا
كه برای ارضای نیازهای  درحالی كه جهت گیری دینی بیرونی،3 امری خارجی و ابزاری اس���ت 
فردی از قبیل مقام و امنیت مورد اس���تفاده قرار می گیرد. منظور آلپورت4 از جهت گیری درونی 
گیر كه غای���ت و هدف اس���ت و نه وس���یله ای برای  عب���ارت اس���ت از: ی���ک تعه���ِد انگیزش���ِی فرا
دستیابی به اهداف فردی. به  عبارت  دیگر، جهت گیری دینی را می توان معادل دین ورزی یا 
كوال، ماتون،  كویینک،  گرفت )آذربایجانی، 1382(. تحقیقات )كرنباخ، ش���یفیلد،  دینداری 
مالر، پدلتون و هانس برگر، به نقل از: جمالی، 1381( نش���ان داده اس���ت كه مذهب دارای یک 
ارتباط مثبت با احساس سازگاری و رضایت زناشویی است و افراد با جهت گیری دینی درونی، 
ب���ه دی���ن و دینداری به  عن���وان یک عامل اصلی برای احس���اس معنا در زندگی رس���یده اند. در 
جامعه ایران به علت غلبۀ مذهب و دیندار بودن افراد، درونی و بیرونی بودن دینداری بیشتر 

قابل  مشاهده و بررسی است. ازاین رو، تأثیر بیشتری نیز در نحوه تعامالت افراد دارد.

1. Religious Orientation
2. Internal religious orientation
3. Interpersonal religious orientation
4. Allport
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تحقیق���ات دادل���ی و كاسینس���کی )1990(، یکی  دیگ���ر از ابعاد رابطۀ مذهب���ی و رضامندی را 
كه دینداری به  روشن ساخت. ایشان مبنای نظری تحقیق خود را این فرض قرار داده بودند 
سبک درونی، پایه ای است كه بر آن روابط زناشویی خوب بنا می شود و نتیجه ای كه گرفتند، 
این فرض را مورد تأیید قرار داد. از میان 189 نفری كه سؤاالت بازپاسخ این دو محقق را جواب 
كردند كه دین، اثر مثبتی بر زندگی زناش���ویی آنان داش���ته است. 9% دین را  دادند، 86% بیان 
كه در این پاس���خ ها  باعث اختالف زناش���ویی و 3% آن را بی اثر دانس���تند. موضوعات عمده ای 
بیان شده بود، این بود كه دین آنها باعث شده بود كه تسامح )تحمل( بیشتری داشته باشند 
كرده بود تا در م���ورد نیازهای دیگران  ك���رده و به آنها كمک  و زندگ���ی زناش���ویی آنان را تقویت 
فکر كنند، دیگران را بیش���تر دوس���ت داش���ته باشند، بخش���اینده تر باش���ند، با یکدیگر با احترام 
رفتار كنند و تعارضات را حل كنند. دادلی و كاسینس���کی معتقدند: این پاس���خ ها مبنای نظری 
كه  تحقی���ق آنها را )دین���داری درونی( تقویت می كن���د؛ چون اینها همان ویژگی هایی هس���تند 
افراد دارای جهت گیرِی دینِی درونی دارا هستند. پس جهت گیری دینی درونی نقش مهمی در 
رضامندی زناش���ویی ایفا می كند. مک فارلن1 )1987، به نقل از: دادلی و كاس���ینکی، 1990( در 
كه دین او درونی تر و رسش یافته تر است، می تواند  تبیین این مسئله مطرح می كند، شخصی 
گاه شود. رابطۀ زناشویی،  فراتر از نیازهای خودش را ببیند و از نیازهای شریک زندگی اش نیز آ
كاسینکی )1990( درباره مذهب  كت در تجارب زندگی است. نتایج مطالعات دادلی و  یک شرا
كه همبس���تگی قوی بین رضایت زناشویی و اعمال مخصوص  و رضایت زناش���ویی نشان داد 

مذهبی، انگیزه درونی مذهبی و تجربه مذهبی )احساس نزدیکی به خدا( وجود دارد.
خداپناهی و خاكسار بلداجی )1384(، در پژوهشی تحت عنوان »رابطۀ جهت گیری مذهبی و 
سازگاری روان شناختی در دانشجویان«، نتیجه گرفتند كه افراد با جهت گیری مذهبی درونی، از 
نظر سازگاری كلی، اجتماعی، هیجانی و تندرستی، در مقایسه با افراد دارای جهت گیری مذهبی 
بیرون���ی، وضعیت مناس���ب تری دارن���د. آنچه عالوه بر پایبندی به دین مهم اس���ت، همس���ازِی 
باورهای مذهبِی زوجین با یکدیگر اس���ت، به نظر اولسون و همکاران )2001، به نقل از: اسپیلکا 
و همکاران، 1390(، سازگارِی باورهای زوجین، با قدرتمند بودن آنها در سایر زمینه های زندگی 
زناش���ویی ارتباط دارد. این زوج ها می توانند مذهب را با زندگی زناش���ویی خود ارتباط دهند و بر 
این باور هستند كه ایمان آنها پایه ای برای عمق بخشیدن به پیوندشان فراهم می آورد و كمک 
1. McFarlene
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می كند تا با هم به  سوی رشد و تعالی گام بردارند. این زوج ها در حل وفصل اختالفات و مدیریت 
مسائل مالی موفق تر عمل می كنند و از رابطۀ جنسی بهتر، صمیمیت و انعطاف پذیرِی بیشتری 
كس���انی  كه ازدواج خود را پیمانی مقدس می ش���مارند، نس���بت به  بهره مند هس���تند. زوج هایی 
ك���ه برای پیوند خود معنای مذهبی قائل نیس���تند، از ازدواج خود راضی ت���ر و به یکدیگر وفادارتر 

هستند. ازدواج را امری آسمانی شمردن، نیرویی قوی در ایجاد خانواده سعادتمند است.
پژوه���ش دان���ش )1383(، نش���ان داد كه جهت گیری مذهبی با س���ازگاری زناش���ویی رابطۀ 
مثبت دارد و در این رابطه، جهت گیری مذهبِی درونی بیش���تر از جهت گیری مذهبِی بیرونی با 
كه وجود عقاید مذهبی، تأثیر  س���ازگاری زناشویی رابطه دارد. اغلب پژوهشگران بر این باورند 
كه نگرش فرد به  كل جهان  بسزایی در استحکام خانواده دارند. ایمان به خدا موجب می شود 
كه فرد انس���جام و آرامش نداشته  هس���تی هدف دار باش���د. عدم ایمان به خدا موجب می شود 
باش���د و همین امر موجب ضعف و منش���أ اختالف های بس���یاری در زندگی خانوادگی می ش���ود. 
كه پایبن���دی به مذهب، عامل مهمی  پژوهش های انجام  ش���ده در این زمینه نش���ان داده اند 
در پایداری ازدواج و رضایت زناش���ویی است )منجزی، شفیع آبادی و سودانی، 1391(. نتیجه 
تحقیق جان بزرگی )1386( در بین دانشجویان تمامی دانشگاه های دولتی شهر تهران نشان 
ك���ه هرچه جهت گیری دینی بیرونی تر ش���ود، احس���اس خس���تگی، نش���انه های بیماری در  داد 
بدن و میزان بی خوابی فرد بیش���تر می ش���ود. ش���واهدی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اش���تغال 
به فعالیت های معنوی می تواند آثار مثبتی بر برخی مؤلفه های س���المتی و رابطه داشته باشد. 
كلینیکی فینچام، المبرت و بیچ )2010( مربوط ب���ه اثر معنویت و فعالیت های  مث���اًل مطالع���ات 
مذهبی بر سالمتی در غرب انجام گرفت و به این نتیجه رسیدند كه فعالیت های مذهبی برای 

كاهش مرگ ومیر تأثیر سودمندی دارند. كاركرده ایمنی افسردگی و  فشارخون 
حاتمی و همکاران )1388(، نتیجه گرفتند هرچه بر میزان دینداری فرد افزوده شود، میزان 
رضایت از زندگی افزایش خواهد یافت. به  عبارت  دیگر، دینداری با رضایت زناشویی رابطه ای 
ك���رد، پایبند نبودن به مس���ائل مذهبی و  مثب���ت و مس���تقیم دارد. نظ���ری )1388( نیز اذعان 
كاهش  كند و این گونه، باعث  عدم دینداری ممکن است در رفتار همسران، بی تعهدی ایجاد 
كه همبستگی  رضایت زناش���ویی ش���ود. احمدی )1384(، در پژوهش���ی به این نتیجه رس���ید 
مثبت و معناداری بین تقیدات مذهبی و س���ازگاری زناشویی همسران وجود دارد؛ به این معنا 

كه با افزایش تقیدات دینی در بین آنان، میزان سازگاری زناشویی نیز افزایش می یابد.
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نتایج حاصل از پژوهش صدیقی، محبی و شاه س���یاه )1393( نشان داد كه همبستگی مثبتی 
بی���ن جهت گی���ری مذهبی و س���ازگاری و رضای���ت زناش���ویی »p<0/01« و »r=0/45« وج���ود دارد؛ 
بدین معن���ا ك���ه جهت گیری مذهبی می تواند س���ازگاری زناش���ویی را پیش بینی كن���د و یافته ها با 
سطح معنا داری »p=0/05« تأیید گردیدند. همچنین جهت گیری دینی با ابعاد رضایت زناشویی 
»p<0/01« و »r=0/45«، همبستگی دو نفری »p<0/01« و »r=0/41«، توافق دو نفری »p<0/01« و 

»r=0/49« و ابراز محبت »p<0/01« و »r=0/317« رابطۀ مستقیم و معنا دار داشته است.
ك���ه تقریبًا همۀ زوج ها رابطۀ زناش���ویی خود را با میزان  هالف���ورد1 )1384( بیان كرده اس���ت 
ب���االی رضای���ت و تعهد در رابطه ش���روع می كنند. اما با این  وجود، فقط تع���دادی از این زوج ها 
برای مدت  زمان طوالنی رضایت در رابطۀ زناشویی را نگه می دارند. نارضایتی زوج ها از زندگی 
مش���ترک منجر به آش���فتگی در خانواده می ش���ود و تأثیرات س���وء آن بر افراد، خانواده و جامعه 
ك���ه افراد متأهل ش���ادتر از افراد مجرد هس���تند،  قابل ان���کار نیس���ت. تحقیقات نش���ان داد ه اند 
كه ازدواج س���الم باش���د. بودن در ی���ک ازدواج  ای���ن موضوع می تواند درس���ت باش���د ت���ا زمانی 
كلی از زندگی در ارتباط بوده است. رضایت بخش، همواره با سالمت جسمی بهتر و رضایت 

به دلیل اهمیت رضایت از زندگی مشترک و نقش خطیر آن در بهزیستی عمومی و رضایت از 
كه عوامل و همبسته های رضامندی  زندگی و تأثیر آن در سالمت فردی و اجتماعی، الزم است 
زناش���ویی ب���رای یک زندگی س���الم تر، ش���ادتر و پربارتر، هرچه بیش���تر و دقیق تر م���ورد پژوهش 
ك���ه رابطۀ ابعاد دینداری و جهت گیری دینی با رضایت زناش���ویی بارها به  گیرند. هرچند  ق���رار 
گرفته است )صدیقی، محبی و شاه سیاه، 1393؛ دادلی و  گانه مورد س���نجش قرار   صورت جدا
كنون به  صورت تعاملی با یکدیگر  كاسینس���کی، 1990؛ خوش فر و دیگران، 1394 و...(، اما تا

مورد پژوهش قرار نگرفته اند .
كدام جهت گیری  كدام ُبعد دینداری و  كه  كش���ف این مس���ئله بوده اس���ت  محقق به دنبال 
كلی، خصوصًا به تفکیک جنس���یت و در  دین���ی برای افزایش رضامندی زناش���ویی به  ص���ورت 
م���ورد م���ردان و زنان باید تقویت ش���وند؟ به دلی���ل تأثیرگذار بودن جامعۀ فرهنگیان در رش���د و 
تعلیم آینده س���ازان كش���ور و زوجین آتی جامعه، نمونه این تحقی���ق از جامعه معلمان انتخاب 
گفته ش���د هدف ای���ن پژوهش، آزم���ون فرضیه های ذیل  ش���ده اس���ت. با توجه به مطالبی كه 
می باشد: 1. بین ابعاد دینداری و جهت گیری دینی با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد و ابعاد 
1. Holford, K.
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دینداری و جهت گیری دینی می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی  كنند؛ 2. همبستگی بین 
ابعاد دینداری و جهت گیری دینی با رضایت زناشویی در مردان و زنان متفاوت است؛ 3. فقط 

میان ابعاد دینداری با جهت گیری دینی درونی رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف كاربردی،1 به لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی2 و از نوع همبستگی 
اس���ت. جامعۀ آماری متش���کل از كلیه معلمان )دورۀ ابتدایی( و دبیراِن )دورۀ متوسطه اول و دوم( 
متأهِل ش���هر قم بود كه در سال 1397 مشغول به فعالیت بودند. آموزش  و پرورش شهر قم، دارای 
چهار ناحیه است كه تعداد معلمان متأهل آنها 6996 )3011 مرد و 3985 زن( نفر می باشند. روش 
نمونه گیری طبقه ای _ نس���بی3 اس���ت. آموزش  و پرورش ش���هر قم دارای چهار ناحیه می باش���د، اما 
مس���ئول پژوهش ناحیه چهار، حاضر به همکاری نش���د. بنابراین، برای هر یک از سه ناحیه، یک 
طبقه قرار داده ش���د كه میزان نمونۀ هر طبقه نس���بت به میزان حضور آن طبقه در جامعه متناسب 
است، همچنین در هر طبقه نسبت بین مرد و زن نیز سنجیده شد تا نمونه بیشتر معرف جامعه باشد.
فراوانی جامعۀ پژوهش 5486 نفر می باشد كه بر اساس جدول كوهن4 برای 6000 نفر، حجم نمونۀ 
پژوهش 361 نمونه برآورد شده است كه با احتساب نمونه گیری بیشتر، 377 نمونه انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
ک و اس���تارک: این پرس���ش نامه توسط گالک و استارک  الف. پرس���ش نامه ابعاد دینداری گال
برای س���نجیدن نگرش ها و باورهای دینی و دینداری س���اخته شده اس���ت. این پرسش نامه در 
كشورهای مختلف اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا استاندارد شده و بر روی پیروان ادیان مسیحیت، 
گردیده و با دین اس���الم هم انطباق یافته است )سراجزاده، 1374(. این  یهودیت و اس���الم اجرا 
پرس���ش نامه دارای 26 گویه می باش���د كه در چهار ُبعد، اعتقادی با هفت گویه، عاطفی با شش 
گویه جهت س���نجش میزان دین���داری به كار  گویه و مناس���کی با ش���ش  گویه، پیامدی با ش���ش 
می رود. مقیاس اندازه گیری مورد استفاده در این سنجش، لیکرت5 است كه هر گویه پنج درجه 

1. Practical
2. Descriptive
3. Cohen J.
4. Class-relative
5. Likert
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ارزشی »كاماًل موافق، موافق، بینابین، مخالف و كاماًل مخالف« را در بر می گیرد. در آخرین اجرای 
این آزمون بر روی دانش���جویان، آلفای كلی پرسش نامه 0/83 بوده است. این آزمون همچنین 
به دلیل اس���تاندارد بودن، دارای پایایی باالیی اس���ت. مقدار آلفا ب���رای متغیرهای ُبعد اعتقادی 
0/81، ُبعد عاطفی 0/75، ُبعد پیامدی 0/72 و ُبعد مناسکی 0/83 می باشد )سراجزاده، 1374(.
ب. پرس���ش نامه جهت گیری دینی آلپورت: این پرس���ش نامه ش���امل 21 گویه است و سؤاالت 
آزمون بر اساس یک مقیاس چهار درجه ای لیکرت از 1 تا 4 نمره گذاری می شوند )1=كاماًل مخالفم، 
2=تقریبًا مخالفم، 3=تقریبًا موافقم، 4=كاماًل موافقم(. این آزمون در سال 1377 در ایران ترجمه 
و هنجاریابی شده كه اعتبار و پایایی آن توسط جان بزرگی )1378( به دست  آمده است. همسانِی 

درونی آن با استفاده از آلفای كرونباخ 0/71 و پایایی باز آزمایی آن 0/74 می باشد.
كوتاه پرس���ش نامه رضایت زناش���ویی انریچ: فرم 47 س���ؤالی آن توس���ط اولس���ون  ج. فرم 
ك���ه عبارت ان���د از: پاس���خ ق���راردادی، رضایت  )1998( تهی���ه ش���د و دارای 12 مقی���اس اس���ت 
زناش���ویی، مس���ائل ش���خصیتی، ارتباط زناش���ویی، حل تع���ارض، نظارت مال���ی، فعالیت های 
مربوط به اوقات فراغت، روابط جنس���ی، ازدواج و فرزندان، بس���تگان و دوس���تان، نقش های 
كلی از روابط زناش���ویی این پرس���ش نامه  مس���اوات طلبی و جهت گیری عقیدتی. نمرۀ رضایت 
كاماًل مخالفم نمرۀ 1(. میرخش���تی  دارای لیک���رت پنج درجه ای اس���ت )كاماًل موافق���م نمرۀ 5 و 
)1375(، در پژوهش���ی ب���ا عن���وان »بررس���ی میان رضایت از زندگی زناش���ویی و س���المت روان« 
ضریب آلفای كرونباخ كه نش���ان دهندۀ اعتبار و ثبات و همس���انی درونی آزمون است را بر روی 

كرونباخ 0/92 به دست  آمده است. كه ضریب آلفای  60 نفر از افراد نمونه انجام داده است 

یافته های پژوهش
تجزیه وتحلیل های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح 
كندگی مانند فراوانی، میانگین، تحلیل  توصیفی در جدول 1 از ش���اخص های گرایش مركزی و پرا
واریانس و انحراف معیار اس���تفاده  ش���ده است و در سطح استنباطی با توجه به اینکه هدف اصلی 
تحقیق، بررس���ی رابطۀ بین متغیرها می باش���د، از آزمون همبستگی پیرسون،1 رگرسیون چندگانه 

همزمان2و آزمون Z فیشر3 برای تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه ها استفاده  شده است.

1.Pearson
255. Multiple simultaneous regressions
356. Fisher’s Z test
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جدول 1. داده های توصیفی متغیرهای پژوهش

واریانس  انحراف
استاندارد

میانگین
كثر حدا حداقل فراوانی متغیر

 خطای
استاندارد

 شاخص
آماری

835/538 28/906 1/489 173/49 233 70 377 رضایت زناشویی

106/990 10/344 0/533 81/90 104 20 377 ابعاد دینداری

22/182 4/710 0/243 27/12 39 16 377  جهت گیری دینی
بیرونی

11/674 3/417 0/176 21/41 28 4 377 جهت گیری دینی درونی

در ج���دول 2، ماتری���س همبس���تگی می���ان نم���رۀ كل رضایت زناش���ویی، جهت گی���ری دینی 
كل ابعاد دینداری، ُبع���د اعتقادی، ُبعد عاطفی، ُبعد  بیرون���ی، جهت گیری دینی درونی، نمرۀ 

پیامدی و ُبعد مناسکی ارائه شده است.

جدول 2. ماتریس همبستگی بین تمامی متغیرها
8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

1  1. رضایت
زناشویی

1 -0/078  2. جهت گیری
 دینی بیرونی

1 -0/095 0/160 **  3. جهت گیری
 دینی درونی

1 0/355 ** -0/021 0/087  4. ُبعد
اعتقادی

1 0/440 ** 0/363 ** 0/075 0/103 * 5. ُبعد عاطفی

1 0/237 ** 0/457 ** 0/354 ** -0/258** 0/016  6. ُبعد
پیامدی

1 0/324 ** 0/215 ** 0/342 ** 0/361 ** 0/024 0/162 **  7. ُبعد
مناسکی

1 0/659 ** 0/775 ** 0/622 ** 0/764 ** 0/503 ** -0/092 0/121 *  8. ابعاد
دینداری

P <0/01**,  P <0/05*
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همان گون���ه  ك���ه در جدول 2 مش���اهده می ش���ود، رابط���ۀ می���ان جهت گیری دین���ی بیرونی و 
رضای���ت زناش���ویی )r =-0/087 و p<0/091( معن���ا دار نیس���ت، ام���ا می���ان جهت گی���ری دینی 
درون���ی و رضای���ت زناش���ویی )r=0/160 و p<0/01( رابط���ۀ مثب���ت و معن���ا داری برق���رار اس���ت. 
 r=0/121( كل ابع���اد دین���داری و رضایت زناش���ویی همبس���تگی مثب���ت معناداری می���ان نمرۀ 
و p<0/05( برق���رار اس���ت. می���ان ُبع���د اعتقادی دین���داری و رضای���ت زناش���ویی )r 0/087 = و 
p<0/091( رابط���ۀ معن���ا داری وج���ود ندارد. می���ان ُبعد عاطف���ی دینداری و رضایت زناش���ویی 
)r=0/103 و p<0/05( رابط���ۀ مثب���ت و معن���ا داری وج���ود دارد. می���ان ُبعد پیام���دی دینداری 
و رضای���ت زناش���ویی )r=0/016 و p<0/762( رابط���ۀ معن���ا داری وج���ود ن���دارد. می���ان ُبع���د 
مناس���کی دین���داری و رضای���ت زناش���ویی )r=0/162 و p<0/01( رابط���ۀ مثب���ت و معن���ا داری 
وج���ود دارد. همبس���تگی می���ان ابع���اد دین���داری و جهت گی���ری دین���ی بیرون���ی )r=-0/092 و 
 p<0/075( معنا دار نیس���ت، اما همبس���تگی میان ابع���اد دینداری و جهت گی���ری دینی درونی

 )0r/503= و p<0/01( مثبت و معنا دار می باشد.
 )p<0/075 و r=-0/092( همبس���تگی می���ان ابعاد دین���داری و جهت گی���ری دین���ی بیرون���ی
معنا دار نیس���ت، اما همبس���تگی میان ابعاد دینداری و جهت گیری دین���ی درونی )r=0/503 و 

p<0/01( مثبت و معنا دار می باشد.

جدول 3. همبستگی بین ابعاد دینداری و رضایت زناشویی در زنان و مردان

ابعاد دینداری متغیر جنسیت

0/236 ** ضریب همبستگی
رضایت زناشویی مرد

0/002 معنا داری

0/041 ضریب همبستگی
رضایت زناشویی زن

0/556 معنا داری

P <0/01**,  P <0/05*

ب���ر اس���اس نتایج جدول 3، همبس���تگی بی���ن ابعاد دین���داری و رضایت زناش���ویی در مردان 
)r=0/236 و p<0/01( مثبت و معنا دار، اما در زنان )r=0/041 و p<0/556( معنا دار نمی باشد.
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گروه مستقل، نمرۀ Z برابر با 1/91 می باشد و چون  بر اساس آزمون Z فیشر برای مقایسه دو 
Z به دست  آمده از Z آلفا دوم در سطح خطای 0/05 كه برابر با 1/96 است، كوچک تر می باشد، 

گروه زنان و مردان نیست. پس تفاوت معنا داری بین 

جدول 4. همبستگی بین جهت گیری دینی و رضایت زناشویی در زنان و مردان

جهت گیری دینی درونی جهت گیری دینی بیرونی متغیر جنسیت

0/259 ** -0/060 ضریب همبستگی  رضایت
زناشویی مرد

0/001 0/439 معنا داری

0/107 -0/151* ضریب همبستگی  رضایت
زناشویی زن

0/121 0/029 معنا داری

P <0/01**,  P <0/05*

ب���ر اس���اس نتای���ج ج���دول 4، همبس���تگی بی���ن جهت گی���ری دین���ی بیرون���ی و رضای���ت 
نی���ز  زن���ان  در  ام���ا  نیس���ت،  معن���ا دار   )p<0/439 و   r=-0/060( م���ردان  در   زناش���ویی 
)r=-0/151 و p<0/05( منف���ی و معن���ا دار می باش���د. همبس���تگی بی���ن جهت گی���ری دینی 
 درونی و رضایت زناش���ویی در م���ردان )r=0/259 و p<0/01( مثبت و معنا دار اما در زنان 

)r=0/107 و p<0/121( معنا دار نمی باش���د.
گروه مس���تقل، نمرۀ Z جهت گیری دینی بیرونی  بر اس���اس آزمون Z فیشر برای مقایسه دو 
كه برابر  برابر با 0/88 می باش���د و چون Z به دس���ت  آمده از Z آلفا دوم در س���طح خطای 0/05 
كوچک تر می باش���د، پس تفاوت معنت دار نیس���ت، لذا تفاوت���ی بین ضریب  ب���ا 1/96 اس���ت، 

همبس���تگی جهت گیری دینی بیرونی و رضایت زناش���ویی بین گروه مردان و زنان نیس���ت.
گروه مس���تقل، نمره Z جهت گیری دینی درونی  بر اس���اس آزمون Z فیش���ر برای مقایس���ه دو 
كه برابر با  برابر با 1/51 می باش���د و چون Z به دس���ت  آمده از Z آلفا دوم در س���طح خطای 0/05 
1/96 است، كوچک تر می باشد، پس تفاوت معنا دار نیست، لذا تفاوتی بین ضریب همبستگی 

گروه مردان و زنان نیست. جهت گیری دینی درونی و رضایت زناشویی بین 
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جدول 5. رگرسیون چندگانه هم زمان

خطای استاندارد ارزیابی تعدیل شده R جذر R جذر R مدل

28/543 0/025 0/033 a0/181 1

متغیرهای پیش بین: ابعاد دینداری، جهت گیری درونی، جهت گیری بیرونی

معنا داری t
ضریب های استاندارد ضریب های غیر استاندارد

مدل
بتا خطای استاندارد B

0/000 9/534 15/799 150/619 ثابت

0/169 -1/377 -0/071 0/314 -0/433  جهت گیری دینی
بیرونی

0/030 2/174 0/128 0/499 1/086  جهت گیری دینی
درونی

0/400 0/842 0/050 0/165 0/139 ابعاد دینداری

در جدول 5 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان، متغیرهای  پیش بین كه عبارت اند از: 
كه عبارت  ابعاد دینداری و جهت گیری دینی، روی هم رفته می توانند 0/025% متغیر مالک را 
كه  كنند، داده ها بیانگر این اس���ت  اس���ت از: رضایت زناش���ویی، به صورت ضعیفی پیش بینی 
جهت گیری دینی درونی با بتای 0/128، نسبت به ابعاد دینداری و جهت گیری دینی بیرونی 

قدرت بیشتری برای پیش بینی رضایت زناشویی دارد.

بحث و نتیجه گیری
ه���دف این پژوهش، بررس���ی ارتباط و قدرت پیش بینی ابعاد دین���داری و جهت گیری دینی 
ب���رای رضایت زناش���ویی بود. بر اس���اس یافته های جدول 2 و 5 فرضی���ۀ اول پژوهش مبنی بر 
رابطۀ ابعاد دینداری و جهت گیری دینی با رضایت زناش���ویی تأیید می گردد. همچنین، توان 
پیش بینی رضایت زناشویی از راه ابعاد دینداری و جهت گیری دینی نیز مورد تأیید قرار گرفت. 
این پژوهش نش���ان داد كه میان ُبعد عاطفی و مناس���کی دینداری با رضایت زناش���ویی ارتباط 
معن���ا داری وجود دارد، اما ارتباط معن���ا داری میان ُبعد اعتقادی و پیامدی دینداری با رضایت 
كه رابطۀ می���ان جهت گیری دینی  زناش���ویی یافت نش���د. همچنین، این پژوهش نش���ان داد 
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كه با رضایت  بیرونی و رضایت زناش���ویی معنا دار نیس���ت، برخ���الف جهت گیری دینی درون���ی 
زناشویی رابطۀ مثبت و معنا داری دارد.

در ای���ن پژوهش می���ان ُبعد اعتقادی ب���ا رضایت زناش���ویی رابطۀ معنا داری به دس���ت نیامد، 
كارمالت )2009، به نقل از: صابی و همکاران، 2014( كه در زمینۀ رابطۀ  برخالف تحقیق لیچر و 
ُبعد اعتقادی با زندگی زناش���ویی نش���ان دادند باورهای مذهبی فرد معم���واًل با باورهای مذهبی 
همس���رش و نیز با میزاِن هم پوش���ی باورهای مذهبی، با باورهای همسرش پیوند دارند و با هم 
می توانند كیفیت زندگی زناشویی شان را پیش بینی كنند و برخی تحقیقات داخلی مانند خوش فر 
و همکاران )1394( كه اش���اره كردند، رابطۀ معنا داری بین ُبعد اعتقادی و س���ازگاری زناش���ویی 
كه نش���ان دادند بین ُبعد عاطفی  وج���ود دارد. اما برخالف تحقیق خوش فر و همکاران )1394( 
دینداری و س���ازگاری زناش���ویی رابطۀ معنا داری وجود ندارد؛ بدین معنا كه با افزایش جنبه های 
تجربی دینداری بر س���ازگاری زناش���ویی افزوده نمی ش���ود. در این پژوهش، میان ُبعد عاطفی با 
رضایت زناش���ویی رابط���ۀ مثبت و معنا دار به دس���ت آمد. در این پژوهش، می���ان ُبعد پیامدی با 
كه ارتباط  رضایت زناش���ویی، رابطۀ معنا داری به دس���ت نیامد، برخالف برخی تحقیق���ات دیگر 
معنا داری را گزارش كرده اند، مانند تحقیق خوش فر و همکاران )1394( كه گزارش كردند، بین 
ُبعد پیامدی دینداری و س���ازگاری زناشویی رابطۀ مثبت و معنا داری وجود دارد و نتیجه گرفتند 
كه این ُبعد، باالترین ش���دت رابطه را با س���ازگاری زناش���ویی دارد. میان ُبعد مناسکی دینداری با 
رضایت زناش���ویی رابطۀ مثبت و معنا دار به دس���ت آمد كه با تحقیقات دیگر نیز همسو می باشد. 
پژوه���ش خوش فر و هم���کاران )1394( نش���ان داد كه با افزایش جنبه های مناس���کِی دینداری 
و انجام واجبات و پرهیز از محرمات، بر س���ازگاری زناش���ویی افزوده می ش���ود. همچنین، باتلر و 
همکاران )2002( نشان دادند كه عبادت و نیایش، موجب همدلی، درک، تعهد، انعطاف پذیری 
در روابط، احساس مسئولیت پذیری و استفاده از فن خودمداخله ای برای حل تعارض می شود. 
ك���ردن، می تواند به  كرده اند كه فعالیت معن���وی مثل دعا  كاسینس���کی )1990( بی���ان  دادل���ی و 
زوج ها كمک كند كه به نیازهای دیگران بیش���تر فکر كنند، با محبت تر و بخشاینده تر باشند، با 
احترام بیشتری با یکدیگر برخورد كنند و بیشتر به حل تعارض بپردازند. نتایج مطالعات دادلی و 
كاسینس���کی )2006، به نقل از: فینچام، المبرت و بیچ، 2010( درباره مذهب و رضایت زناشویی 
كه همبستگی قوی بین رضایت زناشویی و اعمال مخصوص مذهبی، انگیزه درونی  نشان داد 

مذهبی و تجربه مذهبی )احساس نزدیکی به خدا( وجود دارد.
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نتایج این پژوهش با تحقیقات دیگر در زمینۀ رابطۀ معنا دار میان جهت گیری دینی درونی 
ب���ا رضایت زناش���ویی نیز همس���و بوده كه می توان ب���ه تحقیقات دادلی و كاسینس���کی )1990( 
كه بر آن روابط زناش���ویی خوب بنا  كه »دینداری به س���بک درونی، پایه ای اس���ت  كرد  اش���اره 
می ش���ود«. در تحقیق���ات داخل���ی نتیج���ه تحقی���ق جان بزرگ���ی )1386( در بین دانش���جویان 
كه هرچه جهت گیری دینی بیرونی تر شود،  تمامی دانش���گاه های دولتی شهر تهران نشان داد 
احساس خستگی، نش���انه های بیماری در بدن و میزان بی خوابی فرد بیشتر می شود. حاتمی 
گرفتند هرچه بر میزان دینداری فرد افزوده ش���ود، میزان رضایت  و هم���کاران )1388( نتیجه 
از زندگ���ی افزای���ش خواهد یافت. به  عب���ارت  دیگر، دینداری با رضایت زناش���ویی نیز رابطه ای 
ك���رد، پایبند نبودن به مس���ائل مذهبی و  مثب���ت و مس���تقیم دارد. نظ���ری )1383( نیز اذعان 
كاهش  كند و این گونه، باعث  عدم دینداری ممکن است در رفتار همسران، بی تعهدی ایجاد 

رضایت زناشویی شود.
كه  كس���انی  كرد،  گلین )1988( عنوان  كه  در تبیی���ن این یافته ها می توان گفت: همان طور 
ب���رای مدت طوالنی با ه���م زندگی می كنند، دین را به عنوان مهم تری���ن عامل رضایتمندی در 
ازدواج تلق���ی می كنن���د. پس دینداری رابطۀ مس���تقیمی با رضایت زناش���ویی دارد و همان طور 
كرد، تعداد برخوردها و خش���ونت فیزیکی، ب���ا فعالیت ها در ارتباط  ك���ه ماهونی )2005( اش���اره 
كه عبادت و نیایش، موجب همدلی، درک، تعهد،  هستند، باتلر و وامپلر )1999( نشان دادند 
انعطاف پذیری در روابط، احس���اس مس���ئولیت پذیری و اس���تفاده از ف���ن خودمداخله ای برای 
حل تع���ارض می ش���ود، كاسینس���کی )1990( بیان كرده ان���د كه فعالیت های معن���وی مثل دعا 
كنند، با محبت تر و  كنند تا به نیازهای دیگران بیش���تر فکر  ك���ردن، می توانند به زوج ها كمک 
كنند و بیشتر به حل تعارض بپردازند  بخشاینده تر باشند، با احترام بیشتری با یکدیگر برخورد 
كه این موارد با ُبعد مناس���کی دینداری هم پوش���انی دارند. از سوی دیگر، در تبیین نتیجه این 
كه س���هم ضعیفی را برای دین���داری، برای پیش بینی رضایت زناش���ویی نش���ان داد  پژوه���ش 
می ت���وان بی���ان كرد كه امروزه، خصوص���ًا در جامعه هدف، دینداری متغی���ر كم رنگ تری برای 
رضایت زناش���ویی می باشد و زوجین به  صورت ضعیف تری از مسائل دینی برای حل تعارضات 
زناشویی خود استفاده می كنند كه می توان به توجه كمتر به رهنمودهای دینی، عدم مشورت 
كرد. همچنین،  كمتر به خداوند برای حل تعارضات زناش���ویی اشاره  با مش���اوران دینی، توكل 
كم رنگ ت���ر ش���دن توجه به دین و مناس���ک دین���ی دلیل دیگری می تواند باش���د. ام���ا در میان 
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كه دینداری حقیقی اس���ت، باالترین  متغیره���ای پژوهش، همچنان جهت گیری دینی درونی 
سهم را در پیش بینی رضایت زناشویی دارد.

بر اس���اس نتایج ج���دول 3 و 4، فرضیۀ دوم پژوهش مبنی بر تفاوت معنا دار در همبس���تگی 
گردید.  گروه مردان و زنان رد  میان ابعاد دینداری و جهت گیری دینی با رضایت زناش���ویی در 
مطالع���ات همس���و یا ناهمس���و در ای���ن زمینه یاف���ت نش���د. البته هر چن���د تفاوت معن���ا دار بین 
ك���ه در جامعه هدف، ابعاد  گرفتیم  گ���روه زنان مردان یافت نش���د. اما در این پژوه���ش نتیجه 
دینداری و رضایت زناش���ویی فقط در مردان همبس���تگی مثبت معنا دار داشت. والر، الیسون و 
گرفتند كه زوجین ممکن اس���ت به  پ���اورز )2009، به نق���ل از: صابی و همکاران، 2014( نتیجه 
 صورت متفاوتی از باورهای مذهبی همس���ر خود بهره ببرند؛ دینداری ش���وهران، اثر بیش���تری 
بر دیدگاه های همسرش���ان در مورد روابط زناش���ویی و تعامالت زناشویی ش���ان دارد، نسبت به 
ك���ه دینداری زنان بر ش���وهران دارد. هر چن���د از لحاظ آماری تف���اوت معنا داری میان  تأثی���ری 
گروه  گروه زنان و مردان یافت نشد، اما رابطۀ جهت گیری دینی بیرونی با رضایت زناشویی در 
زن���ان منف���ی و معنا دار بود؛ به  این معنی كه به هر میزانی كه جهت گیری دینی بیرونی در زنان 
گفت:  كاه���ش خواهد یافت. در تبیین ای���ن موضوع می توان  افزایش یابد، رضایت زناش���ویی 
كه نتیجه تحقیق جان بزرگی )1386( در بین دانش���جویان تمامی دانش���گاه های  همان ط���ور 
دولتی ش���هر تهران نش���ان داد، هرچه جهت گیری دینی بیرونی تر ش���ود، احس���اس خس���تگی، 
نش���انه های بیماری در بدن و میزان بی خوابی فرد بیش���تر می ش���ود. این خس���تگی جس���می و 
كنش وری فرد و از جمله زندگی زناشویی  كه معلول جهت گیری دینی بیرونی اس���ت، بر  روحی 
فرد تأثیر می گذارد و زنان به  دلیل حساس���یت و آس���یب پذیری بیشتر، تأثیرات منفی معناداری 

را تجربه می كنند.
بر اساس نتایج جدول 3، فرضیۀ سوم پژوهش، مبنی بر وجود رابطه میان ابعاد دینداری و 
كل ابعاد دینداری  گردید. بین جهت گیری دینی درونی با نمرۀ  جهت گیری دینی درونی تأیید 
و ابع���اد اعتقادی، عاطفی و مناس���کی، رابطۀ مثبت و معن���ا دار و فقط نتایج رابطۀ جهت گیری 
كه با تقویت  دین���ی درونی ب���ا ُبعد پیامدی رابط���ۀ منفی و معنا دار به دس���ت آمد، به این معن���ا 
ابع���اد اعتق���ادی، عاطفی و مناس���کی، جهت گیری دینی درونی تر می ش���ود. مطالعات همس���و 
گف���ت: همان طور كه در  ی���ا ناهمس���و در این زمینه یافت نش���د. در تبیین این یافته ها می توان 
تعریف جهت گیری دینی )آذربایجانی، مس���عود، 1382( بیان ش���ده اس���ت، فق���ط دینداری با 
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جهت گی���ری درونی، به عنوان دینداری حقیقی به حس���اب می آید، لذا فقط جهت گیری دینی 
درون���ی با ابعاد دینداری رابطۀ مثب���ت دارد و جهت گیری دینی بیرونی با ابعاد دینداری رابطۀ 
معن���ا داری ندارد، چون جهت گیری دینی بیرونی در واقع دینداری حقیقی به حس���اب نمی آید 
و فقط »لقلقه زبان« است. در جهت گیری دینی بیرونی، چون انگیزه درونی و حقیقی نیست، 
بلک���ه بیرون���ی و »غیرخدایی« اس���ت، ل���ذا با ُبع���د اعتقادی و یقی���ن قلبی فرد رابطه ن���دارد. در 
جهت گی���ری دینی بیرون���ی چون فرد انگیزۀ بیرون���ی، غیری و منافق گون���ه دارد ، لذا از درون و 
خودجوش به  دنبال انجام اعمال و مناسک دینی نیز نیست و به همین دلیل هم ُبعد عاطفی 
و تجربه دینی را به  دس���ت نمی آورد؛ پس جهت گیری دینی بیرونی با ابعاد عاطفی و مناس���کی 

رابطۀ معنا داری ندارد برخالف جهت گیری دینی درونی.
همچنی���ن، نتیج���ه تحقیق جان بزرگی )1386( در بین دانش���جویان تمامی دانش���گاه های 
كه هرچه جهت گیری دینی بیرونی تر ش���ود، احساس خستگی،  دولتی ش���هر تهران نش���ان داد 
نش���انه های بیم���اری در بدن و میزان بی خوابی فرد بیش���تر می ش���ود، لذا به  دلیل خس���تگی و 
آشفتگی جسمی و روانی، فرد دچار كنش  وری ضعیف تری می شود و این می تواند روی  مسائل 

زناشویی، از جمله رضایت نیز تأثیر منفی بگذارد.
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Abstract
This study aimed at the relationship of 
purposefulness based on Islamic sources 
and personality traits with and their 
relationship with life satisfaction in two 
groups of seminary and university students. 
The research method is descriptive and 
correlational and the statistical population 
was selected from 2520 people by available 
sampling. The findings showed that, in 
both groups of students, the personality 
trait of neuroticism had a negative 
and significant relationship with life 
satisfaction, and the traits of extraversion, 
agreeableness and conscientiousness had a 
positive and significant relationship with 
life satisfaction. In both groups, there was 
no significant relationship between the two 
variables of life satisfaction and openness. 
Another finding showed that, in both 

چكیده
هدف این پژوهش، بررس���ی رابطۀ هدفمندی 
ویژگی ه���ای  و  اس���المی  مناب���ع  اس���اس  ب���ر 
گ���روه  ش���خصیت ب���ا رضای���ت از زندگ���ی در دو 
ای���ن پژوه���ش،  ب���ود.  ط���الب و دانش���جویان 
توصیفی و از نوع همبس���تگی بوده و به صورت 
نمونه گیری در دس���ترس از بی���ن جامعۀ 2520 
نش���ان  یافته ه���ا  گردیدن���د.  انتخ���اب  نف���ری 
گ���روه دانش���جویان و ط���الب  دادن���د در ه���ر دو 
رابط���ۀ  روان رنجورخوی���ی  ش���خصیتی  ُبع���د 
منف���ی و معن���اداری با رضای���ت از زندگ���ی دارد 
و ابع���اد ش���خصیتی برون گرای���ی، س���ازگاری و 
وظیفه شناس���ی رابط���ۀ مثب���ت و معن���اداری با 
گ���روه دارد. در هر  رضای���ت از زندگی در ه���ر دو 
گ���روه، بین دو متغیر رضایت از زندگی و ُبعد  دو 
گش���ودگی، رابطۀ معنا داری وجود ندارد. یافته 
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مقدمه
كسب رضایت از زندگی1 هدف نهایی بشر است )كالنی، خدابخش پیركالنی و پیوسته گر، 1393( 
و می توان آن را فرایندی دانست كه موجب غنی شدن زندگی و استفاده بهتر از فرصت ها می شود 
)كالنتری و اسماعیلی، 1394(. رضایت از زندگی، مفهومی كلی و ناشی از نحوۀ ادراک شناختی و 
گر، 1393(. این سازه  عاطفی شخص از كل زندگی است )كالنی، خدابخش پیركالنی و پیوسته 
دارای ابعاد گسترده ای است كه عالوه بر خود فرد، اركان و افراد دیگری را همچون خانواده، شغل، 

1. Life satisfaction

groups, the variable of life satisfaction 
had a positive and significant correlation 
with the variable of purposefulness based 
on Islamic sources. Furthermore, the 
total score of the goal had a negative and 
significant relationship with neuroticism 
in both groups. In the group university 
students, the target variable has a positive 
and significant relationship with other 
traits of personality except openness, and 
in the group seminary students, the target 
variable has a negative and significant 
relationship with the openness. But the 
relationship of this variable with other 
personality traits is positive and significant. 
Purposefulness is one of the variables 
affecting life satisfaction. Furthermore, 
personality traits are another variable that 
affects many aspects of human life such as 
satisfaction and purposefulness.

Keywords: purposefulness based 
on Islamic sources, personality, life 
satisfaction, seminary )Howzeh( students, 
university students 

دیگر نش���ان داد در ه���ر دو گروه، متغیر رضایت 
از زندگی، با متغیر هدفمندی بر اس���اس منابع 
اس���المی، همبس���تگی مثبت و معنا داری دارد. 
همچنین نم���رۀ كل هدف با روان رنجورخویی 
گروه رابطۀ منف���ی و معنا داری دارد.  در ه���ر دو 
در جامع���ۀ دانش���جویان، متغیر هدف با س���ایر 
ابعاد ش���خصیت به جز گشودگی، رابطۀ مثبت 
و معن���ا داری دارد و در جامع���ۀ ط���الب، متغی���ر 
گش���ودگی از ابعاد ش���خصیت،  ه���دف ب���ا ُبع���د 
رابطۀ منف���ی و معنا داری دارد. ام���ا رابطۀ این 
متغیر با سایر ابعاد شخصیت، مثبت و معنا دار 
است. هدفمندی از جمله متغیرهای تأثیرگذار 
همچنی���ن  می باش���د.  زندگ���ی  از  رضای���ت  ب���ر 
ویژگی های شخصیتی نیز متغیر دیگری است 
كه بر بس���یاری از ابعاد زندگی انس���ان همچون 

رضایت و هدفمندی تأثیرگذار است.

مناب���ع  اس���اس  ب���ر  هدفمن���دی  كلیدواژه ه���ا: 
اسالمی، شخصیت، رضایت از زندگی، طالب، 

دانشجویان.
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اقتصاد، سالمت و رفاه را دربر می گیرد )داینر، سو، لوكاس و اسمیت،1 1999(. رضایت از زندگی، 
از یک س���و به عنوان احساس���ی ارزشمند و لذت بخش در زندگی، دارای مطلوبیتی ذاتی است و از 
سویی دیگر، سرمایه ای است كه می تواند استفاده از دیگر مواهب زندگی را لذت بخش تر ساخته 
و در عی���ن ح���ال به عن���وان ابزاری در جهت حل ی���ا قابل تحمل تر نمودن مش���کالت، به كار آید. 
ازاین رو ایجاد، ارتقاء و تداوم احساس رضایت از زندگی، برای كسانی كه خواهان زندگی ارزشمند 
كامل هستند، ضرورتی انکارناپذیر می نماید. نتایج پژوهش هایی  و با معنا و در یک كالم زندگی 
ك���ه افراد با رضایت از زندگ���ی پایین در معرض خطر  ك���ه تاكنون صورت گرفته بیانگر این اس���ت 
مش���کالت روانی، اجتماعی و عاطفی از قبیل افس���ردگی، خودپنداره پایین و تعامالت اجتماعی 
نامناس���ب ق���رار دارن���د )گیلم���ان، 2004(. ع���دم رضایت از زندگی ب���ا وضعیت س���المتی پایین تر، 
نش���انه های افسردگی، اختالالت شخصیتی و رفتارهای نامطلوب فردی و اجتماعی ارتباط دارد 
)مالتبای، دای و مکتچئون، 2004(. بنابراین، شناسایی متغیرهای دخیل در رضایت از زندگی 
كامل بودن دین اسالم  در برنامه ریزی برای ارتقاء آن حائز اهمیت است. عالوه  بر این اعتقاد به 
ایجاب می كند كه در تمام زمینه های مورد نیاز زندگی بشری، برنامه ای درخور و شایسته از جانب 
اسالم ارائه شود و موضوع رضایت از زندگی از این مهم مستثنا نیست )قاسمی، 1395(. عوامل 
گر، 1393(.  گوناگونی بر رضایت از زندگی تأثیر می گذارند )كالنی، خدابخش پیركالنی و پیوسته 

یکی از این عوامل هدفمندی است )محمودیان، 1394؛ برونک،2 2009(.
كه افراد  هدف، در حقیقت یک موقعیت یا وضعیت بیرونی یا خارج از وجود انس���ان ها اس���ت 
س���عی دارند با تالش به آن دس���ت یابند. اهداف، علی رغم اینکه س���لیقه ها و انگیزه ها را از درون 
كه با تحریک انگیزه های انسانی افراد را به  هدایت می كنند، خود محرک های خارجی هس���تند 
سمت خود سوق می دهند )محبوبی، خراسانی، اعتمادی و دیگران، 1392، به نقل: از سانقی، 
1394(. ام���ا هدفمندی، به رفتار هدف داری اش���اره دارد و كلمۀ هدف دار وقتی به كار می رود كه 
ش���وق، قصد و عقیده نس���بت به هدف در میان باشد. مثل رفتار انس���انی كه تحت تأثیر اهداف 
گر انسان ها در زندگی خود روش های متفاوتی دارند، به  گاهانه )نه غریزی و محیطی( است. ا آ
این دلیل اس���ت كه هدف های متفاوتی را دنبال می كنند. هر اندازه این هدف واالتر و ارجمندتر 

باشد، به همان اندازه زندگی انسان از ارزش و كیفیت عالی تری برخوردار خواهد شد.

1. Diener, Sue, Lucas & Smith
2. Bronk
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از جمل���ه متغیره���ای مهم و تأثیرگذار بر هدفمندی، ش���خصیت اس���ت. ش���خصیت، یکی از 
موضوعات اساس���ی مورد مطالعه روان شناسان است و می توان آن را الگوی مشخص و متمایز 
كه اسلوب معینی را برای تعامل با محیط فیزیکی  فرد در زمینه تفکر، هیجان و رفتار دانس���ت 
و اجتماعی مشخص می كند )اتکینسون1 و دیگران، ترجمۀ براهنی و دیگران، 1393(. منظور 
از مؤلفه های ش���خصیتی در این پژوهش، نمره هایی اس���ت كه آزمودنی در پنج مؤلفه عمده از 

تست پنج عاملی NEO-FFI به دست می آورد. این مؤلفه ها عبارت اند از:
كه در ای���ن مؤلفه نمره باال می آورن���د، افرادی نگران،  ال���ف. روان آزرده خوی���ی )N(: افرادی 
عصب���ی، هیجان���ی، نامطمئن و ترس���و هس���تند. اف���رادی كه نم���رات آنها در ای���ن مؤلفه پایین 
اس���ت، افرادی آرام، خون سرد، مطمئن و دارای ثبات هیجانی بوده و قادرند با موقعیت های 

استرس زا بدون آشفتگی روبرو شوند.
كه در این مح���ور نمرۀ باال می آورند اف���رادی خون گرم، فعال،  ب. برون گرای���ی )E(: اف���رادی 
پرح���رف، اجتماعی، س���رخوش، ب���ا ان���رژی و خوش بین هس���تند، آنها برانگیختگی جنس���ی و 
تحریک را دوست دارند و مایل اند بشاش باشند. در طیف مقابل آن، یعنی درون گراها، افرادی 
كناره گیر، مستقل و متعادل اند. این افراد ممکن است  تودار، متین، بی اش���تیاق، تکلیف مدار، 

مثل برون گراها بسیار شاد نباشند، اما افراد غیرخوشحال یا بدبین هم نیستند.
ج. گشودگی به تجربه )O(: افراد دارای نمرات باال در این مقیاس، افرادی كنجکاو، تنوع طلب، 
خالق، مبتکر، تخیلی و غیر س���نتی اند. افرادی كه نمرۀ پایینی را احراز می كنند، افرادی س���نتی، 
غیرخالق، بی عالقه و بی تفاوت نسبت به هنر هستند. این افراد تمایل به رفتار متعارف داشته و 

حفظ دیدگاه خود دارند و عالقه آنها به حیطه فعالیت خود، ثبات بیشتری دارد.
د. مواف���ق ب���ودن )A(: افراد با نم���رات باال، افرادی خوش قلب، خوش اخ���الق، قابل اعتماد، 
كه دیگران نیز متقاباًل به  كمک به دیگران هستند و باور دارند  نوع دوست، باگذشت و مشتاق 
كینه توز  كرد. افراد با نمرات پایین، افرادی خودخواه، بداخالق، بدگمان،  آنه���ا كمک خواهند 

و ستیزه جو هستند.
ه. با وجدان بودن )C(: افرادی كه در این عامل نمرۀ باال می آورند، افرادی منظم، قابل اعتماد، 
س���خت كوش، وقت ش���ناس، خوش قول و تمیز هس���تند. در طیف مقابل آنها، اف���رادی بی هدف، 
غیرقابل اعتماد، بی دقت، مس���امحه كار و لذت جو قرار دارند كه لزومًا فاقد اصول اخالقی نیستند، 
1. Atkinson.R
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ولی در به كارگیری این اصول دقت الزم را ندارند )پروین و جان، 1386؛ گروسی فرشی، 1380(.
بیرامی و قلی زاده )1390(، نقش عوامل ش���خصیتی در افس���ردگی و رضایت از زندگی را ارزیابی 
نمودند و نش���ان دادند، رضایت از زندگی با روان رنجوری، رابطۀ منفی و با برون گرایی، دل پذیر 
ب���ودن و ب���ا وجدان ب���ودن، رابطۀ مثبتی داش���ت. همچنین، س���الدو و هم���کاران )2015( رابطۀ 
بی���ن عوامل ش���خصیت، با رضایت از زندگ���ی را در دانش آموزان دبیرس���تانی م���ورد پژوهش قرار 
دادن���د. یافته پژوهش آنها، از تأثیر و اهمیت داش���تن پنج عامل بزرگ ش���خصیت )برون گرایی، 
روان رنجوری، باز بودن به تجربه، با وجدان و موافق بودن( در رضایت از زندگی حمایت می كند.
عالوه بر آن، هدفمندی بر اس���اس منابع دینی در پژوهش های مرتبط گذش���ته مورد توجه قرار 
نگرفته بود كه در این پژوهش س���عی بر این بود تا عالوه بر س���نجش هدفمندی بر اس���اس منابع 
اسالمی، رابطه آن با ابعاد شخصیت و رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گیرد. از یک سو، روحانیون 
به عنوان اصلی ترین گروه مرجع در بین متدینین جامعه كه هرگونه جهت گیری در عقاید، اندیشه ها 
گ���ذارد )خانیکی  و رفت���ار و س���بک زندگی آنها، می توان���د تأثیرات عمیق���ی در جامعه مذهبی برجا 
عابدی،1393(؛ و از س���وی دیگر، دانشجویان كه جزء اقشار تأثیرگذار در جامعه و به فرمودۀ مقام 
معظم رهبری،1 افس���ران جنگ نرم هستند كه بررسی این متغیرها در این دو جامعه هدف بسیار 
حائز اهمیت اس���ت. بر این  اس���اس، هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع 

اسالمی و ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طالب و دانشجویان می باشد.

فرضیه ها
1. بین متغیر ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد.

2. بین هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و رضایت از زندگی رابطۀ معنا داری وجود دارد.
3. بین هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و ویژگی های شخصیت رابطه وجود دارد.

4. بین هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
این پژوهش، از نوع پژوهش های توصیفی به شیوۀ همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش، 
طالب حوزه های علمیۀ كرمانی ها، آیت اهلل مجتهدی، حقانی، نوراالصفیاء، سطوح عالی و دروس 
خارج س���اكن در شهرک مهدیه حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشکدۀ معماری دانشگاه تهران، 
http://farsi.khamenei.ir 1 برگرفته از لینک
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گروه  رشته جغرافیای پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، رشته حقوق دانشگاه امام صادق؟ع؟، 
كاشان بودند كه در سال  برق دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی و دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه 
تحصیلی 1397_1396 مش���غول به تحصیل بوده و در مجموع تعداد كل طالب و دانش���جویان، 
2520 نف���ر ب���ود. جدول م���ورگان تعداد نمونه پیش���نهادی ب���رای این تع���داد جامع���ه را 246 نفر 
پیشنهاد كرده است كه جهت اطمینان از معرف بودن نمونه تعداد 254 نفر برای نمونه به روش 
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد و 
 t برای تحلیل معنادار بودن رگرسیون و آزمون F پیرسون، آزمون r جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از

مستقل برای مقایسه بین گروه ها با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفت.

ابزار پژوهش
الف. هدفمندی بر اساس منابع اسالمی: این مقیاس با استفاده از آموزه ها و تعالیم اسالمی 
توسط محمدحسین قدیری در سال 1388 ساخته شده است تا به عنوان یک مقیاس علمی، 
كه افراد بر اس���اس تعالیم اس���الم در چه  كند  هدفمندی افراد در زندگی را بس���نجد و مش���خص 
مرتب���ه ای از هدفمندی قرار دارند. این پرس���ش نامه روایی محتوایی باالیی )91/8%( دارد كه 
كرنباخ(  با اس���تفاده ازCVR  و CVI محاس���به شده است و ضریب همس���انی درونی آن )آلفای 
گاتمن 91% است. این پرسش نامه  92% اس���ت و اعتبار آن به روش دو نیمه سازی اس���پیرمن و 

گویه است. مشتمل بر سه مؤلفۀ شناختی، رفتاری، عاطفی و 72 
ب. پرس���ش نامه رضای���ت از زندگ���ی SWLS: مقی���اس رضایت از زندگی قض���اوت كلی فرد از 
رضایت از زندگی را كه به طور نظری، بر اس���اس مقایس���ه ش���رایط زندگی با استاندارهای از پیش 
 تعیین ش���ده پیش بینی می ش���ود، ان���دازه می گیرد. این پرس���ش نامه متش���کل از مجموعه ای از 
گویه هاست كه رضایت زندگی فرد را اندازه گیری می كند. این مقیاس در ابتدا شامل 48 گویه بود 
گویه ها، نسخه  كاهش یافت. به علت شباهت معنایی بین  گویه  كه بعد از تحلیل عاملی به 10 
نهایی آن به 5 گویه كاهش یافت. هر گزاره دارای هفت گزینه است كه در مقیاس لیکرت از 1 تا 
7 نمره گذاری می شود. دامنۀ نمرات بین 5 تا 35 قرار دارد )كاماًل موافقم=7 و كاماًل مخالفم=1(. 
این آزمون توس���ط بنیانی، كوچکی و گودرزی )1386( به فارسی ترجمه شده است و پایایی آن 

كرونباخ 83% و با استفاده از روش بازآمایی 69% تعیین شده است. با استفاده از روش آلفای 
ج. پرس���ش نامه پن���ج عام���ل ب���زرگ ش���خصیت: پرس���ش نامه NEO نوع���ی پرس���ش نامه 
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كه مبتنی بر یک الگوی معروف شخصیتی به نام  خودس���نجی ویژگی های ش���خصیتی اس���ت 
مدل پنج عاملی است )گلدبرگ، 1993، به نقل از: فتحی آشتیانی، 1393، ص41(. مدل پنج 
عاملی، چهار دهه تحول داشته است و محصول سنت واژگان )تحلیل صفات موجود در زبان 

انگلیسی و دیگر زبان ها( و سنت تحلیل عاملی در تحقیقات شخصیت است.
كاستا  در س���ال های 1985 نس���خه تجدیدنظر ش���ده پرس���ش نامه نئو )NEOPI-R( توسط 
گردید. این پرس���ش نامه، پنج عامل اصلی   NEO و مکِری تهیه ش���د و جانش���ین پرس���ش نامه
 S ،شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می گیرد. این پرسش نامه دارای دو فرم
گزارش های ش���خصی و R برای درجه بندی های مشاهده گر می باشد. فرم S شامل 240  برای 
كه توسط خود افراد درجه بندی می ش���ود. فرم R نیز دارای همان  س���ؤال پنج درجه ای اس���ت 
240 سؤال بوده و با ضمیر سوم شخص شروع می شود و برای درجه بندی افراد، توسط همسر، 

كارشناس به كار می رود. هم سال و یا 
كه 60 س���ؤالی است. درصورتی كه  این پرس���ش نامه نس���خه دیگری به نام NEO-FFI دارد 
وقت اجرای پرسش نامه محدود بوده و اطالعات كلی از شخصیت كافی باشد این پرسش نامه 
گرفت. پرسش نامه  مورد استفاده قرار می گیرد و در این پژوهش نیز، مورد استفاده قرار خواهد 
 ،)O( گشودگی ،)E( برون گرایی ،)N( كه پنج عامل روان رنجورخویی دارای 60 س���ؤال اس���ت 
س���ازگاری )A( و وظیفه شناس���ی )C( را اندازه گیری می كند. شركت كنندگان هر سؤال را در یک 
كاماًل موافقم( درجه بندی می كنند. در بعضی از سؤاالت  كاماًل مخالفم تا 4=  طیف لیکرت )0= 
گزینه های بعدی به ترتیب از  كند، نمرۀ صف���ر و از  كاماًل مخالف را انتخاب  گزینۀ  گ���ر آزمودنی  ا
كاماًل مخالف نمرۀ 4 و  گزینۀ  راست به چپ نمرات 1، 2، 3 و 4 می گیرند و در برخی از سؤاالت 
گزینه ه���ای بعدی به ترتیب از راس���ت به چپ نم���رات 3، 2، 1، 0 می گیرند. برای هر یک از این 
كرونباخ برای شاخص های  پنج عامل ش���خصیتی، 12 س���ؤال در این آزمون وجود دارد. آلفای 

گزارش شده است. فوق به ترتیب 86/0، 77/0، 73/0، 68/0 و 81/0 

یافته های پژوهش

الف. یافته های توصیفی
در ای���ن بخ���ش آمارهای توصیف���ی )كمینه، بیش���ینه، میانگی���ن و انحراف معی���ار( متغیرهای 

تحقیق ارائه شده است.
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جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

وه
گر

اره
آم

گی
ند
ز ز
ت ا

ضای
ر

ی
خوی

جور
ن رن

روا

ی
رای
ن گ

برو

گی
ود
گش

ی
گار
ساز

سی
شنا

فه 
ظی
و

تی
اخ
شن

ی
تار
رف

فی
اط
ع

ف
هد

ل 
ه ك

مر
ن

ان
جوی

نش
دا

نه
می
ك
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یار
مع
ف 

حرا
ان

4/385/986/615/115/117/028/6912/683/0522/62
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-0/4-0/5-0/10/20/3-0/1-0/20/10/20/1
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-0/1-0/10/70/3-0/2-0/6-0/1-0/6-0/5-0/4
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7/06/014/015/014/018/049/789/013/0157/6
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0/0-0/2-0/30/4-0/3-0/2-0/4-0/1-0/4-0/238
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0/0-0/2-0/40/10/1-0/4-0/5-0/4-0/1-0/455

جدول 1، آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق را نشان می دهد. 
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ب. یافته های استنباطی
برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است.

بین متغیر ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد.

جدول 2. ماتریس همبستگی متغیرهای رضایت از زندگی و مؤلفه های شخصیت

وه
123456متغیرهای تحقیقگر

ان
جوی

نش
دا

11. رضایت از زندگی

1**0/349-2.روان رنجورخویی

1**0/468-** 30/375. برون گرایی

گشودگی  .4-0/047-0/1520/0321

1** 0/261** 0/397**0/360-* 50/179. سازگاری

1** 0/1310/384** 0/502**0/512-** 60/335 وظیفه شناسی

ب
طال

1رضایت از زندگی

1**0/363-روان رنجورخویی

1**0/527-** 0/416برون گرایی

0/0130/0111-0/049-گشودگی

0/1001-** 0/503**0/481-* 0/216سازگاری

1** 0/1080/508-** 0/588**0/488-** 0/333وظیفه شناسی

P <0/01**,  P <0/05*

ب���ا توجه به ج���دول 2، متغیر رضایت از زندگ���ی در هر دو نمونه دانش���جویان و طالب با مؤلفه  
 .)r0/363=طالب ،rروان رنجورخوی���ی رابطۀ منف���ی و معن���ا داری دارد )0/349=دانش���جویان
گروه دانش���جویان و طالب با مؤلفه برون گرایی، رابطۀ مثبت  متغیر رضایت از زندگی در هر دو 
گ���روه دانش���جویان  و معن���ا داری دارد )0/375=دانش���جویانr، 0/416=ط���البr(. در ه���ر دو 
گش���ودگی، رابطۀ معنا داری وج���ود ندارد  و ط���الب، بی���ن دو متغیر رضای���ت از زندگی و مؤلف���ه 
)0/047-=دانشجویانr، 0/049-=طالبr(. در هر دو گروه دانشجویان و طالب متغیر رضایت 
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 .)r0/216=طالب ،rاز زندگی با مؤلفه سازگاری، رابطۀ مثبت و معنا داری دارد )0/179=دانشجویان
متغیر رضایت از زندگی در هر دو گروه دانش���جویان و طالب با مؤلفه وظیفه شناس���ی نیز، رابطۀ 

.)r0/333=طالب ،rمثبت و معنا داری دارد )0/335=دانشجویان

جدول 3. مقایس���ه رابطۀ هدفمندی بر اس���اس منابع اس���المی و ویژگی های ش���خصیت با 
گروه طالب و دانشجویان رضایت از زندگی در دو 

t ن
مو
ه آز

یج
نت

T-3/431/04-1/233/28-3/32-1/15-4/02-5/94-4/45-5/46

ی
زاد

ه آ
رج
د

279279279279279279279279279279

ی
دار

عنا 
ح م

سط

0/0010/3000/2200/0010/0010/2520/0000/0000/0000/000

نتیج���ه آزم���ون t نش���ان می ده���د، میانگی���ن هم���ه متغیره���ای تحقی���ق به ج���ز متغیره���ای 
گ���روه دانش���جویان و ط���الب، با هم  روان رنجورخوی���ی، برون گرای���ی و وظیفه شناس���ی، در دو 
تف���اوت معن���ا داری دارد. میانگی���ن متغیر  رضایت از زندگی و ُبعد س���ازگاری متغیر ش���خصیت و 
كل متغیر هدفمندی بر اس���اس منابع  هر س���ه زیرمقیاس ش���ناختی، رفتاری و عاطفی، و نمرۀ 
اسالمی، در نمونه طالب به صورت معنا داری بزرگ تر از نمونه دانشجویان است. میانگین ُبعد 
گش���ودگی متغیر شخصیت در نمونه دانش���جویان به صورت معناداری بزرگ تر از نمونه طالب 
گروه دانشجویان و طالب، بین 2- و 2+  كشیدگی همه متغیرها در هر دو  است. مقدار كجی و 

كه نشان می دهد متغیرهای تحقیق به صورت متقارن توزیع شده اند. است 
متغیرهای هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و رضایت از زندگی رابطۀ معنا داری دارند.
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 جدول 4. ماتریس همبستگی متغیرهای رضایت از زندگی و هدفمندی 
بر اساس منابع اسالمی

وه
رضایت از زندگیمتغیرهای تحقیقگر

 زیرمقیاس
شناختی

 زیرمقیاس
رفتاری

 زیرمقیاس
عاطفی

كل  نمره 
هدف

ان
جوی

نش
دا

1رضایت از زندگی

1** 0/478زیرمقیاس شناختی

1** 0/840** 0/429زیرمقیاس رفتاری

1** 0/646** 0/585** 0/254زیرمقیاس عاطفی

كل هدف 1** 0/722** 0/970** 0/934** 0/458نمره 

ب
طال

1رضایت از زندگی

1** 0/436زیرمقیاس شناختی

1** 0/868** 0/389زیرمقیاس رفتاری

1** 0/635** 0/577** 0/234زیرمقیاس عاطفی

كل هدف 1** 0/706** 0/975** 0/945** 0/416نمره 

P <0/01**,  P <0/05*

گروه دانش���جویان و طالب، متغیر  كه در جدول 4 مش���اهده می ش���ود، در هر دو  همان گون���ه 
كل متغیر هدفمندی  رضایت از زندگی، با هر سه زیرمقیاس شناختی، رفتاری و عاطفی و نمرۀ 

بر اساس منابع اسالمی، همبستگی مثبت و معنا داری دارد.
بین هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و ویژگی های شخصیت رابطه وجود دارد.
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 جدول 5. ماتریس همبستگی متغیرهای هدفمندی بر اساس منابع اسالمی 
و مؤلفه های شخصیت

گروه

ی
متغیرها

ق 
تحقی

 روان
ی

رنجورخوی
ی

برونگرای
گشودگی

ی
سازگار

وظیفه
س 

شنا
شناختی

ی
رفتار

عاطفی
ل

 نمرهك
ف

هد

دانشجویان

 روانرنجور
ی

خوی
1

 
 

 
 

 
 

 
 

ی
برونگرای

-0/468**
1

 
 

 
 

 
 

 

گشودگی
-0/152

0/032
1

 
 

 
 

 
 

ی
سازگار

-0/360**
0/397 **

0/261 **
1

 
 

 
 

 

 وظیفه
شناسی

-0/512**
0/502 **

0/131
0/384 **

1
 

 
 

 

شناختی
-0/334**

0/464 **
0/017

0/433 **
0/464 **

1
 

 
 

ی
رفتار

-0/332**
0/423 **

0/004
0/480 **

0/519 **
0/840 **

1
 

 

عاطفی
-0/233**

0/213 *
-0/068

0/346 **
0/307 **

0/585 **
0/646 **

1
 

ل
 نمرهك

ف
هد

-0/346**
0/444 **

0/000
0/482 **

0/510 **
0/934 **

0/970 **
0/722 **

1

P <0/01**,  P <0/05*
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ك���ه جدول 5 نش���ان می دهد، نم���رۀ كل ه���دف ب���ا روان رنجورخویی در ه���ر دو گروه  همان ط���ور 
 .)r0/434- =طالب ،rدانشجویان و طالب، رابطۀ منفی و معنا داری دارد )0/346- =دانشجویان
گش���ودگی، رابطۀ مثبت و  در جامعه دانش���جویان متغیر هدف با س���ایر ابعاد ش���خصیت به جز 
معنا داری دارد، اما رابطۀ متغیر هدف با ُبعد گشودگی، معنا دار نیست. در جامعه طالب، متغیر 
گش���ودگی از ابعاد ش���خصیت، رابطۀ منفی و معن���ا داری دارد )0/226(، اما رابطۀ  هدف با ُبعد 

این متغیر با سایر ابعاد شخصیت، مثبت و معنا دار است.
بین هدفمندی بر اس���اس منابع اس���المی و ویژگی های ش���خصیت با رضایت از زندگی رابطه 

وجود دارد.

 جدول 6. پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس مؤلفه های شخصیت 
و هدفمندی بر اساس منابع اسالمی

وه
 منبعگر

تغییرات
 مجموع
مربعات

 درجۀ
آزادی

 میانگین
 سطحFمربعات

RR2معنا داری

ان
جوی

نش
820/6498102/5817/1970/0000/5470/299رگرسیوندا

1924/18813514/253باقیمانده

ب
طال

610/730876/3416/4010/0000/5350/286رگرسیون

1526/56412811/926باقیمانده

كه نتایج جدول 6 نش���ان می دهد، پیش بینی رضایت از زندگی پاس���خ گویان بر  همان گون���ه 
گروه دانشجویان و  اساس مؤلفه های شخصیت و هدفمندی بر اساس منابع اسالمی در هر دو 
طالب معنا دار است. متغیرهای مذكور در گروه دانشجویان در مجموع 29/9 درصد از واریانس 
متغی���ر رضای���ت از زندگی پاس���خ گویان را پیش بینی می  كنن���د )R2=0/299(. در گروه طالب نیز 
مؤلفه های ش���خصیت و هدفمندی بر اس���اس منابع اس���المی، توانسته اس���ت متغیر رضایت از 
كن���د. در این گروه، متغیرهای مذكور در مجموع 28/6 درصد از واریانس  زندگ���ی را پیش بینی 

.)R2=0/286( متغیر رضایت از زندگی پاسخ گویان را پیش بینی می  كنند
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بحث و نتیجه گیری
یافته ه���ا نش���ان می دهد متغیر رضای���ت از زندگی در ه���ر دو نمونه دانش���جویان و طالب با مؤلفه  
روان رنجورخوی���ی رابطۀ منفی و معنا داری دارد )0/349=دانش���جویانr، 0/363=طالبr(. به 
عبارت دیگر، هر چه نمرۀ مؤلفه روان رنجورخویی پاسخ گویان بیشتر باشد، نمرۀ رضایت از زندگی 
كمتر است و به عکس، پایین بودن مقدار روان رنجورخویی با مقدار باالی رضایت از زندگی  آنها 
گروه دانش���جویان و ط���الب با مؤلفه برون گرایی،  همراه اس���ت. متغیر رضایت از زندگی در هر دو 
رابطۀ مثبت و معنا داری دارد )0/375=دانشجویانr، 0/416=طالبr(. بنابراین می توان گفت: 
افرادی كه در مؤلفه برون گرایی نمرۀ  باالیی داشته اند در رضایت از زندگی نیز نمرۀ باالیی داشته اند 
و مقدار پایین در مؤلفه برون گرایی، با مقدار پایین در رضایت از زندگی همراه است. در هر دو گروه 
دانش���جویان و طالب، بین دو متغیر رضایت از زندگی و مؤلفه گش���ودگی، رابطۀ معنا داری وجود 
ندارد. در هر دو گروه دانشجویان و طالب متغیر رضایت از زندگی با مؤلفه سازگاری، رابطۀ مثبت 
كه  و معنا داری دارد )0/179=دانش���جویانr، 0/216=طالبr(. بنابراین می توان گفت: افرادی 
در مؤلفه س���ازگاری نمرۀ  باالیی داش���ته اند در رضایت از زندگی نیز نمرۀ باالیی داش���ته اند و مقدار 
پایی���ن در مؤلف���ه س���ازگاری، با مقدار پایی���ن در رضایت از زندگی همراه اس���ت. متغی���ر رضایت از 
زندگی در هر دو گروه دانش���جویان و طالب با مؤلفه وظیفه شناسی نیز، رابطۀ مثبت و معنا داری 
كه در مؤلفه  گف���ت: افرادی  دارد )0/335=دانش���جویانr، 0/333=طالبr(. بنابراین می توان 
وظیفه شناسی نمرۀ  باالیی داشته اند در رضایت از زندگی نیز نمرۀ باالیی داشته اند و مقدار پایین 
در مؤلفه وظیفه شناس���ی، ب���ا مقدار پایین در رضایت از زندگی همراه اس���ت. پژوهش های دیگر، 
نتایج این پژوهش را  تأیید می كند: در پژوهش های مختلفی، به بررسی نقش عوامل شخصیتی 
بر رضایت از زندگی پرداخته شده است. مروچک1 و اسپیرو2 )2005(، در پژوهشی نشان دادند كه 
متغیرهای ش���خصیتی با رضایت از زندگی رابطه دارد. نتایج پژوهش های شیماک3 و همکاران 
گرچه  )2004(، بیانگ���ر آن اس���ت كه رضایت از زندگی از ویژگی های ش���خصیتی تأثیر می پذیرد. ا
نتایج این تحقیقات تأثیر عوامل شخصیت بر رضایت از زندگی را تأیید می كند، اما میزان نقش 
هركدام از عوامل شخصیتی در برخی پژوهش ها متفاوت است. برای مثال، جاجو هلر4 )2002(، 

1. Mroczek
2. Spiro
3. Schimmack
4. Judge &Heller
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كیوودو و آبال1 )2011( در پژوهش���ی دریافتند كه از بین پنج عامل ش���خصیت، روان رنجورخویی، 
برون گرای���ی، وجدانی بودن و توافق پذیری، با رضای���ت از زندگی ارتباط معناداری دارند. زانگ2 
)2010( نش���ان داد كه برون گرایی كه یکی از عوامل ش���خصیت اس���ت، پیش بین جالب توجهی 
در رضایت از زندگی است. منصوری و تمنایی فر در سال )1392( پیش بینی رضایت از زندگی بر 
اس���اس رگه های شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی را انجام دادند و نشان دادند 
كه روان رنجورخویی پیش بینی كننده قوی تری برای رضایت از زندگی است. اما جعفری )1391( 
به بررس���ی رابطۀ ش���خصیت و رضای���ت از زندگی با میانجی گری رضایت ش���غلی در زنان ش���اغل 
پرداخته اس���ت و نتیجه گرفت كه ابعاد ش���خصیت نمی تواند بر رضایت از زندگی مؤثر واقع شود 
و با اس���تفاده از تحلیل ها رابطۀ عکس آنها یعنی تأثیر رابطۀ رضایت از زندگی بر ابعاد ش���خصیت 
به اثبات رس���یده است. به نظر می رسد علت تغایر بین نتایج جعفری با تحقیقات گذشته كه بر 
اهمیت نقش عوامل شخصیتی بر رضایت از زندگی تأثیر دارد، این باشد كه جعفری در پایان نامه 
كرده اس���ت. هدف این  گویه ای توم���اس و همکاران )LDI(  اس���تفاده  خ���ود از پرس���ش نامه 18 
پرس���ش نامه، سنجش میزان اس���ترس های زندگی است و ش���امل زیرمقیاس های دغدغه های 
زناش���ویی، دغدغه های ش���غلی، فعالیت های خ���ارج از خانه، خود و خان���واده، رضایت از زندگی 
و خوش بینی اس���ت. درحالی كه پرس���ش نامه رضایت از زندگی داینر و هم���کاران )SWLS( صرفًا 
میزان رضایت كلی از زندگی را در قالب 5 گویه می س���نجد. از س���وی دیگر، بسیاری از رویکردها، 
ش���کل گیری و تثبیت شخصیت را در دوران كودكی می دانند. براین اساس، رضایت نمی تواند بر 

شخصیت تأثیر بگذارد.
گ���روه دانش���جویان و طالب، متغی���ر رضای���ت از زندگی، با  یافت���ۀ دیگ���ر نش���ان داد در ه���ر دو 
ه���ر س���ه زیرمقیاس ش���ناختی، رفتاری و عاطفی و نم���رۀ كل متغیر هدفمندی بر اس���اس منابع 
گروه دانش���جویان  اس���المی، همبس���تگی مثبت و معن���ا داری دارد. به عبارت دیگ���ر، در هر دو 
كل متغیر  و ط���الب، مقادی���ر ب���االی هر س���ه زیرمقیاس ش���ناختی، رفت���اری و عاطف���ی و نم���رۀ 
هدفمندی بر اساس منابع اسالمی با مقدار باالی رضایت از زندگی همراه است و مقادیر پایین 
زیرمقیاس های مذكور با مقدار پایین متغیر رضایت از زندگی همراه اس���ت. میزان همبس���تگی 
كه نشان می دهد  در دانش���جویان )0/458( و در طالب )0/416( اس���ت. این یافته با نتایجی 

1. Quevedo & Abella
2. Zhang
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افراد مذهبی، رضایت از زندگی بیش���تری دارند، همخوانی دارد. یداهلل پور و همکاران )1392( 
كه فعالیت های مذهبی و معنوی، تا حد زیادی رضایتمندی از زندگی را افزایش  نش���ان دادند 
كرایدر1 )1988(، مذهب را در ایجاد رضایت از زندگی مؤثر دانس���ت. مایرز2  می دهد. همچنین 
كه رابطۀ مثبتی بین شركت در  گسترده روی 3500 نفر آمریکایی نشان داد  در یک زمینه یابی 
مراس���م مذهبی و رضایت از زندگی وجود دارد. همچنین، مطالعۀ هادیان فرد )1384( نش���ان 
داد، افرادی كه بر مبنای باورهای دینی عمل می كنند، احس���اس خوش���بختی فاعلی بیشتری 
كه از س���وی اندریوز و ویتی3 )1976(، فوردایس4)1997(، پاوت و  دارند. در پژوهش دیگری 
كه نگرش مذهبی مثبت، موجب رضایت از زندگی  گرفت، نش���ان دادند  داینر)1998( صورت 
می ش���ود. پژوه���ش میدانی پولوما و پندلت���ون )1990(، این چنین نتیج���ه داد كه در آمریکای 
گرچه نتایج كلی این  شمالی و اروپا افراد مذهبی سطوح باالتری از شادی و رضامندی را دارند. ا
تحقیقات با یکدیگر هماهنگ است، اما میزان نقش و قدرت دینداری و مذهب، در آنها یکسان 
نیس���ت. برای مثال، الیس���ون5 و همکاران )1989( دریافتند ش���دت عبادت )دعاهای مکرر و 
ُكرمی نوری  احس���اس نزدیکی با خدا(، قوی ترین پیش بینی كنندۀ رضایت از زندگی اس���ت، اما 
و همکاران )1381(، مذهب را به عنوان س���ومین عامل در ایجاد رضایت از زندگی دانشجویان 
نش���ان دادند. ش���اید بتوان علت یکس���ان نبودن نقش دینداری و مذهب در رضایت از زندگی 
در تحقیقات مختلف را یکس���ان نبودن مقیاس س���نجش هدفمندی، یکسان نبودن مقیاس 
س���نجش رضایت از زندگی و تفاوت جامعه آماری دانس���ت. اما اینکه چطور و چگونه مذهب، 
نق���ش قدرتمن���دی در رضایت از زندگی دارد را می توان از دیدگاه های مختلف روان ش���ناختی و 
جامعه ش���ناختی مورد بحث قرار داد. در این مورد س���ه دلیل در روان شناس���ی م���ورد توجه قرار 
گرفت���ه اس���ت: اول اینکه، دین یک س���امانه باور منس���جم ایجاد می كند كه موجب می ش���ود، 
كنن���د و به آینده امیدوار باش���ند )س���لیگمن، 2002(؛ دوم اینکه،  اف���راد ب���رای زندگی معنا پیدا 
حض���ور مرتب در امور مذهبی و جزء جامعه مذهبی بودن، برای افراد حمایت اجتماعی فراهم 
می آورد؛ س���وم اینکه، پرداختن به مذهب، اغلب با س���بک زندگی جس���مانی و روانی س���الم تر 

17. Craig.D
2. Myers
3. Andrews & Withey
4. Fordyce
5. Ellison



گروه طالب و دانشجویان                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397 199بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی در دو 

كه مشخصۀ آن وفاداری زناشویی، رفتار نوع دوس���تانه اجتماع خواه، اعتدال در  همراه اس���ت 
كار س���خت است )كار، 1385، ص69_70(. یافته ها  تغذیه و مصرف مش���روبات و پایبندی به 
گروه دانشجویان، تنها ضریب رگرس���یون مؤلفه روان رنجوری و زیرمقیاس  نش���ان می دهد در 

 β2=-0/17 ،β1=-0/14،ش���ناختی، معنا دار است. ضریب رگرس���یون دو متغیر مذكور به ترتیب
گفت: این متغیر  اس���ت. ضریب رگرسیون زیرمقیاس شناختی، مثبت است. بنابراین می توان 
به صورت مس���تقیم با رضای���ت از زندگی رابطه دارد. به عبارت دیگر، ب���ا افزایش در مقدار این 
متغیر، میزان رضایت از زندگی دانشجویان افزایش می یابد و به عکس با كاهش در این متغیر، 
میزان رضایت از زندگی كاهش می یابد. اما ضریب رگرسیون مؤلفه روان رنجوری، منفی است. 
ب���ه عب���ارت دیگ���ر، رابطۀ این متغیر ب���ا متغیر رضایت از زندگی معکوس اس���ت و ب���ا افزایش در 
گروه دانش���جویان، س���ایر  مق���دار این متغی���ر، مقدار متغیر رضایت از زندگی كاهش می یابد. در 
مؤلفه های ش���خصیت و زیرمقیاس های متغیر هدفمندی بر اس���اس منابع اس���المی وارد مدل 
كه در مدل حضور دارد، این متغیرها نتوانسته  اند سهم  نش���ده اس���ت؛ زیرا با وجود دو متغیری 

كنند. قابل توجهی از واریانس رضایت از زندگی را تبیین 
همچنین یافته ها نشان می دهد، نمرۀ كل هدف با روان رنجورخویی در هر دو گروه دانشجویان 
و طالب رابطۀ منفی و معنا داری دارد )0/346- =دانشجویانr، 0/434- =طالبr(. به عبارت 
دیگ���ر، اف���رادی كه در متغیر هدف نمرۀ باالتری به دس���ت آورده اند در متغی���ر روان رنجورخویی 
كرده اند. در جامعه دانش���جویان متغیر هدف با س���ایر ابعاد شخصیت  كس���ب  نمرۀ پایین ترین 
به جز گش���ودگی، رابطۀ مثبت و معنا داری دارد، اما رابط، متغیر هدف با ُبعد گش���ودگی، معنا دار 
گش���ودگی از ابعاد ش���خصیت، رابط���ۀ منفی و  نیس���ت. در جامع���ه ط���الب، متغیر هدف ب���ا ُبعد 
معنا داری دارد، اما رابطۀ این متغیر با سایر ابعاد شخصیت، مثبت و معنا دار است. این یافته ها 
با نتایج تحقیقات گذش���ته نیز همس���و اس���ت. برای مثال، لیتل و واتکینس���ون1 )1992( نشان 
داده ان���د كه روان رنجوری با بدبینی و موفقیت كم در دس���تیابی به اهداف ش���خصی در ارتباط 
است. روبرتس، روبینس، براد و براد2 )2000( در تحقیقاتی دریافتند كه برون گرایی با دستیابی 
ب���ه اهداف و ارزش های مرتبط به قدرت، لذت جویی و تحریک ارتباط دارد. یافته های روبرت 

1. Little & Watkinson 
2. Roberts, Robins, Broad & broad 
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كه وظیفه شناسی با دستیابی به اهداف مرتبط بوده است  و روبینس1 )2000(، نش���ان می دهد 
و هرچه وظیفه شناسی باالتر باشد، دستیابی به اهداف نیز بیشتر خواهد بود. همچنین رومرو، 
لینگو و گمز2 )2009(، نشان دادند كه برون گراها، موفقیت هایشان را در دستیابی به اهدافشان 
تفس���یر می كنند. كجباف، الیاس���ی و مهرابی )1393(، رابطۀ بین هدف در زندگی و ویژگی های 
كه افزایش ه���دف در زندگی، موجب افزایش  كردن���د. بدین معنا  ش���خصیت را معنادار توصیف 

نمرۀ آزمودنی ها در عامل برون گرایی، توافق جویی و وظیفه شناسی می شود.
همان طوری  كه در این پژوهش نشان داده شد، متغیر گشودگی با رضایت از زندگی در طالب 
و دانش���جویان و همچنی���ن با متغیرهای هدفمن���دی در جامعه دانش���جویان رابطۀ معناداری 
نداش���ت و با متغیره���ای هدفمندی در جامعه دانش���جویان رابطۀ منفی و معناداری داش���ت. 
مؤلفه گش���ودگی در پرس���ش نامه نئو دارای 6 زیرمؤلفه اس���ت كه ش���امل تخیل، زیباشناس���ی، 
احساس���ات، اعم���ال، عقای���د و ارزش ها می ش���ود. به نظ���ر می رس���د دو زیرمؤلفه آخ���ر )عقائد و 
گویه های مربوط به آنها به نوعی با مبانی اومانیس���تی و نس���بی گرایی تطبیق دارد  ارزش ها( و 
و با مبانی فلس���فی اس���المی، س���ازگار نیس���ت. لذا افراد مذهبی در این دو زیرمؤلفه نمرۀ پایینی 

گشودگی تأثیرگذار است. كل مؤلفه  كه این در نمرۀ  كسب می كنند 

پیشنهادات پژوهشی
_ پیش���نهاد می ش���ود محقق���ان، جهت رفع محدودی���ت تعمیم پذیری ای���ن پژوهش، پژوهش 

كنند. حاضر را در جامعه های دیگر نیز بررسی 
_ پژوهش���ی كیفی جهت شناس���ایی كامل عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی از نظر منابع اس���المی 

انجام پذیرد. 
_ بس���ته ای آموزش���ی درمانی جهت آموزش هدفمندی بر اساس منابع اسالمی تهیه و اجرا شود 

كند. تا میزان رضایت از زندگی افزایش پیدا 
گیرد. كار و حیطه فعالیت طالب مورد پژوهش قرار  _ ویژگی های شخصیتی مرتبط با نوع 

_ در پژوهش های دیگر عالوه بر پرسش نامه هدفمندی بر اساس منابع اسالمی، از پرسش نامه 
جهت گیری مذهبی و هدفمندی به طور هم زمان استفاده شود.

1. Roberts & Robins
2. Romero, Villar, Luengo & Gomez-Fraguela  
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پایه منابع و آموزه های اسالمی.

محدودیت های پژوهشی
كز حوزوی و دانشگاهی، امکان نمونه گیری از همه آنها فراهم نبود. _ با توجه به حجم باالی مرا
_ پرسش نامه سنجش رضایت از زندگی بر اساس منابع اسالمی تهیه و تدوین نشده بود.

_ با توجه به اس���تفاده از س���ه پرس���ش نامه و تعداد سؤاالت زیاد، امکان اس���تفاده از آزمون های 
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Abstract
This study aimed to investigate the 
relationship emotional intelligence 
and social skills with religiosity and to 
determine the predictive role of emotional 
intelligence and social skills in religiosity 
of the students in Qazvin. The research 
method was descriptive and correlational. 
The statistical population consisted of 
all high school students at district 2 in 
Qazvin. The sample of the study was 100 
male students who were selected by multi-
stage cluster sampling. The research tools 
included Emotional Intelligence Scale, 
Social Skills Scale and Religiosity Scale. 
The gathered data were analyzed through 
Pearson correlation and multivariate 
regression analysis. The findings of 

چكیده
هدف این پژوهش، بررس���ی رابطۀ بین هوش 
هیجانی و مهارت های اجتماعی با دین داری 
و تعیی���ن نق���ش پیش بین���ی ه���وش هیجان���ی 
و مهارت ه���ای اجتماع���ی در دی���ن داری بی���ن 
دانش آموزان شهرستان قزوین می باشد. روش 
ای���ن پژوهش، توصیفی و همبس���تگی اس���ت. 
جامعۀ آم���اری، همۀ دانش آموزان دبیرس���تان 
ناحی���ه دو شهرس���تان قزوین می باش���د. نمونۀ 
كه به  پژوه���ش 100 نف���ر دانش آموز پس���ر ب���ود 
ص���ورت نمونه گیری خوش���ه ای چندمرحله ای 
انتخاب ش���دند. اب���زار پژوهش عب���ارت بود از: 
مقیاس ه���وش هیجانی، مقیاس مهارت های 
اجتماعی و مقیاس دین داری. تحلیل داده ها 
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مقدمه
امروزه بررسی علمِی باورهای مذهبی و ارتباط باورهای مذهبی با سایر سازه های روان شناختی 
و جامعه ش���ناختی اهمیت ویژه ای یافته است )هاش���می و جوكار، 1389(. اریکسون1 )1958( 
كمک  كی���د می كند؛ زیرا این باوره���ا به فرد  كتس���اب باورهای مذهبی و سیاس���ی تأ بر اهمیت ا
می كند یک چشم انداز خاص را در خود رشد دهد )به نقل از: حسینی، مزیدی و حسین چاری، 
كه  كهن ترین و قوی تری���ن نهادی می داند  1389(. همچنی���ن اریکس���ون )1964(، مذهب را 
موج���ب ظه���ور و بروز اطمینان و تعهد به یک ایدئولوژی می ش���ود كه ای���ن پایبندی برای حل 
موفقیت آمی���ز بحران روانی _ اجتماعی دورۀ نوجوانی و كس���ب هویت، اساس���ی اس���ت )به نقل 
از: هاش���می و ج���وكار، 1389(. مفهوم س���ازی روان شناس���ی دی���ن، ب���ا پژوهش ه���ای آلپورت2 
رش���د قابل توجهی داش���ته اس���ت. رویکرد تجربی به روان شناس���ی دین از یک سو، سازه های 
دین داری را به میدان آورد و از س���وی دیگر، نیاز به پژوهش های روان شناس���ی دین، س���اخت 
مقیاس های س���نجش دین داری را برای عملیاتی ش���دن آن مفاهی���م، به عنوان یک ضرورت 

1. Erikson, E
2. Alport, G.

Pearson correlation showed that there 
was a positive and significant relationship 
between emotional intelligence, social 
skills, and religiosity. Furthermore, 
the findings of multivariate regression 
analysis showed that each of the variables 
of emotional intelligence and social skills 
as a predictor variable could predict the 
religiosity variable as a criterion variable.

Keywords: religiosity, emotional 
intelligence, social skills, high school 
students

و  پیرس���ون  از روش همبس���تگی  اس���تفاده  ب���ا 
گرفت.  تحلیل رگرس���یون چندمتغیری صورت 
نتای���ج همبس���تگی پیرس���ون نش���ان داد بی���ن 
و  اجتماع���ی  مهارت ه���ای  هیجان���ی،  ه���وش 
دین داری رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. 
همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره 
نشان داد هر یک از متغیرهای هوش هیجانی 
و مهارت ه���ای اجتماع���ی می توان���د به عن���وان 
متغیر پیش بی���ن، متغیر دین داری را به عنوان 

كند. متغیر مالک پیش بینی 

ه���وش هیجان���ی،  دی���ن داری،  كلید واژه ه���ا: 
مهارت های اجتماعی، دانش آموزان.
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كرد )آلپورت، 1995،ص234(. جیم���ز1)1910_1842( نیز وجود مذهب و دین را مفید  مط���رح 
می داند و معتقد اس���ت: »عش���ق و نیروی مذهبی منجر به وقار و س���نگینی، صبر و ش���کیبایی، 
اعتقاد و اطمینان در فرد می ش���ود« )به نقل از: اوركی و برقی ایرانی، 1389(. به اعتقاد جیمز، 
كار و زندگی او وارد می شود.  احساس���ات مذهبی در نزد هر كس كه باش���د، نیروی روزافزونی در 
گیر  در واق���ع، دی���ن یک جهان بین���ی و ایدئولوژی دقیق و وس���یع ارائه می دهد و به ش���کلی فرا
گفتۀ گوتک،2 جهان بینی نه تنها روابط  هم���ۀ ابعاد زندگی فردِ معتقد را جهت دهی می كند. به 
بیرونی فردی را در قبال نظام های اجتماعی، سیاس���ی و تربیتی تعّین می بخش���د، بلکه حس 
درونِی وجوِد فرد یا هویت شخص را نیز تحت تأثیر قرار می دهد )گوتک، 1997، ص312(. در 
كه باورها و رفتارهای مذهبی می تواند هسته اصلی هویت  كلی وجود دارد  حال حاضر، توافق 
گارس���یامونز،4 نیومن5 و توبول6 )2013( رسوم و عاداتی كه  گفتۀ بار_ ایی،3  افراد را بس���ازد، به 
از یک نس���ل به نس���ل بع���دی انتقال می یابد، عموم���ًا رفتار كودک و جوان را حتی در ش���رایطی 
كه محیط به س���رعت تغیی���ر می كند، تحت تأثیر قرار می دهد. به همین جهت، بررس���ی علمِی 
باورهای مذهبی و ارتباط باورهای مذهبی با س���ایر س���ازه های روان شناختی و جامعه شناختی 

اهمیت ویژه یافته است.
كه امروزه توجه عموم را به خود جلب  گس���ترده ای اس���ت  »هوش هیجان«، یکی از مفاهیم 
كرده اس���ت )س���لطانی فر، 1386(. برای اولین بار رِون بار_ آن )1980( آن را برای دس���ته ای از 
توانایی ه���ا ب���ه كار ب���رد و برای س���نجش آن اولین آزمون را س���اخت )مایر و س���الووی، 1993(. 
س���الووی و مایر )1990، ص185(، هوش هیجانی را توانایی هدایت هیجان ها و احساس���ات 
كردند، به گونه ای  كه بتواند میان آنها تمایز قائل شده و آنها را به منظور  خود و دیگران معرفی 
كند )آقایار و شریفی درآمدی، 1386،  جهت دهی تفکر و اندیشه و فعالیت های فردی استفاده 
كثر ح���دود 20 درصد  لم���ن،7 )1998( در بهترین حالت، هوش���بهر، حدا

ُ
گ ص78(. ب���ه اعتقاد 

ب���رای پیش بینی موفقی���ت در زندگی س���هم دارد، درحالی كه 80 درصد باقیمان���ده به نیروها و 

1. James, W.
2. Gotek, G.
3. Bar-Ei, R. 
4. García-Muñoz, T.
5. Neuman, S.
6. Tobol, Y.
7. Goleman



208                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

لمن، مجموعۀ مهمی از این خصوصی���ات را با عنوان »هوش 
ُ
گ عوام���ل دیگر مربوط می ش���ود. 

هیجانی« نامگذاری می كند. برای تبیین آن به توانایی هایی اش���اره می كند، مانند اینکه فرد 
كنترل  كند و در مقابل نامالیمات پایدار باش���د، تکانش های خود را  بتواند انگیزۀ خود را حفظ 
كند و نگذارد پریش���انی خاطر  كامیابی را به تعویق بیندازد، حاالت روحی خود را تنظیم  كن���د و 

كند و امیدوار باشد )گلمن،1995(. كند، با دیگران همدلی  قدرت تفکر او را خدشه دار 
سالووی و جان مایر، هوش هیجانی را »توانایی فرد در نظارت بر احساس ها و هیجان های 
خود و دیگران به منظور متمایز ساختن آنها از یکدیگر و استفاده از این اطالعات برای هدایت 
اندیشه و عمل خود« تعریف می كنند )سیف، 1389، ص331( از نظر بار_ آن، هوش هیجانی 
كه توانایی فرد  كفایت ها و مهارت های غیرش���ناختی اس���ت  ش���امل مجموعه ای از توانایی ها، 
كس���ب موفقیت در مقابله با نیازها و فش���ارهای محیطی تحت تأثیر قرار می دهد )بار_  را برای 
آن، 2006، ص124(. ب���ار_ آن، ه���وش هیجان���ی را ش���امل پنج مهارت می دان���د كه عبارت اند 
از: 1. مهارت ه���ای درون ف���ردی؛ 2. مهارت ه���ای میان ف���ردی؛ 3. مهارت های س���ازگاری؛ 4. 
كنترل اس���ترس؛ 5. مهارت های خل���ق عمومی. بار_ آن در ای���ن پنج مهارت، 15  مهارت ه���ای 
گرفته اس���ت كه عبارت ان���د از: حرمت  عام���ل را به عن���وان عامل ه���ای هوش هیجان���ی در نظر 
گاهی هیجانی، خودابرازگری، خودشکوفایی، استقالل، همدلی، انعطاف پذیری،  ذات، خودآ
كنت���رل تکانه،  تحم���ل فش���ار، ح���ل مس���ئله، واقعیت س���نجی، مس���ئولیت پذیری اجتماع���ی، 

شادكامی، خوش بینی و روابط بین فردی )محمودی و نجفی، 1391(.
عالوه بر هوش هیجانی، یکی دیگر از موضوعات مهم روان شناس���ی، مهارت های اجتماعی 
كه تقریبًا پژوهش���گران  و تعام���ل اجتماعی ماهرانه می باش���د. س���گرین )1992(، بیان می كند 
تم���ام رش���ته های عل���وم اجتماع���ی ب���ه مفه���وم مهارت ه���ای اجتماع���ی عالقه من���د ش���ده اند. 
گرفته می شود  مهارت های اجتماعی اغلب به عنوان مجموعۀ پیچیده ای از مهارت ها در نظر 
كه ابعادی مانند ارتباط، حل مس���ئله و تصمیم گیری، جرأت ورزی، تعامالت همس���االن و گروه 
كلینک و تیپت���اس، 2009(. هارج���ی )1986(،  و خودمدیریتی را ش���امل می ش���ود )آی���دوگان، 
مه���ارت اجتماعی را چنین تعریف می كند: »مجموع���ه ای از رفتارهای هدفمند، به هم مرتبط 
كنترل فرد می باش���ند« )هارجی و س���اندرز و  كه آموختنی بوده و تحت  و متناس���ب با وضعیت، 
دیکسون، 1994، ص26 (. ماتسون معتقد است: »مهارت های اجتماعی، رفتارهایی هستند 
كه رش���د آنه���ا می تواند به عملکرد مؤث���ر و مفید فرد در جامعه كمک نماید« )ماتس���ون، 1990، 
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كه  ص301(. همچنین، می توان گفت: مهارت های اجتماعی مجموعه توانایی هایی هستند 
روابط اجتماعی مثبت و مفید را آغاز و حفظ نماید، دوستی و صمیمیت با همساالن را گسترش 
ك���ه خود را با  دهد، س���ازگاری و رضایت بخش���ی را در مدرس���ه ش���کل دهد، به اف���راد اجازه دهد 
شرایط وفق دهند و تقاضاهای محیط اجتماعی را بپذیرند )گرشام، واتسون و اسکینر، 2001، 
ص158(. آم���وزش مهارت ه���ای اجتماعی بر موفقیت در زندگی از طریق دس���ت كاری ظرفیت 
روانی _ اجتماعی افراد امکان پذیر است و افراد را قادر می سازد تا با اندیشه و تحلیل موقعیت، 
به رفتار سازگارانه و همراه با تحمل روی آورند )منگرولکار، ویتمن و پوسنر. 200، ص132(.

در ارتب���اط با هوش هیجان���ی، مهارت های اجتماعی و دی���ن پژوهش های مختلفی صورت 
گرفته است. به عنوان مثال، یونگ و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند كه معنویت 
كار  به عنوان س���ازه ای مهم، نقش مهمی در س���ازگاری روان ش���ناختی دارد و می ت���وان از آن در 
كوا، 2000(. مکنالتی1 و همکاران  كاش���ول و ش���چربا گرفت )یونگ ،  بالین���ی با مراجعان كمک 
)2004( نیز در پژوهش خود نش���ان دادند كه دین، در س���ازگاری افراد تأثیر قابل توجهی دارد و 
كه خواهان روان درمانی معنوی هستند  كرد  كار بالینی با مراجعانی اس���تفاده  از آن می توان در 

گل محمدیان و فعلی، 1390(. )یاسمی نژاد، 
كه روی آوردن به فعالیت های مذهبی  ِالدر2 و همکاران )2000(، در پژوهش���ی نش���ان دادند 
در می���ان دانش آموزان 8_12 س���ال، توانایی های وس���یع بع���دی را پیش بین���ی می كند. برخی 
كیفیت رابطه با همس���االن و  از این توانایی ها ش���امل پیش���رفت تحصیلی، اعتم���اد به نفس و 
كس���ار بلداجی در  والدین اس���ت )جمش���یدی، عرب مق���دم و درخ���واه،1393(. خداپناهی و خا
كه بین جهت گیری مذهبی و س���ازگاری رابطۀ معن���ادار وجود دارد. آنها  پژوهش���ی بیان كردن���د 
گرفتند، در مورد مقایس���ه س���ازگاری در افراد ب���ا جهت گیری درونی و بیرونی،  همچنین نتیجه 
كلی، اجتماعی، هیجانی و تندرستی نسبت  افراد با جهت گیری مذهبی درونی از نظر سازگاری 
كس���ار بلداجی،  به اف���راد با جهت گی���ری بیرونی وضعیت مناس���ب تری دارن���د )خداپناهی و خا
1384(. پژوهش های انجام شده در زمینه رابطۀ هوش هیجانی با مؤلفه های سالمت روانی 
كه این س���ازه با شناس���ایی محتوای هیجان ها و توان همدلی )مایر، دی پائولو  نیز نش���ان داد 
و س���الووی، 1990( و رضایت از زندگی )پالمر، دونالدس���ون و استاف، 2002( همبستگی مثبت 

1. Mcnulty, J.K.
2. Elder, G.H.
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دارد و با اختالل های روان ش���ناختی )لین و ش���وارتز، 1987( همبس���تگی منفی دارد )به نقل از: 
بش���ارت، 1384(. ممی���زی و عبدی زری���ن، اقلیما و راهب، در پژوهش���ی در ارتباط با »بررس���ی 
كه بین مهارت های  رابطۀ مهارت های اجتماعی و مورد آزار قرارگرفتن نوجوانان« نشان دادند 
گرفتن نوجوانان رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج این بررسی نشان  اجتماعی و مورد آزار قرار 
داد كه نقص در مهارت های اجتماعی به خصوص وجود پرخاشگری در روابط دوسویه كودک 
كودكان و  گرفتن  و نوج���وان با دیگران تأثیرگذار اس���ت و موجب افزایش احتمال م���ورد آزار قرار 

نوجوانان می گردد )ممیزی، عبدی زرین، اقلیما و راهب، 1390(.
كیفیت روابط اجتماعی  بش���ارت )1384(، در پژوهش���ی در ارتباط با تأثیر هوش هیجانی در 
كه بین هوش هیجانی و مش���کالت بین ش���خصی دانش���جویان همبس���تگی منفی  نش���ان داد 
معناداری وجود دارد. هوش هیجانی همچنین با زمینه های مختلف مش���کالت بین شخصی 
دانش���جویان مانند قاطعیت، مردم آمیزی، صمیمصت و مس���ئولیت پذیری، همبستگی منفی 
معن���اداری دارد. از س���وی دیگ���ر، ه���وش هیجانی ب���ا تقویت س���المت روانی، ت���وان همدلی با 
دیگران، س���ازش اجتماعی، بهزیس���تی هیجانی و رضایت از زندگی مش���کالت بین ش���خصی را 

كاهش می دهد و زمینۀ بهبود روابط اجتماعی را فراهم می سازد )بشارت، 1384(.
در خص���وص ه���وش هیجانی و جهت گی���ری مذهبی، مطالعۀ اس���میت )2001( نش���ان داد، 
تمای���ل ب���ه جهت گیری مذهب���ی بیرونی درگروه س���قط جنین و جهت گیری مذهب���ی درونی در 
كنترل رابطه وجود دارد. در این نمونه، نمرۀ مدیریت استرس، خوش بینی و جهت گیری  گروه 
مذهب���ی درون���ی در آن زمان، 66/67 درصد به دس���ت آمد و قصد س���قط جنی���ن، 80 درصد در 

همان زمان پیش بینی شد )اسمیت، 2001(.
ك���ه علی رغم پژوهش های  كرد  ب���رای تبیین اهمی���ت این پژوهش، می ت���وان چنین عنوان 
زیاد در حوزۀ دین، پژوهش های انجام ش���ده، از یک س���و به دلیل استفاده نکردن از ابزارهای 
كش���ور ایران و از س���وی دیگر، به دلیل عدم پوش���ش دهی قشرهای  جدید و متناس���ب با بافت 
مختلف در سطح جامعه، مکفی نمی باشد )عیسی مراد، رضایی و مهرعلیان، 1394(. با توجه 
ب���ه اینکه نوجوانان دوران خاصی را از نظر رش���د و ش���ناخت س���پری می كنند، پاس���خ دادن به 
س���ؤاالت خودشناس���ی و هستی شناس���ی برای نوجوان بسیار حائز اهمیت اس���ت )برک، 2007، 
كه بتواند به سؤاالت  ص723( به همین دلیل، انجام پژوهش در حوزۀ دین به عنوان منبعی 
نوجوانان پاس���خ دهد بس���یار س���ودمند اس���ت. از طرفی نوجوان در بس���تر فعالیت ه���ای روزمره 
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زندگی با تغییرات زیادی در نوع تعامالت و ارتباطات روبرو می شود. به عنوان نمونه، نوجوان 
در ارتباط با والدین و یا همساالن و دوستان تغییرات محسوسی را متحمل می شود. بنابراین، 
كه بتوان���د نیاز نوجوان را در ن���وع مدیریت رفتار و  تقویت س���ازه های روان شناس���ی و اجتماعی 
ارتباط صحیح با دیگران برطرف س���ازد و به س���ؤاالت ش���ناختی جدید نوجوان نیز پاس���خ دهد 
امری ضروری برای تربیت نوجوانان می باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده در حوزۀ هوش 
گفت: هر دو متغیر در نوع زندگی و تعامالت فردی و  هیجانی و مهارت های اجتماعی می توان 
گرمارودی و وحدانی نیا )1385(، بیرامی  اجتماعی نوجوان نقش بسزایی دارد. پژوهش های 
و م���رادی )1385(، خان���زاده و یعق���وب زاده )1389( و یارمحمدیان و ش���رفی راد )1390( مؤید 
اهمی���ت این موضوع اس���ت. ولی درب���ارۀ ارتباط این دو متغیر از یک ط���رف و همچنین ارتباط 
كه پاس���خی برای س���ؤاالت خودشناس���ی و هستی شناسی نوجوان  آنها با دین به عنوان منبعی 
كرده  دارد و از طرف دیگر، برای بهتر ش���دن زندگی و تعامالت نوجوان دستورات خاصی لحاظ 
اس���ت، پژوهش های زیادی صورت نگرفته است. به همین دلیل، این پژوهش ضمن بررسی 
رابطۀ دو متغیر هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی با دین داری به این موضوع می پردازد 
ك���ه آیا دو متغیر مذكور می توانند به عنوان متغیر مس���تقل، دی���ن داری را به عنوان متغیر مالک 
كه آیا بین  كنن���د؟ بنابراین، این پژوهش به دنبال پاس���خ به این س���ؤاالت اس���ت  پیش بین���ی 
متغیرهای هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی و دین داری رابطه ای وجود دارد؟ آیا هوش 
هیجان���ی و مهارت ه���ای اجتماع���ی به عنوان متغی���ر پیش بی���ن می توانند متغیر دی���ن داری را 

كنند؟ به عنوان متغیر مالک پیش بینی 

روش پژوهش
این پژوهش، از نوع همبس���تگی و توصیفی می باشد و جامعۀ آماری آن را دانش آموزان ناحیه 
دو شهرس���تان قزوی���ن تش���کیل می دهن���د. نمون���ۀ پژوهش صد نف���ر دانش آموز پس���ر در مقطع 
كه از طریق نمونه گیری خوش���ه ای به دست آمد. بر اس���اس نمونه گیری  دبیرس���تان می باش���د 
خوش���ه ای، ابتدا یک دبیرستان از بین چند دبیرستان ناحیه به تصادف انتخاب شد و سپس 
در مرحلۀ بعد، از دبیرس���تان مورد نظر 100 دانش آموز به طور تصادفی و بر اس���اس برآورد حجم 
نمونه در تحقیقات همبستگی انجام شده )حسن زاده، 1393، ص94( انتخاب شدند. برای 
صحت بیش���تر در جمع آوری داده ها از دانش آموزان خواس���ته ش���د كه با تأمل و آسودگی خاطر، 
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در یک فضای مناس���ب و با در اختیار داش���تن زمان كافی، پرس���ش نامه های پژوهش را پاس���خ 
دهند. در این پژوهش، ضمن بررس���ی رابطۀ سه متغیر هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی 
و دی���ن داری، متغیر هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی به عنوان متغیر پیش بین و متغیر 

دین داری به عنوان متغیر مالک لحاظ شد.

ابزارپژوهش
گزینه ای  پرسش نامه هوش هیجانی بار_ آن )1997(: این پرسش نامه دارای 90 سؤاِل 5 
در 15 مؤلفه می باشد. این مؤلفه ها عبارت اند از: حل مسئله، خوشبختی یا شادمانی، استقالل، 
گاه���ی هیجان���ی، واقع گرایی، رواب���ط بین فردی،  تحم���ل فش���ار روانی، خودش���کوفایی، خودآ
كنت���رل تکانش���ی، انعطاف پذی���ری، مس���ئولیت پذیری اجتماعی،  خوش بین���ی، ع���زت نفس، 
كل آزمون با هر یک از خرده مقیاس ها بیش���تر باش���د،  همدلی و خودابرازی. هرچه نمرۀ فرد در 
دلی���ل بر برتری فرد در آن جنبه از هوش هیجانی اس���ت )دژكام، 1381، ص97؛ منتظرغیب، 
كیخانژاد، 1391(. پایایی و روایی آزمون هوش هیجانی توس���ط لش���کری )1381(، در  احقر و 
میان دانش���جویان دانش���گاه های تهران مورد مطالعه قرار داده شد. پایایی كل پرسش نامه با 
استفاده از روش كرونباخ 0/92 به دست آمد )لشکری، 1381، ص112؛ منتظرغیب و همکاران، 
1391(. در پژوهش فاتحی )1388 ( نیز ضریب اعتبار به روش زوج و فرد، 0/88 به دست آمد 
كرونباخ 0/86 به دس���ت آمد. طبق  گرفته با اندكی تفاوت از روش آلفای  و در پژوه���ش صورت 
كل پرس���ش نامه، رابطۀ  گ���زارش بین میانگین نمره هر یک از خرده مقیاس ها و میانگین  این 
مس���تقیم و معناداری وجود دارد؛ یعنی تمام خرده مقیاس های موجود در پرسش نامه با متغیر 

ع، 1391(. هوش هیجانی رابطۀ مستقیم دارد )تابش و زار
مقیاس س���نجش دینداری: فرم دانش آموزی این مقیاس س���اختۀ خدایاری فرد، س���ماواتی 
گویۀ س���نجش دی���ن داری در چهار مؤلفۀ  كب���ری زردخانه )1388( اس���ت و متش���کل از 104  و ا
می باش���د: 1. ش���ناخت دین���ی، 2. باور دین���ی، 3. عواطف دین���ی، 4. التزام و عم���ل به وظایف 
دین���ی. مقیاس اندازه گیری و پاس���خگویی به هر ی���ک از عبارات مؤلفه ه���ا، طیف لیکرت پنج 
درج���ه ای اس���ت )خدایاری فرد،  فقیه���ی، غباری بناب، ش���کوهی یکتا و رحیمی ن���ژاد، 1391(. 
ضریب آلفای حیطه های چهارگانه و كل مقیاس برای این ابزار سنجش 0/76 تا 0/95 گزارش 
كبری زردخانه، 1388(. برای تعیین روایی محتوایی از  شده است )خدایاری فرد، سماواتی و ا
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قضاوت 4 نفر متخصص روان شناس دانشگاهی، 2 نفر متخصص حوزوی و 1 نفر متخصص 
كه ماده های مقیاس تا چه ان���دازه معرف محتوا و هدف های برنامه  روان س���نجی در این باره 
كه مقیاس مذكور روایی  هس���تند، استفاده شده اس���ت. نظرات این افراد مؤید این مطلب بود 
كتش���افی انجام ش���ده اس���ت.  محتوای���ی دارد. جهت بررس���ی روایی س���ازه نیز تحلیل عوامل ا
كرونباخ اس���تفاده شد.  برای بررس���ی اعتبار مقیاس ها از روش همس���انی درونی و ضریب آلفای 
كرونباخ برای عامل های مقیاس نشان دهندۀ اعتبار باالی مقیاس است. ضریب آلفای  آلفای 
كرونب���اخ در ارتب���اط با عامل ه���ای ارتباط با جهان هس���تی، ارتباط با خود، ارتب���اط با دیگران، 
ارتب���اط با خدا، به ترتیب عبارت ب���ود از: 0/91، 0/92، 0/92، و 0/89. همچنین مقدار ضریب 
ك���ردن نیز برای همین عامل ها ب���ه ترتیب برابر بود ب���ا: 0/88، 0/89، 0/91، و 0/88  دونیم���ه 
)خدایاری فرد و همکاران، 1388(. در این پژوهش برای محاسبه اعتبار از روش ضریب آلفای 
كرونباخ استفاده شد و نتایج نشان داد كه ضریب آلفای كرونباخ در ارتباط با عامل ها به ترتیب 

كه نشان دهندۀ اعتبار باالی مقیاس می باشد. 0/90، 0/89 و 0/92 می باشد 
مقی���اس مهارت ه���ای اجتماع���ی: این مقی���اس در س���ال 1983 برای س���نجش مهارت های 
اجتماعی افراد 4_18 س���ال توسط ماتسون ساخته شده است )یوسفی و خَیر، 1381(. مقیاس 
مهارت ه���ای اجتماع���ی ماتس���ون دارای 56 آیتم اس���ت كه به پنج عامل اصلی تقس���یم ش���ده 
اس���ت. پاس���خ به این مقیاس بر اس���اس مقیاس لیکرت پنج درجه ای با دامن���ۀ نمره ای 1 تا 5 
)هرگ���ز، هیچ وقت تا همیش���ه( ص���ورت می گیرد )یوس���فی و خیر، 1381؛ ممی���زی و همکاران، 
1390(. ب���رای تعیین روایی س���ازه مقیاس مهارت های اجتماع���ی، روش آماری تحلیل عاملی 
گرفت. مقدار  كار رفته اس���ت. تحلیل عوامل ابتدا با اس���تفاده از ش���یوه مؤلفه اصلی صورت  به 
كفایت نمونه آزمودنی ها جهت انجام تحلیل عاملی  ضری���ب KMO برابر با 0/86 بود و بیانگر 
 P=0/001 كرویت بارتل���ت برابر با 10433/298 و در س���طح می باش���د. همچنین مق���دار آزمون 
كرونباخ و  معنادار بود. برای بررس���ی پایای���ی مقیاس مهارت های اجتماعی، از ضرای���ب آلفای 
كل مقیاس، یکس���ان و  كرونباخ و تصنیف برای  تصنیف اس���تفاده ش���ده اس���ت. میزان آلفای 
كه به  گردیده است  برابر 0/86 بود. برای این آزمون، 5 خرده مقیاس در قالب 5 عامل مطرح 
ترتیب عبارت اند از: 1. مهارت های اجتماعی مناس���ب، 2. رفتارهای غیراجتماعی یا جس���ارت 
نامناس���ب، 3. پرخاشگری یا تکانشی عمل كردن و سركش بودن، 4. برتری طلبی یا اطمینان 
گوش���ه گیری، )ممیزی و همکاران،  زیاد به خود داش���تن، 5. رابطه با همس���االن یا حس���ادت / 
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1390(. در مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون، عالوه بر نمراتی كه آزمودنی در هر 
كل عبارات موجود در مقیاس نیز یک  كدام از خرده مقیاس ها به دس���ت می آورد، جمع نمرات 
كل فرد در مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون  كه بیانگر نمرۀ  كلی به دس���ت می دهد  نمره 
كرونباخ برابر با 0/88  می باش���د )یوسفی، 1386(. در این پژوهش، پایایی كل از طریق آلفای 

اندازه گیری شد.

یافته های پژوهش
گردید. در  بر اس���اس روش های توصیفی در آمار میانگین و انحراف معیار هر س���ه متغیر تعیین 
جدول 1، میانگی���ن و انحراف معیار متغیر هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی و دین داری 

ارائه شده است.

جدول 1. میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی، دین داری و مهارت های اجتماعی

انحراف معیارمیانگین

266/8821/57هوش هیجانی

331/4838/33دین داری

182/8833/16مهارت های اجتماعی

همان طور كه جدول 1 نش���ان می دهد، میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی، 266/88 و 
21/57؛ دین داری، 331/48 و 38/33 و مهارت های اجتماعی، 182/88 و 33/16 می باشد.

جدول 2. بررسی همبستگی بین هوش هیجانی، دین داری و مهارت های اجتماعی

هوش هیجانیدین داری

1دین داری

1**0/57هوش هیجانی

**0/75**0/69مهارت های اجتماعی

** همبستگی در سطح 0/01 
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در جدول 2، همبس���تگی بین هوش هیجانی، دین داری و مهارت های اجتماعی مش���اهده 
می ش���ود. طبق اطالعات جدول 2، این سه متغیر رابطۀ معناداری با یکدیگر دارند. بدین معنا 

كدام از سه متغیر، میزان متغیرهای دیگر نیز افزایش می یابد. كه با افزایش میزان هر 

جدول 3. نتایج رگرسیون چندمتغیری )روش ورود(

FR2ββTمتغیرهای مالك

0/480/110/120/71** 17/40دین داریهوش هیجانی

** 0/680/593/30مهارت های اجتماعی

** همبستگی در سطح 0/01

ج���دول 3، نتای���ج حاص���ل از رگرس���یون چندمتغی���ری را نش���ان می ده���د. طب���ق اطالع���ات 
گرفته می ش���ود كه متغیر هوش هیجانی به عن���وان متغیر پیش بین با توجه  ج���دول3، نتیجه  
ب���ه میزان )β=0/12 ،t=0/71 ،P<0/05( توانس���ت متغیر مالک )دی���ن داری( را به طور معنادار 
 ،t=4/59 ،P<0/01( كند. همچنین، مهارت های اجتماعی نیز ب���ا توجه به میزان پیش بین���ی 
 β=0/68( توانس���ت متغی���ر م���الک )دی���ن داری( را ب���ه ط���ور معن���ادار و مثب���ت پیش بینی كند
)R2=0/48 ،F=17/40 ،P<0/01(. ای���ن متغیرها در مجموع، 48 درصد از واریانس نمره های 

دین داری را تبیین می كنند.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش، ضمن بررسی رابطۀ دو متغیر هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی با دین داری، 
درصدد آن است كه آیا دو متغیر مذكور می توانند به عنوان متغیر، دین داری را پیش بینی كنند؟
ك���ه متغیرهای هوش هیجان���ی و مهارت ه���ای اجتماعی با  نتای���ج این پژوهش نش���ان داد 
دی���ن داری رابط���ۀ مس���تقیم دارد. نتای���ج این پژوه���ش با نتای���ج پژوهش های عیس���ی مراد و 
همکاران )1394(، رضایی، درتاج و مهرعلیان )1395( همسو است. همچنین، این پژوهش 
نش���ان داد متغیرهای مس���تقل در پژوهش می تواند متغیر مالک یعنی دین داری را پیش بینی 
كه آی���ا بین متغیر ه���وش هیجانی و  كن���د. با توجه به س���ؤاالت پژوه���ش، س���ؤال اول این بود 

مهارت های اجتماعی با دین داری رابطه وجود دارد؟
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نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و دین داری با ضریب همبستگی رابطۀ مثبت و معنادار 
كه این نتیجه با نتیجۀ پژوهش رضایی و همکاران )1395( همس���و می باش���د. در  وجود دارد 
تببی���ن این موض���وع این احتمال وج���ود دارد كه هوش هیجانی به عنوان ی���ک عامل مؤثر در 
كس���ب موفقیت و به عنوان عامل مرتبط با سالمت عاطفی و در  ش���کوفایی توانایی افراد برای 
مجموع، س���المت روانی )جنتی، موسوی و عظیمی، 1391( و همچنین تأثیرپذیری از محیط 
كه فرد با هوش هیجانی باال  )احس���انی، صباراد، جهانیان و خیرخواه، 1393( س���بب می شود 
كنش مناس���بی نسبت به عامل دین نش���ان دهد؛ زیرا دین به معنای سنتی اجتماعی است  وا
كه انس���ان در س���یر زندگانی اش طبق آن س���یر می كند و س���نت های اجتماعی متعلق به رفتار و 
عمل اس���ت و زیربنای آن، اعتقاد به حقیقت هس���تی عالم و حقیقت هستی خود انسان است 

)طباطبایی، 1385، ج15، ص65(
همچنی���ن نتایج این پژوهش نش���ان داد بین مهارت ه���ای اجتماعی و دی���ن داری نیز رابطۀ 
مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه نیز با پژوهش عیسی مراد و همکاران )1394( هم راستا 
می باشد. در تبیین این موضوع می توان گفت: دستورهای مؤَكد دین در ارتباط با تعامل صحیح 
و ارتباط هرچه بهتر فرد با دیگران در جامعه، ضمن روایات و آیات قرآن مجید، حاكی از اهمیت 
روابط و مهارت های فرد در بس���تر اجتماع اس���ت. دین اسالم با دستوراتی مانند یاری و كمک به 
گفتار نیک،3 كمک به دیگران در قالب صدقه دادن،4 پرداخت  یکدیگر،1 احس���ان به دیگران،2 
زكات مال،5 عدالت6 و امر به معروف و نهی از منکر7 زمینه س���از بس���تر مناس���بی در جامعه جهت 
تعامالت بین فردی و اجتماعی می باشد. به عبارت دیگر، افراد با مهارت های اجتماعی باال بهتر 
می توانند دس���تورات دین كه مش���تمل بر مهارت های اجتماعی می باشد را پذیرا باشند و نسبت 

كنید. كمک  1. »َتعاَوُنوا َعَلی الِبّر َوالّتقَوی« )مائده: 2(؛ یکدیگر را در نیکوكاری و پرهیزكاری 
اِحِب ِبالَجنِب َوابِن الّسبیِل َو...«  كین َوالجاِر ِذی الُقربی َوالجاِر الُجُنِب والّصَ 2. »وِبالواِلَدیِن ِاحساًنا َوِبِذی الُقرَبی َوالَیتاَمی والَمسا
كنید و همچنین نسبت به خویشاوندان، یتیمان، فقیران، همسایه دور و نزدیک، دوستان،  )نساء: 36(؛ به پدر و مادر نیکی 

كه خدا مردم خودپسند و متکبر را دوست ندارد. كنید  كه زیردست شما هستند، نیکی  رهگذران و بندگان 
3. »َوُقوُلوا ِللّناِس ُحسنا« )بقره: 83(؛ با مردم با خوش زبانی و سخنان نیک، تکلم نمایید.

كار  گر صدقه ها را آشکارا دهید،   4. »ِان ُتبُدوا الَصَدقاِت َفِنِعّما ِهَی وِان ُتخُفوها َوُتؤُتوَها الُفقراء َفُهو َخیٌر لکم...« )بقره: 271(؛ ا
گر مخفیانه انجام دهید و آنها را به تهیدستان دهید، برای شما بهتر است. پسندیده ای است و ا

كنید. كات« )نور: 56(؛ زكات مال پرداخت  5.َ »َوآَتوا الّزَ
6. »ِاّن اهلَل َیاُمُر ِبالَعدل وااِلحسان« )نحل: 90(؛ همانا خداوند به عدالت و احسان امر می كند.

ایمان،  با  زنان  و  مردان  71(؛  )توبه:  الُمنَکر«  َعِن  َوَینَهون  ِبالَمعروِف  َیاُمروَن  بعٍض  َاولیاُء  َبعُضُهم  َوالُمؤِمناُت  »َوالُمؤِمنوَن   .7
كارهای ناشایست باز می دارند. كارهای نیک فرمان می دهند و از  دوست و یاور یکدیگر هستند، آنها به 
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كردن به این دس���تورات توانایی بیش���تری هم���راه با رغبت عمل نش���ان می دهند. ب���ه عمل 
نتایج پژوهش نشان داد، متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین با توجه به میزان 
)β=0/12 ،t=0/71 ،P<0/05( توانس���ت متغیر مالک )دین داری( را به طور معنادار پیش بینی 
كن���د. در ای���ن زمینه، نتایج این پژوهش با تحقیق رضایی و همکاران )1395( هم راس���تا بود. 
گاهی هیجانی،  ك���ه افراد با هوش هیجانی باال به واس���طۀ خودآ كرد  می توان چنین اس���تدالل 
خودتنظیم���ی، خودكنترل���ی در تفک���ر و رهای���ی از وابس���تگی هیجان���ی، ایج���اد و حف���ظ روابط 
رضایت بخش دوجانبه، مسئله گش���ایی، خوش بینی )بار_ آن، 1997؛ همو، 2006(، در مقابل 
مس���ائل مطرح ش���ده در دی���ن، مدیریت هیجانی بهتری از خود نش���ان می دهند و این س���بب 
كه بدون جبهه گیری در مقابل دین، با انعطاف بیش���تری ادله و مس���تدالت دینی را  می ش���ود 
كه افراد با هوش هیجانی باال بهتر بتوانند دست  پذیرا شود. بنابراین، این احتمال وجود دارد 
به انتخاب بزنند و در انتخاب راه رشد و ضالل، با پذیرش مستدالت قرآنی مسیر هدایت را طی 
بَِل إِّما َشاكًِرا ِإَوّما َكُفوًرا« )دهر: 3(؛  كریم در این زمینه می فرماید: »إِنّا َهَديناهُ السَّ كنند. قرآن 
ما انسان را ) در ابعاد زندگیش به هدایت تکوینی و تشریعی( به راه راست هدایت كردیم، خواه 

سپاسگزار باشد وخواه ناسپاس.
 ،t=4/59 ،P<0/01( ك���ه مهارت ه���ای اجتماعی نیز ب���ا توجه ب���ه می���زان نتای���ج نش���ان داد 
β=0/68( توانس���ت متغی���ر م���الک )دی���ن داری( را ب���ه ط���ور معن���ادار و مثب���ت پیش بینی كند 
كه مهارت های اجتماعی  )R2=0/48 ،F=17/40 ،P<0/01(. ب���ا توجه به نتیجه ای���ن فرضیه 
قوی فردی می تواند عامل مناس���بی جهت كس���ب و انتقال آموزه های دینی باش���د، می توان با 
كه از ركن های اساسی مهارت های  ایجاد بستر مناسب بر پایه دین؛ ارتباط و تعامل با دیگران 
كه تمایالت افراد  اجتماع���ی در افراد جامعه مورد تعلیم قرار داد و این مس���ئله موجب می ش���ود 
برای پذیرش دین و نقش آن در زندگی و پذیرش س���ازه های دینی بیش���تر باش���د. در این مورد 
كه دین،  نیز توصیه های دینی در قالب روایات معصومین؟مهع؟ این مس���ئله را نش���ان می دهد 
كه موج���ب موفقیت فرد در  ف���رد را برای ی���ک زندگی اجتماعی و ایجاد روابط س���الم و صحیح 
كرم؟ص؟  اجتماع و همچنین موجب رشد و شکوفایی جامعه می گردد، هدایت می كند. پیامبر ا
می فرمایند: »َمَثل افراد با ایمان در دوستی و نیکی با یکدیگر همچون اعضاى یک پیکر است 
ك���ه چون بعضی از آن رنجور ش���ود و ب���ه درد آید، اعض���اى دیگر را قرار و آرام���ش نخواهد بود« 

)طباطبایی، 1385، ج15، ص201؛ رازی، 1383، ج2، ص132(
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Abstract
The present study aims at a comparison 
between the initial maladaptive schemas, 
feeling loneliness and types of love in 
married male students of university and 
seminary schools in Qom province. The 
study is of descriptive-survey type and 
the statistical population consisted of 100 
seminary students in high levels in al-
Hadi school. Similarly, the population 
included 1645 married male students in 
Faculty of Humanities in Islamic Azad 
University of Pardisan. The statistical 
sample of the study based on the Cochran 
formula for determining sample size 
consisted of 80 seminary students and 312 
university students. The sampling method 
was available sampling one. The tool 
for gathering data included Sternberg's 
Triangular Love Scale )1994(; Russell, 
Peplau and Cutrona Loneliness Scale 
)1980(; and Young’s Early Maladaptive 

چكیده
هدف ای���ن پژوه���ش، مقایس���ۀ روان بنه های 
ناسازگار اولیه، احس���اس تنهایی و انواع عشق 
در م���ردان متأه���ل طلبه و دانش���جوی اس���تان 
ق���م اس���ت. ای���ن پ  ژوه���ش، از ن���وع توصیفی _ 
پیمایشی است. از میان طالب متأهل مشغول 
ب���ه تحصیل در س���طوح عالی و خارج مدرس���ه 
علمی���ه الهادی اس���تان قم به تع���داد 100 نفر و 
همچنین دانشجویان متأهل مرد در دانشکده 
علوم انس���انی دانش���گاه آزاد )واحد پردیسان( 
ب���ه تع���داد 1645، ب���ر اس���اس فرم���ول تعیی���ن 
كوكران، ط���الب 80 نفر و دانش���جویان  حج���م 
312 نفر به عنوان نمونه در دس���ترس انتخاب 
كوتاه پرس���ش نامه  ش���دند. ابزار پژوهش، فرم 
روان بنه های ناسازگار اولیه یانگ، پرسش نامه 
عشق مثلثی اس���تنبرگ و پرسش نامه احساس 
تنهای���ی ب���ود. جه���ت تجزیه وتحلی���ل داده ها 
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مقدمه
پیوستار زندگی روانی آدمی، دگرگونی ها و عوامل تأثیرگذار در آن مسئله ای است كه مدت هاست 
كنجکاو آدمی را به خود مش���غول س���اخته اس���ت. یکی از این عوامل مؤثر، روان بنه ها و  ذهن 
به ویژه روان بنه های ناسازگار اولیه است. بررسی های پژوهشگر در جلسات مشاوره با زوجینی 
كه برای حل اختالفات خود مراجعه كرده بودند، نشان می دهد كه روان بنه های ناسازگار اولیه 
پ�یش بین�ی كنن�دۀ ناس����ازگاری بین فردی و تبیین كنندۀ بسیاری از اختالالت روانی و شخصیتی 
می باش���ند و آس���یب پذیری خاصی را ب�رای ان�واع آش�فتگی ه�ای روان ش���ناختی ایجاد می كنند. 
ع���الوه  ب���ر  این، عامل مه���م و مکانیزم تأثیرگ���ذاری آن در زندگی، دوران تحصیل در دانش���گاه 
یا حوزه نیز، زمانی اس���ت كه زندگی فرد تغییر می كند. بس���یاری از طالب یا دانش���جویان ش���اید 
كه از اعضای خانواده و حمایت اجتماعی و عاطفی آنها دور می شوند.  برای نخستین بار است 
مش���اهدات عینی پژوهش���گر نش���ان می دهد، ع���ده ای چون خانه و دوس���تان نزدی���ک را ترک 
كرده اند. از سوی دیگر،  كرده اند، حالت هایی از احساس شک، سردرگمی و اضطراب را تجربه 
كه عشق به عنوان یک پدیدۀ روانی مهم، پیش بینی كنندۀ  مطالعات بسیاری نش���ان داده اند 

شادكامی، رضایت و هیجان های مثبت است )رفیعی نیا و اصغری، 1386(.

Schemas Questionnaire )1995(. For 
statistical analysis of the data, the 
parameters and methods of descriptive 
and inferential statistics were used. The 
findings showed that there is a meaningful 
difference in early maladaptive schemas 
between married male students in seminary 
and university; the university students 
had a higher mean in early maladaptive 
schemas.

Keywords: early maladaptive schemas, 
feeling loneliness, types of love, seminary 
students, university students.  

از آم���ار توصیف���ی و آم���ار اس���تنباطی اس���تفاده 
ك���ه  داد  نش���ان  پژوه���ش  یافته ه���ای  ش���د. 
دانش���جویان از لح���اظ روان بنه های ناس���ازگار 
كلی میانگین بیش���تری نسبت به  اولیه به طور 
طالب داش���تند. همچنین ای���ن گروه، از لحاظ 
احس���اس تنهای���ی و بعد ش���وق در می���ان ابعاد 
سه گانه عش���ق، میانگین بیش���تری نسبت به 

طالب داشتند.

كلیدواژه ه���ا: روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولی���ه، 
ط���الب،  عش���ق،  ان���واع  تنهای���ی،  احس���اس 

دانشجویان.
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ای���ن نس���بت ها ب���ر اهمیت موض���وع این تحقیق و مقایس���ۀ متغیره���ای آن در بی���ن دو گروه 
گروه های جمعیتی  كه طالب و دانشجویان، دو قشر بسیار مهم از  انتخاب شده می افزاید؛ چرا 
كردن  گرفته ش���ده، برای ب���ارور  ك���ه باید در آینده ب���ا آموزش های علم���ی و تربیتی فرا  هس���تند 
ذهن های سرآمد و خالق در سطح جامعه تالش نمایند و آسیب های زندگی روانی آحاد جامعه 
را تقلیل دهند. اهمیت این نوع از تحقیقات، پژوهش���گران را به بررس���ی متغیرهای دیگری در 
كی از تفاوت معناداری بین جامعۀ  كه نتایج آنها حا گروه یادش���ده س���وق داده اس���ت  میان دو 
آماری این پژوهش بوده اس���ت. برای مثال، رسولی و سلطانی )1391( در پژوهش خود نشان 
داده ان���د جهت گیری مذهبی طالب باالتر از دانش���جویان اس���ت. آنها همچنی���ن ثابت كرده اند 
عم���ل به باورهای دینی در میان طالب به طور معناداری بیش���تر از عم���ل به باورهای دینی در 
دانشجویان است. براین اساس، انسان متدین نه تنها در ساحت های اعتقادی، بلکه در تمام 
كارآمدی دین  ساحت های روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی از 
كه زی طلبگی  كرد  تأثیر پذیرفته اس���ت )رهنمایی، 1388(. در این راس���تا می توان چنین ادعا 
و فض���ای آموزش���ی و تربیت���ی متفاوت آنها، موجب می ش���ود نوع���ی تغییر در نظ���ام زندگی و در 
نتیجه، ش���اخص های روانی افراد چون متغیرهای پژوهش حاضر ایجاد ش���ود. براین اساس، 
مطالعه و مقایسۀ روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در میان طالب و 

دانشجویان، الزم و ضروری است.
كلی به عنوان س���اختار، قالب یا الگو تعریف می ش���ود.  واژۀ »روان بن���ه«1 یا »اس���کیما« به طور 
كه محتوای آن را آموزه های ف���رد در طول زمان  روان بنه ش���امل یک بس���ته حافظه ای اس���ت 
ش���کل می دهن���د. باید توجه داش���ت كه در روند پدیدآی���ی روان بنه ها عوامل���ی مثل بنیادهای 
زیس���تی فرد و عوام���ل مربوط به محیط تربیتی او مثل محیط خان���واده، فرهنگ، تجارب وی 
در فراین���د رش���د، رخدادهای ب���زرگ و... تأثیر می گذارن���د. به نظر اندیش���مندان در این زمینه، 
این بس���ته حافظه ای مث���ل یک فیلتر بزرگ و پیچیده بر س���ر راه اطالع���ات ورودی به حافظه 
كرده و با س���رند، دس���ته بندی و س���ازمان دهی،  و همچنین اطالعات موجود در حافظه، عمل 

شکل گیری معانی جدید را در ذهن ممکن می سازد )یانگ، 2011(.
یان���گ معتقد اس���ت: روان بنه های ناس���ازگار اولیه قدیمی تری���ن مؤلفه های ش���ناختی و باورها و 
احساسات غیرشرطی درباره خودمان هستند و از تعامل خلق و خوی فطری كودک با تجارب ناكارآمد 
1. Schema
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او با والدین، خواهر و برادرها و همساالن در طی سال های اولیه زندگی به وجود می آید )یانگ، 2011(.
كه در  روان بنه های ناس���ازگار اولیه الگوهای هیجانی و ش���ناختی خود آسیب رسانی هستند 
ابتدای رشد و تحول در ذهن جای گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند )یانگ و همکاران، 
كه به تدریج در ذهن او جای  كودک هس���تند  گفت وگوی والدین با  2003(. روان بنه ها حاصل 
كارآمد زندگی وی را زیر سیطرۀ خود گرفته اند.  كنون به گونه ای نظام مند، اما نا گرفته اند و هم ا
روان بنه های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی 

و دارای مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری هستند )یانگ، 2003(.
از نظر یانگ )2011(، خصوصیات روان بنه های ناسازگار، عبارت اند از:

_ باورها و احساس های غیرشرطی، دربارۀ خودمان هستند و در اثر ارتباط با محیط ایجاد شده اند.
_ خودتداوم بخش1 هستند و بنابراین در برابر تغییر مقاومت می كنند.

كارآمد باشند. _ طبق تعریف، باید به صورت مکرر و به میزان زیادی، نا
_ معمواًل توسط رویدادهایی در محیط فعال می شوند كه به روان بنه های خاصی مربوط می باشند.

_ نسبت به مفروضه های زیربنایی، رابطۀ نزدیک تری با سطوح باالی عاطفه دارند.
كارآمد او ب���ا والدین، خواه���ر و برادرها و  _ از تعام���ل سرش���ت فط���ری كودک، ب���ا تجربه ه���ای نا

همساالن، در طی سال های اولیۀ زندگی، به وجود می آیند )یانگ، 2011(.

حوزه های روان بنه های ناسازگار اولیه
كودک  كه  روان بنه های ناسازگار اولیه در رابطه با پنج تکلیف تحولی اساسی به وجود می آیند 
گذارد. چنانچه هر  برای رش���د س���الم باید این تکالیف را در رابطه با والدین و محیط پشت سر 
ك���دام از این تکالیف انجام نش���ود، ف���رد در عملکردش در یک یا چند ح���وزه از این طرح وراه ها 
مشکل پیدا می كند. به طور كلی می توان بر طبق پنج نیاز هیجانی ارضاءنشده هجده روان بنه 

ناسازگار اولیه را در پنج حوزه قرار دارد )هوفارت و همکاران، 2005(.

- حوزۀ اول: بریدگی2 و طرد3
ك���ه روان بنه هایش���ان در ای���ن ح���وزه ق���رار دارد، نمی توانن���د دلبس���تگی های ایم���ن و  بیماران���ی 

1. Self-Perptuating
2. Disconnection
3. Rejection
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رضایت بخشی با دیگران برقرار كنند. چنین افرادی معتقدند: نیاز آنها به ثبات، امنیت، محبت، 
عش���ق و تعلق خاطر ب���رآورده نخواهد ش���د. خانواده های اصل���ی معمواًل بی ثابت )رها ش���دگی / 
بی ثباتی(، بدرفتار )بی اعتمادی / بدرفتاری( سرد و بی عاطفه )محرومیت هیجانی(، طردكننده 

)نقص/ شرم( یا منزوی )انزوای اجتماعی / بیگانگی(1 هستند )راجیکور و برگ، 2006(.

- حوزۀ دوم: خودگردانی و عملكرد مختل2
انتظاراتی كه فرد از خود و محیط دارد با توانایی های محسوس او برای جدایی، بقاء و عملکرد 

كارها تداخل می كنند )كاستیل و همکاران، 2007(. مستقل یا انجام موفقیت آمیز 

- حوزۀ سوم: محدودیت های مختل3
نقص در محدودیت های درونی، احس���اس مس���ئولیت در قبال دیگران یا جهت گیری نس���بت به 
اهداف بلندمدت زندگی. این روان بنه ها منجر به بروز مشکالتی در رابطه با رعایت حقوق دیگران، 

همکاری با دیگران، تعهد یا هدف گزینی و رسیدن به اهداف واقع بینانه می شود )همان(.

- حوزۀ چهارم: دیگر جهت مندی4
تمرك���ز افراطی بر تمایالت، احساس���ات و پاس���خ های دیگ���ران به گونه ای ك���ه نیازهای خود فرد 
كار برای دریافت عش���ق و پذیرش، ت���داوم ارتباط ب���ا دیگران یا  گرفته می ش���ود. ای���ن  نادی���ده 
اجتناب از انتقام و تالفی صورت می گیرد. در این روان بنه ها، فرد معمواًل هیجانات و تمایالت 

گاه است )هریسس و سرتین، 2002(.  طبیعی خود را واپس می زند و نسبت به آنها ناآ

گوش به زنگی بیش از حد و بازداری5 - حوزۀ پنجم: 
كید افراطی بر واپس زنی احساسات، تکانه ها و انتخاب های خودانگیخته فرد یا برآورده ساختن  تأ
قواعد و انتظارات انعطاف ناپذیر و درونی ش���ده دربارۀ عملکرد و رفتار اخالقی كه اغلب منجر به از 
بین رفتن خوشحالی، ابراز عقیده، آرامش خاطر، روابط نزدیک و سالمتی می شود )تاک، 2006(.
كه از زمان فالسفه مورد بحث بوده، احساس  یکی دیگر از سازه های پیچیده روان شناختی 

1. Alination
2. Impaired Autonomy and Performance
3. Impaired Limits
4. Other – Directedness
5. Overvigilance/Inhibition
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كناره گیری داوطلبانه  تنهایی است. در آن زمان احساس تنهایی یک مفهوم مثبت به معنای 
ف���رد از درگیری های روزمره زندگی برای رس���یدن به هدف های باالت���ر )مانند تعمق و ارتباط با 
خداوند( تلقی می ش���ود . اما امروزه در متون روان ش���ناختی به احساس تنهایی مثبت پرداخته 
ک یا  ك���ه در آن فرد فق���دان روابط با دیگ���ران را ادرا نمی ش���ود، بلک���ه حالتی در نظ���ر می گیرند 
تجربه می كند و ش���امل عناصر اصلی و مهمی مانند احساس نامطلوب فقدان یا از دست دادن 
كیفی روابط  همدم، جنبه های ناخوش���ایند و منفی روابط از دست رفته و از دست دادن سطح 

با دیگری است )رحیم زاده و دیگران، 1390(.
روان شناسان تعاریف مختلفی از احساس تنهایی ارائه كرده اند. از جمله اینکه احساس تنهایی:

_ حاصل محروم ماندن از نیازهای اساسی بشر به صمیمت است )گردونی، 1389(.
ك���ه پیامده���ای آسیب شناس���ی و روانی  _ تجرب���ه عاطف���ی دردن���اک ت���رس آور ع���ام و خطیری 

گسترده ای دارد )مشایخ، 1382(.
_ ی���ک احس���اس ذهنی غمگی���ن، ناش���ی از نارضایتی از تج���ارب اجتماعی اس���ت )یانگ بیلد، 

بلسکی، 1999، به نقل از: مشایخ، 1382(.
كرده  كه عماًل كسب  _ ناهمخوانی بین س���طح تماس اجتماعی مطلوب فرد با س���طحی اس���ت 

است )پیالو، 1982، به نقل از: مشایخ، 1382(.

خصوصیات افراد دارای احساس تنهایی
كه افراد دارای احساس تنهایی دارای خصوصیاتی هستند  بررس���ی های موجود نشان داده اند 
ك���ه از آن جمل���ه می توان ب���ه رضایت و ش���ادكامی ان���دک، عزت نفس پایی���ن، ازخودبیگانگی، 
احس���اس خجالت، دلتنگی، احس���اس خ���أل، كمی جاذبه، خ���ودداری از ارتباط���ات اجتماعی، 
دوس���تان اندک، بدبینی، ناتوانی در ابراز خود، دیگر گریزی و درون گرایی اش���اره كرد. بر اساس 
تحقیقات، احس���اس تنهایی با اختالالتی مانند افسردگی، عزت نفس پایین، افکار خودكشی، 
گوش���ه گیری اجتماعی، فعالیت جس���مانی محدود، فقدان س���المت  رضای���ت پایین از زندگی و 

ذهنی و بدبینی مرتبط است )نوری ثمرین و نرگسی، 1392(.
متغیر دیگر این پژوهش، انواع عشق است. »عشق« در لغت ریشه در »َعِشَق« دارد. در عربی 
كه  گیاهی است  )الِعشق( أي: اإلفراُط ف اَلَحّبه )الفّیومی، 1425(. مراد از این واژه در فارسی، 
ب���ه آن پیچ���ک می گویند كه به هر چیز برس���د دور آن می پیچد. وقتی چنین حالتی در انس���ان 
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ج  كه برخالف محبت عادی انس���ان را از حالت عادی خار هم پیدا می ش���ود، اثرش این اس���ت 
ک را از او می گیرد و توجه را منحصر به همان معش���وق می كند )منصور  می كن���د، خ���واب و خورا
نژاد، 1381، ص28(. واژۀ عش���ق در قرآن ذكر نشده اس���ت، اما از واژه های ذكر شده واژۀ حب 
گر عشق به محبت شدید معنا شود، چنین معنایی در آیۀ 165 سورۀ  كه ا و مش���تقات آن اس���ت 
مباركه بقره، منعکس ش���ده اس���ت. تا قبل از ظهور علم روان شناس���ی، عش���ق در شاخه فلسفه 
و عرفان تعریف می ش���د و معمواًل فالس���فه و عرفا، عش���ق را در دو س���طح پس���ت و عالی در نظر 
می گرفته اند و عناوینی همانند عشق حقیقی و مجازی، آسمانی و زمینی، ممدوح و مذموم به 

كار می بردند )پاتو، 1381(.
ب���ا ظهور روان شناس���ی، عش���ق وارد موضوع���ات قابل بحث در روان شناس���ی ش���د )هاتفیلد 
كه به این زمینه عالقه نشان داد،  ورپیسون2010(. در روان شناسی، اولین دیدگاه نظریه پرداز 
روان تحلیل گ���ری بود. درحالی كه این دیدگاه و دیدگاه های روان شناس���ی بالینی به طور مرتب 
كنکاش قرار می داده اند، روان شناس���ی اجتماعی تجربی برای  مس���ئلۀ عشق را مورد بررس���ی و 
مدت زمان طوالنی در به كارگیری موضوع عش���ق به عنوان یکی از موضوع های مهم و اساس���ی 

كرده است )پاتو، 1381(. كوتاهی  خود 
روان شناس���ان، عش���ق را احساس���ی مثبت معرفی می كنند، اما در میان آنها، در مورد مفهوم 
عش���ق و انواع آن اتفاق نظر وجود ندارد. اریک فروم كه به پدر عش���ق معروف اس���ت، عش���ق را 
پاس���خی به مسئله وجودی انسان می داند. او در تعریف عش���ق می گوید: »عشق عبارت  است 
از: رغب���ت ج���دی به زندگی و پ���رورش آنچه بدان مهر می ورزیم. دلس���وزی و توجه، احس���اس 
مسئولیت، احترام و شناخت با هم مرتبط هستند و جوانب مختلف عشق را می سازند«. فروم، 
عش���ق را رهای���ی از جدایی و تنهایی تعریف می كند و شکس���ت در رس���یدن به ای���ن غایت را به 

دیوانگی رسیدن می نامد )فروم، 1387(.
گ���ون همچون دیدگاه مبادله اجتماعی  گونا در فاصلۀ س���ال های 1970_1997 دیدگاه هایی 
كی، تحولی _ اجتماعی، انگیزشی، روانی، سبک های عشق ورزی لی و  به عشق، دیدگاه اشترا
نظریۀ س���ه وجهی عشق مطرح شده است. این رویکردها به دو صورت به عشق نگریسته اند، 

یا به صورت ساختاری و یا به صورت فرایندی )بورگس،2004(.
در نظریه های س���اختاری به عناصر یا ابعاد عش���ق توجه می ش���ود و در نظریه های فرایندی به 
فرایند عشق توجه می شود. شناخته شده ترین نظریۀ ساختاری كه یکی از مهم ترین نظریه هاست، 
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نظریۀ مثلثی عشق استرنبرگ است كه به ما فرصت بررسی احساس های افراد عاشق در جنبه های 
مختلف عشق را می دهد. مطابق با این نظریه، عشق از سه عنصر ساخته شده است. صمیمیت، 
تعهد، اشتیاق )همان(. صمیمیت عاملی هیجانی است كه به جنبۀ عاطفی از عشق اشاره دارد و 
در آن فرد سرمایه گذاری های عاطفی را با شریک خود به میان می گذارد. با وجود این مؤلفه، افراد 
عاشق با یکدیگر ارتباط عاطفی، حمایت عاطفی، درک دوجانبه و خودافشاگری دارند. تعهد كه 

عنصر شناختی عشق است، شامل تعهد كوتاه مدت و بلندمدت در روابط عاشقانه می باشد.
اش���تیاق كه عامل انگیزش است، اشاره به احساسات، میل جنسی، داستان های عاشقانه، 
گس���ترش روابط به وجود م���ی آورد. با توجه به عامل  كه انگیزه را برای  جذابی���ت فیزیکی دارد 
اشتیاق، فرد یک شریک را به دیگران ترجیح می دهد. این امر خود نشان دهندۀ ارتباط اشتیاق 
با دلبستگی است كه فرد عاشق دلبستگی به یک معشوق را به دیگران ترجیح می دهد و آن را 
با دیگری جایگزین نمی كند. س���رانجام اینکه افراد عاشق هنگام جدایی از معشوق به صورت 

عاطفی احساس اضطراب می كنند )استرنبرگ، 1991(.
از نحوۀ تركیب سه ُبعد عشق با یکدیگر، هشت حالت از عشق به وجود می آید كه عبارت اند از:
_ فقدان عشق: زمانی است كه ابعاد سه گانۀ عشق در روابط افراد بسیار كم رنگ است یا اصاًل 

كه افراد در ارتباط با یکدیگر دارند. وجود ندارد؛ مثل بسیاری از روابط رسمی 
كه فقط عام���ل صمیمیت وجود داش���ته باش���د و از دو ُبعد دیگر  _ مه���ر و عالق���ه: زمانی اس���ت 
خبری نیس���ت یا كم رنگ اس���ت. در این حالت احساس دل س���وزی، رفاقت، گرمی، نزدیکی و 
دیگر هیجانات مثبت وجود دارد، اما احساس شوریدگی، شهوانی بودن و تعهد وجود ندارد.

_ دل باختگی: در این وضعیت یا در این نوع عش���ق ُبعد ش���وریدگی بر روابط افراد یا احس���اس 
كم اس���ت. یک حالت ش���دید ش���یدایی اس���ت كه در آن فرد به  یک فرد نس���بت به فرد دیگر حا
ش���دت و افراط���ی مجذوب دیگری ش���ده، درحالی كه خب���ری از تعهد و صمیمی���ت وجود ندارد 
و وس���واس گونه از او ف���رد ایدئال���ی می س���ازد، در این نوع عش���ق درجه باالی���ی از برانگیختگی 
فیزیولوژی و روانی وجود دارد. این نوع عشق با وصول به معشوق به شدت پایان می پذیرد و 

ممکن است به تنفر تبدیل شود.
_ عش���ق تهی: در این نوع عش���ق فقط ُبعد تعهد وجود دارد و س���ایر ابعاد وجود ندارد یا بس���یار 
ك���ه در آن انس���ان ها دارای رابط���ۀ عاطفی  كم رن���گ اس���ت. این ن���وع عش���ق در روابط پای���دار 
كرده اند و یا به  كه به همدیگر عادت  طوالنی مدت متقابل هس���تند و یا آن قدر با ه���م مانده اند 
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علت ترس از بی پناهی و بی كسی، به وجود می آید )همان(.
_ عش���ق آرمان���ی: ای���ن نوع عش���ق تركیبی از صمیمیت و ش���وریدگی اس���ت. عش���ق بر اس���اس 
جذابیت فیزیکی و عاطفی اس���ت. نوعی احس���اس قرابت، نزدیکی و پیوند بین دو زوج است. 
در این نوع عشق اعتماد بسیار باالیی نسبت به همسر وجود دارد، به لحاظ عاطفی به شدت 
به او نزدیک اس���ت. در این حالت، خودافش���ایی بس���یار باالست، ش���خص بدون ترس از طرد 
كه افکار و احساسات خود را  شدن، عقاید و افکار خود را با همسرش در میان می گذارد و زمانی 
برای طرف مقابل ابراز می دارد، حالت شوریدگی را در اوج خود تجربه می كند. درعین حال، به 
دلیل نداشتن بینش و تعهد، امکان تداوم این عشق اندک است و درصورتی كه رابطه به علت 

نیازهای زوجین تداوم یابد به مروز زمان تعهد در روابط آنها به وجود آید.
_ عشق رفاقتی: این نوع عشق تركیبی از صمیمیت و تعهد است. یک رابطۀ دوستانه پایدار، 
كه همراه با مقدار زیادی صمیمیت اس���ت. در این نوع عش���ق، تصمیم  بلندمدت و متعهدانه 
كه همس���رش را دوست داش���ته و به باقی ماندن با او متعهد  باشد. این نوع عشق  بر آن اس���ت 
كم رنگ است و  كه رفتار جنس���ی در آن نیست یا خیلی  همراه با بهترین روابط دوس���تانه است 
كه به درازا بکشد و  رفتار عطوفت ورزانه در آن دیده نمی ش���ود. بس���یاری از عش���ق های آرمانی 
كه سال ها با  پایدار شود، تبدیل به عشق رفاقت آمیز خواهد شد. این نوع عشق بین دو همکار 

كه دارای فرزندانی هستند، مشاهده می شود. كرده اند یا بین یک زوج  كار  همدیگر 
_ عش���ق ابلهانه: این نوع عش���ق تركیبی از ش���وریدگی و تعهد است. آنها صرفًا بر اساس حالت 
ش���وریدگی نس���بت به هم متعهد هس���تند و رابطۀ عاطفی عمیق با همدیگ���ر دارند. این حالت 

كه زود فروكش می كند )استرنبرگ، 1987(. گردبادی از هیجانات است 
اس���ترنبرگ می گوی���د: اف���راد در این حالت در نگاه اول عاش���ق یکدیگر می ش���وند و خیلی زود 
ب���دون آنکه همدیگر را بشناس���ند به داش���تن یک رابط���ۀ طوالنی متعهد می گردند. این عش���ق 

خیلی شدید و وسواس گونه است.
كامل: این عش���ق تركیبی از س���ه حالت صمیمیت، ش���وریدگی و تعهد اس���ت. در این  _ عش���ق 
حالت، فرد همسر خود را به عنوان یک انسان دوست دارد و به او احترام می گذارد، به او متعهد 
اس���ت و از طریق برقراری ارتباط درس���ت با او احس���اس نزدیکی می كند و با او رفتار دوس���تانه، 
رفاقت آمیز، محبت آمیز و مراقبت آمیز دارد. روابط جنسی همراه با تعهد به وفاداری و اوج لذت 

گناه تجربه می شود )همان(. بدون احساس 
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با توجه به مطالب ذكر شده و نظر به تأثیر عمیق و قدرتمند متغیرهای این پژوهش، در رشد 
یا عدم رشد هیجانی و اجتماعی، بهداشت روانی، رضایت از زندگی زناشویی و شادكامی افراد، 
این پژوهش به دنبال مقایس���ه روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در 
میان طالب و دانش���جویان اس���ت. پژوهشگر به دنبال بررسی این فرضیه است كه بین مردان 
متأهل طلبه و دانش���جو از نظر روان بنه های ناس���ازگار اولیه، احس���اس تنهایی و انواع عش���ق، 

اختالف معناداری وجود دارد.

روش پژوهش
ب���ا توجه ب���ه اینکه پژوه���ش حاضر به توصیف ش���رایط موج���ود خواهد پرداخت، پ���س از نوع 
كه به مقایسه روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی  تحقیقات توصیفی است و از آنجا
و انواع عش���ق در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان قم می پردازد، ب���ا توجه به ماهیت 
كاربردی اس���ت. همچنین از لح���اظ روش پژوهش، یک تحقیق با  موضوع و هدف، تحقیقی 

روش پیمایشی _ زمینه ای محسوب می شود.
جامع���ۀ آم���اری پژوهش ش���امل طالب س���طوح عالی و خارج مدرس���ه علمیه اله���ادی )طرح 
كه تعداد آنان 100 نفر می باش���د و همچنین دانش���جویان متأهل مرد  هدایت تحصیلی طالب( 
كه تعداد آن 1645 نفر اس���ت. نمونۀ آماری  دانش���کدۀ علوم انس���انی دانش���گاه آزاد پردیس���ان 
كوك���ران طالب 80 نفر و دانش���جویان 312 نفر در نظر  پژوه���ش بر اس���اس فرمول تعیین حجم 

گرفته شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری در دسترس بود.

ابزار پژوهش
الف. مطالعات كتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطالعات، در زمینۀ مبانی نظری و 

ادبیات پژوهش از منابع كتابخانه ای، مقاالت و كتاب های مورد نیاز استفاده شده است.
ب. تحقیق���ات میدان���ی: در این قس���مت برای جم���ع آوری داده ها و اطالعات از پرس���ش نامه 
اس���تفاده شده اس���ت. در این پژوهش، با توجه به اطالعات جمعیت شناختی به دست  آمده از 

سه پرسش نامه به شرح ذیل استفاده شده است:
كوت���اه(: ای���ن  1. پرس���ش نامۀ روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولی���ه یان���گ )YSQ-SF- ف���رم 
پرس���ش نامه دارای 75 ماده اس���ت و بر اس���اس یافته های اس���میت )1995(، پانزده روان بنه 
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ناسازگار اولیه را ارزیابی می كند. این روان بنه ها عبارت اند از: محرومیت هیجانی، رهاشدگی، 
بی اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص/ شرم، وابستگی/ بی كفایتی، آسیب پذیری 
كاری، ب���ازداری عاطفی، معیارهای  گرفتار، اطاعت، فدا نس���بت به ضرر، خ���ود تحول نیافته و 
كافی، شکست )اندوز و حمیدپور، 1384(. نامربوط، استحقاق/ بزرگ منشی، خودكنترلی نا

كه ب���ا توجه به  كرونباخ پرس���ش نامه  پژوهش 0/893 به دس���ت  آمده اس���ت  می���زان آلف���ای 
باالتر بودن آن از مقدار 0/7، نش���ان دهندۀ آن اس���ت كه پرسش نامه  پژوهش از اعتبار مناسبی 

برخوردار است.
2. پرسش نامۀ احساس تنهایی: پرسش نامۀ احساس تنهایی توسط راسل و پیلوا و كورتونا1 
در س���ال 1980 س���اخته شد. این پرس���ش نامه شامل 20 س���ؤال و به صورت چهار گزینه ای، 10 
جملۀ منفی و 10 جملۀ مثبت اس���ت. در این پرس���ش نامه هرگز امتیاز )1(، به ندرت امتیاز )2(، 
گاهی امتیاز )3( و همیش���ه امتیاز )4( دارد، ولی امتیاز س���ؤاالت 20، 19، 16، 15، 10، 9، 6، 5، 
1 برعکس اس���ت؛ یعنی هرگز )4(، به ندرت )3(، گاهی )2( و همیش���ه امتیاز )1( را دارد. دامنۀ 
كثر 80 اس���ت. بنابراین میانگین نمره، 50 اس���ت. نمرۀ باالتر از  نمره ه���ا بی���ن حداقل 20 و حدا
میانگین بیانگر شدت بیشتر تنهایی است. اعتبار این آزمون در نسخه تجدیدنظرشده، %78 
گزارش شده  گزارش ش���د. اعتبار آزمون به روش بازآزمایی توسط راسل، پیلوا و فرگوسن، %89 
اس���ت. این مقیاس توسط ش���کركن و میردریکوند ترجمه و پس از اجرای مقدماتی و اصالحات 

گرفته شد )نادری، حق شناس، 1388(. كار  به 
كی از آن است كه مقدار آنها باالی  كرونباخ پرس���ش نامه های اس���تفاده شده حا میزان آلفای 

كه از اعتبار مناسبی برخوردار هستند. 0/7 می باشد و نشان دهندۀ آن است 
كه این  3. پرس���ش نامۀ عشق مثلثی اس���ترنبرگ: این پرسش نامه دارای س���ه عنصر است 
عناصر عبارت اند از: صمیمیت، تعهد، شور یا شوق )شدت(. این مقیاس در سال 1994 توسط 
اس���ترنبرگ ساخته شده است )كرمی، 1387(. هر بخش این پرسش نامه، 15 جمله را پوشش 
كه حاوی 15 جمله اس���ت ب���ه عنصر صمیمیت می پ���ردازد و بخش دوم  می ده���د. بخش اول 
كه حاوی 15 جمله اس���ت به بررسی ش���ور و شوق )شدت( و بخش آخر هم به تعهد فرد نسبت 
به عش���ق مربوط می گردد. این آزمون در س���ال 1383 به فارس���ی ترجمه ش���ده اس���ت )گنجی، 
1390(. در پژوهش ه���ای صورت گرفت���ه در ای���ران و خارج، روایی و اعتبار پرس���ش نامه عش���ق 
1. Russell, Curtona & Peplau
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كمتر از 70% نبوده اس���ت )گنج���ی، 1390(. همچنین آلفای  مثلثی اس���ترنبرگ در هیچ موردی 
كه اعتبار و روایی  كه بدین معنا است  گروه زنان 96% است  گروه مردان 93% و برای  كلی برای 

كاماًل مورد تأیید و مثبت است )كرمی، 1387(. آزمون 
كه ابتدا جهت ورود به  روش اج���را و جمع آوری داده ها در این پژوهش، ب���ه این صورت بود 
كردن  گرفته شد. پس از مشخص  كز علمی تعیین ش���ده، معرفی نامه ای از طرف دانش���گاه  مرا
اف���راد مورد نظر از نظر س���ن و تعیین تعداد آزمودنی ها، مجری پژوه���ش در محل حضور یافت 
گرفت؛ همچنین  و ب���ا ارائه توضیح مختصری دربارۀ پژوهش، پرس���ش نامه در اختیار آنها قرار 
درصورتی كه در حین انجام آزمون، س���ؤالی برای هر یک از آزمودنی ها ایجاد می ش���د، آزمون گر 

به آن پاسخ می داد.
جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از آمار توصیفی و اس���تنباطی اس���تفاده شده است. 
در بخش توصیفی از ش���اخص های آم���اری نظیر فراوانی، میانگین، انح���راف معیار، جداول و 
نموداره���ای آماری و در بخش آمار اس���تنباطی از آزمون تی مس���تقل در نرم افزار spss اس���تفاده 

شده است.

یافته های پژوهش
در این پژوهش، به توصیف نمونۀ آماری و داده های حاصل از اجرای متغیر پژوهش پرداخته 
كه با شاخص های توصیفی )جداول توزیع فراوانی، درصد( داده ها و  شده است. بدین صورت 

گزارش شده است. خصوصیات جمعیت شناختی آزمودنی ها، خالصه، تفسیر و 

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
در ای���ن بخ���ش اطالعات مربوط به س���ن آزمودنی های نمونه مورد بررس���ی در قالب جداول به 

صورت فراوانی، درصد و نمودار ارائه شده است.
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جدول 1. توزیع فراوانی و شاخص های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب سن

   شاخص

سن
درصدفراوانی

8521.7كمتر از 25 سال

2510326.3 تا 30 سال

3014938.0 تا 35 سال

5514.0باالی 35 سال

392100كل

كه بیش���تر افراد مورد بررسی یعنی 38 درصد، 30 تا  كی از آن اس���ت  نتایج جدول و نمودار حا
35 سال و 14 درصد از آنها باالی 35 سال می باشد.

نمودار 1. توزیع فراوانی و شاخص های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب سن
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بررسی فرضیه های پژوهش
فرضی���ه اول: روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولی���ه در م���ردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان قم 

متفاوت است.
فرضی���ه صفر: بی���ن روان بنه های ناس���ازگار اولیه در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان 

تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضی���ه ی���ک: بی���ن روان بنه های ناس���ازگار اولیه در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان 

تفاوت معناداری وجود دارد.
با توجه به یافته های جدول 2، میانگین و انحراف اس���تاندارد روان بنه های ناس���ازگار اولیه 
دانش���جویان به ترتی���ب 3/08، 0/46 و میانگین و انحراف اس���تاندارد روان بنه های ناس���ازگار 

اولیه طالب به ترتیب 2/84 و 0/30 است.

 جدول 2. داده های توصیفی نمرات روان بنه های ناسازگار اولیه 
به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانشجو

خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادشاخص

 محرومیت
هیجانی

3123.280/640/03دانشجو

803.060/690/07طلبه

رهاشدگی
3122.910/710/04دانشجو

802.590/860/09طلبه

بی اعتمادی
3123.030/710/04دانشجو

802.370/820/09طلبه

 انزوای
اجتماعی

3123.110/770/04دانشجو

802.370/680/07طلبه

نقص/ شرم
3123.220/710/04دانشجو

803.530/880/09طلبه

 وابستگی/
بی كفایتی

3123.070/700/03دانشجو

803.360/860/09طلبه
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آسیب پذیری
3123.190/670/03دانشجو

802.780/490/05طلبه

 خود
تحول نیافته

3123.070/710/04دانشجو

802.440/590/06طلبه

اطاعت
3123.130/760/04دانشجو

803.310/510/05طلبه

كاری فدا
3123.110/620/03دانشجو

803.100/610/06طلبه

بازداری عاطفی
3122.970/700/03دانشجو

802.990/750/08طلبه

 معیارهای
نامربوط

3122.850/950/05دانشجو

802.730/830/09طلبه

استحقاق
3123.060/810/04دانشجو

802.750/560/06طلبه

 خودكنترلی
كافی نا

3122.710/980/05دانشجو

802.610/780/08طلبه

شکست
3123.500/550/03دانشجو

802.650/660/07طلبه

كل
3123.080/460/02دانشجو

802.840/300/03طلبه

با توجه به آزمون لوین، جدول 3 برای بررس���ی فرض برابری واریانس ها، س���طح معناداری 
روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولیه به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانش���جو با مق���دار )6/431( و  
 H1 مبنی بر براب���ری واریانس ها رد می ش���ود و فرض H0 اس���ت. در نتیج���ه، ف���رض )p <0/05(
مبنی بر عدم برابری واریانس ها تأیید می ش���ود. لذا اطالعات به دس���ت  آمده در مورد مقایس���ه 
میانگین روان بنه های ناس���ازگار اولیه به تفکیک مردان متأهل طلبه و غیرطلبه مورد بررس���ی 
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ق���رار می گیرد. با توجه به اینکه مقدار t محاس���به ش���ده )5/540( با س���طح معناداری )0/000( 
كوچک تر است و همچنین حد باال و حد پایین هر دو مثبت  می باشد، از سطح خطای )0/05( 
گروه مردان متأهل طلبه و دانش���جو  كه تفاوت میانگین دو  گرفته می ش���ود  می باش���د، نتیجه 
در م���ورد روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولیه معنادار بوده و تس���اوی میانگین دو جامعه رد می ش���ود 
گف���ت كه بین میانگین روان بنه های ناس���ازگار اولیه در بین م���ردان متأهل طلبه و  و می ت���وان 

دانشجو، اختالف معناداری وجود دارد.

گروه های مستقل روان بنه های ناسازگار  جدول 3. آزمون t برای مقایسه میانگین ها برای 
اولیه به تفکیک مردان متأهل

گروه های مستقلآزمون لوین آزمون مقایسه میانگین ها برای 

Fسطح 
 درجۀTمعناداری

آزادی
 سطح

معناداری
فاصله اطمینان 95 درصد

حد باالحد پایین

 محرومیت
هیجانی

واریانس برابر
0/1150/734

2.6703900/0080/050/38

2.559116.5590/0120/040/39واریانس نابرابر

رهاشدگی
واریانس برابر

11.5130/001
3.3753900/0010/130/49

3.000107.6940/0030/100/52واریانس نابرابر

بی اعتمادی
واریانس برابر

3.8940/049
7.1423900/0000/470/84

6.601111.9900/0000/460/86واریانس نابرابر

 انزوای
اجتماعی

واریانس برابر
0/9010/343

7.7493900/0000/540/92

8.365136.3900/0000/560/90واریانس نابرابر

نقص/ شرم
واریانس برابر

14.2890/000
-3.2513900/001-0/49-0/12

0/09-0/51-2.866106.8010/005-واریانس نابرابر

 وابستگی/
بی كفایتی

واریانس برابر
17.1100/000

-3.1323900/002-0/47-0/10

0/08-0/49-2.769107.1090/007-واریانس نابرابر

آسیب پذیری
واریانس برابر

6.6260/010
5.0953900/0000/250/56

6.100162.8560/0000/270/54واریانس نابرابر

 خود
تحول نیافته

واریانس برابر
0/9890/321

7.2813900/0000/460/80

8.091142.7180/0000/470/78واریانس نابرابر
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اطاعت
واریانس برابر

15.2620/000
-2.0803900/038-0/36-0/01

0/04-0/32-2.614179.6790/010-واریانس نابرابر

كاری فدا
واریانس برابر

0/1470/701
0/0513900/960-0/140/15

0/140/15-0/051124.8450/959واریانس نابرابر

 بازداری
عاطفی

واریانس برابر
1.2170/271

-0/1683900/867-0/190/16

0/190/16-0/161116.6990/872-واریانس نابرابر

 معیارهای
نامربوط

واریانس برابر
3.5590/060

1.0853900/278-0/100/35

0/080/34-1.178137.5510/241واریانس نابرابر

استحقاق
واریانس برابر

5.4950/020
3.1723900/0020/110/49

3.923173.7510/0000/150/46واریانس نابرابر

 خودكنترلی
كافی نا

واریانس برابر
8.3530/004

0/8743900/383-0/130/33

0/100/30-1.005151.0770/317واریانس نابرابر

شکست
واریانس برابر

0/0150/902
11.6903900/0000/700/98

10.498108.7550/0000/681.00واریانس نابرابر

كل
واریانس برابر

6.4310/012
4.3013900/0000/120/34

5.540189.7870/0000/150/32واریانس نابرابر

فرضیه دوم: احساس تنهایی در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم متفاوت است.
فرضی���ه صف���ر: بین احس���اس تنهای���ی در م���ردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان تفاوت 

معناداری وجود ندارد.
فرضی���ه ی���ک: بین احس���اس تنهای���ی در مردان متأه���ل طلبه و دانش���جوی اس���تان تفاوت 

معناداری وجود دارد.
با توجه به یافته های جدول 4، میانگین و انحراف استاندارد احساس تنهایی دانشجویان 
به ترتیب )2/73(، )0/42( و میانگین و انحراف اس���تاندارد احساس تنهایی طالب به ترتیب 

2/59 و 0/36 می باشد.
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 جدول 4. داده های توصیفی نمرات احساس تنهایی به تفکیک 
مردان متأهل طلبه و دانشجو

خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادشاخص

 احساس
تنهایی

3122.730/420/02دانشجو

802.590/360/04طلبه

ب���ا توجه به آزمون لوین، جدول 5 برای بررس���ی فرض برابری واریانس ها س���طح معناداری 
احس���اس تنهایی به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانشجو با مقدار 1/497 و  p <0/05 است. 
در نتیجه، فرض H0 مبنی بر برابری واریانس ها )H0( تأیید می ش���ود و فرض H1 مبنی بر عدم 
براب���ری واریانس ه���ا رد می ش���ود. لذا اطالعات س���طر اول در مورد مقایس���ه میانگین احس���اس 
تنهایی به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانش���جو مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه 
مقدار t محاسبه شده )2/783( با سطح معناداری )0/006( می باشد، از سطح خطای )0/05( 
كوچک تر اس���ت و همچنین حد باال و حد پایین هر دو مثبت می باش���د، نتیجه گرفته می ش���ود 
گروه مردان متأهل طلبه و دانش���جو در مورد احس���اس تنهایی معنادار  ك���ه تفاوت میانگین دو 
گفت: بین میانگین احساس تنهایی  بوده و تساوی میانگین دو جامعه رد می شود و می توان 

در بین مردان متأهل طلبه و دانشجو، اختالف معناداری وجود دارد.

گروه های مستقل احساس تنهایی به  جدول 5. آزمون t برای مقایسه میانگین ها برای 
تفکیک مردان متأهل طلبه و دانشجو

گروه های مستقلآزمون لوین آزمون مقایسه میانگین ها برای 

Fسطح 
 درجهTمعناداری

آزادی
 سطح

 معناداری
))دو دامنه

فاصله اطمینان 95 درصد

حد باالحد پایین

 احساس
تنهایی

واریانس برابر
1.4970/222

2.7833900/0060/040/24

3.060140.3350/0030/050/23واریانس نابرابر

فرضیۀ سوم: انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم متفاوت است.
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فرضیه صفر: بین انواع عش���ق در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی استان تفاوت معناداری 
وجود ندارد.

فرضیه یک: بین انواع عش���ق در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی استان تفاوت معناداری 
وجود دارد.

با توجه به یافته های جدول 6، میانگین و انحراف استاندارد انواع عشق دانشجویان به ترتیب 
3/17، 0/46 و میانگین انحراف استاندارد انواع عشق طالب به ترتیب 3/06 و 0/40 می باشد.

جدول 6. داده های توصیفی نمرات انواع عشق به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانشجو

 انحرافمیانگینتعدادشاخص
استاندارد

 خطای
استاندارد

صمیمت
3123.110/640/03دانشجو

803.220/560/06طلبه

شوق
3123.340/570/03دانشجو

802.660/400/04طلبه

تعهد
3123.070/630/03دانشجو

803.290/980/11طلبه

كل
3123.170/460/02دانشجو

803.060/400/04طلبه

ب���ا توجه به آزمون لوین، جدول 7 برای بررس���ی فرض برابری واریانس ها س���طح معناداری 
ان���واع عش���ق به تفکیک م���ردان متأهل طلبه و دانش���جو با مقدار )0/053( و  p <0/05 اس���ت. 
در نتیج���ه، ف���رض H0 مبنی بر براب���ری واریانس ها )H0( تأیید می ش���ود و ف���رض H1 مبنی بر 
ع���دم برابری واریانس ها رد می ش���ود. لذا اطالعات س���طر اول در مورد مقایس���ۀ میانگین انواع 
عش���ق به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانش���جو مورد بررس���ی قرار می گیرد. با توجه به اینکه 
مقدار t محاسبه شده )2/031( با سطح معناداری )0/043( می باشد، از سطح خطای )0/05( 
كوچک تر اس���ت و همچنین حد باال و حد پایین هر دو مثبت می باش���د، نتیجه گرفته می ش���ود 
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كه تفاوت میانگین دو گروه مردان متأهل طلبه و دانش���جو در مورد انواع عش���ق معنادار بوده و 
تساوی میانگین دو جامعه رد می شود و می توان گفت: بین میانگین انواع عشق در بین مردان 
متأهل طلبه و دانش���جو اختالف معناداری وجود دارد. همچنین در ابعاد شوق تفاوت معنادار 

می باشد، ولی در ُبعد صمیمت و تعهد بین دانشجویان و طالب تفاوت معنادار نمی باشد.

گروه های مستقل انواع عشق به تفکیک  جدول 7. آزمون t برای مقایسه میانگین ها برای 
مردان متأهل طلبه و دانشجو

گروه های مستقلآزمون لوین آزمون مقایسه میانگین ها برای 

F
 سطح

معناداری
Tدرجۀ آزادی

 سطح
معناداری

فاصله اطمینان %95

حد باالحد پایین

صمیمت

 واریانس
برابر

0/1550/694
-1.3773900/1690/26-0/04

 واریانس
نابرابر

-1.491136.9790/1380/03-0/25

شوق

 واریانس
برابر

7.7750/006
10.0173900/0000/810/54

 واریانس
نابرابر

12.291170.9430/0000/780/57

تعهد

 واریانس
برابر

38.880/000
-2.4603900/014-0/04-0/40

 واریانس
نابرابر

-1.91996.5950/0580/007-0/45

كل

 واریانس
برابر

0/0530/819
2.0313900/0430/220/003

 واریانس
نابرابر

2.221139.1130/0280/210/01
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بحث و نتیجه گیری
فرضی���ه اول: روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولی���ه در م���ردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان قم 

متفاوت است.
ك���ه در روان بنه های ناس���ازگار اولیه بین م���ردان متأهل  كی از آن اس���ت  نتای���ج پژوه���ش حا
طلبه و دانش���جو اختالف معناداری وجود دارد و دانش���جویان از لحاظ روان بنه های ناس���ازگار 
اولیه میانگین بیش���تری نسبت به طالب داشتند. از سوی دیگر، در بررسی ابعاد روان بنه های 
كه دانش���جویان از لحاظ ابعاد محرومیت هیجانی،  ناس���ازگار اولیه نتایج پژوهش نش���ان داد 
رهاش���دگی، بی اعتم���ادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، آس���یب پذیری نس���بت به ضرر، خود 
گرفتار، اس���تحقاق/ بزرگ منشی و شکست، میانگین بیشتری نسبت به طالب  تحول نیافته و 
داش���تند. اما طالب در س���ه ُبعد نقص/ شرم، وابستگی/ بی كفایتی و اطاعت میانگین بیشتری 
كاری، بازداری  كافی، فدا نسبت به دانشجویان داش���تند، ولی تفاوتی بین ابعاد خودكنترلی نا
عاطفی، معیارهای نامربوط، در بین طالب و دانش���جویان وجود نداشت. در ادامه به توضیح 

اجمالی برخی از این ابعاد می پردازیم.

1. محرومیت هیجانی1
كافی از جانب دیگران ارضاء  انتظار اینکه تمایالت و نیازهای فرد به حمایت عاطفی به اندازۀ 

كه عبارت اند از: نمی شوند. سه نوع محرومیت مهم وجود دارد 
الف. محرومیت از محبت:2 فقدان توجه، عطوفت یا همراهی؛

ب. محرومیت از همدلی:3 درک نش���دن، به حرف دل فرد گوش ندادن، عدم خودافش���ایی یا 
در میان نگذاشتن احساسات با دیگران؛

ج. محرومی���ت از حمای���ت:4 نداش���تن منبع ق���درت، جهت دهی یا راهنمایی نش���دن از س���وی 
دیگران )اسکین، 2007(.

1. Emotional Deprivation
2. Deprivation of Nurturance
3. Deprivation of Empathy
4. Deprivation of Protection
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2. رهاشدگی / بی ثباتی1
بی ثباتی یا بی اعتمادی نس���بت به دریافت محبت و برقراری ارتب���اط با اطرافیان، به طوری كه فرد 
احساس می كند افراد مهم زندگی اش، نمی توانند حمایت عاطفی و تشویق الزم را به او بدهند. فردی 
كه چنین روان بنه ای در ذهنش ش���کل گرفته باشد، معتقد اس���ت هر لحظه امکان دارد افراد مهم 
زندگی اش بمیرند یا اینکه او را رها كنند و به فرد دیگری عالقه مند شوند )یانگ و همکاران، 2008(.

3. بی اعتمادی / بدرفتاری2
انتظار اینکه دیگران به انس���ان ضربه می زنند، بدرفتارند، انس���ان را سرافکنده می كنند، دروغ 
می گویند و دغل كار و س���ودجو هس���تند. چنین انتظاری باعث می شود فرد وقایع پیرامون را به 

كند )اسکین، 2007(. ک  گونه ای خاص ادرا

4. انزوای اجتماعی / بیگانگی3
كرده و با دیگران متفاوت اس���ت یا اینکه به جامعه  كناره گیری  احس���اس اینکه، فرد از جه���ان 
گ���روه خاصی تعلق خاطر ندارد. ای���ن روان بنه معمواًل از طریق تجارب اولیه كودكی به وجود  و 
می آید كه در آن كودک می بیند او یا خانواده اش با دیگران تفاوت زیاد دارند )اسکین، 2007(.

5. آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری4
ت���رس افراط���ی از اینک���ه فاجع���ه نزدیک اس���ت و هر لحظ���ه وق���وع آن وج���ود دارد و اینکه فرد 

كند. نمی تواند از آن جلوگیری 

گرفتار5 6. خود تحول نیافته / 
فرد در این روان بنه ارتباط عاطفی شدید و نزدیکی بیش از حد به یکی یا چند نفر از افراد مهم 
زندگی خود )اغلب والدین( به قیمت از دست دادن فردیت یا رشد اجتماعی طبیعی اش دارد. 
كه هیچ یک از این افراد، بدون حمایت دیگری، قادر به ادامۀ زندگی  غالبًا اعتقاد بر این است 

نبوده یا نمی توانند شاد باشند )آمانجی و همکاران، 2006(.

1. Abandon
2. Mistrust/Abuse
3. Social Isolation/Alienation
4. Vulnerability to Harm of Illness
5. Enmeshment / Undeveloped Self
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7. استحقاق / بزرگ منشی1
گردن باالتر است.  كه چنین روان بنه ای دارد، معتقد است: نسبت به دیگران یک سر و  فردی 
حق���وق ویژه ای برای خودش قائل اس���ت و تعهدی نس���بت ب���ه رعایت اص���ول روابط متقابل 
كنترل نمایند، تمركز  كنند و یا دیگران را  ندارد. چنین افرادی برای اینکه بتوانند كسب قدرت 
افراطی بر برتری جویی )برای مثال موفق ترین، بااس���تعدادترین و ثروتمندترین ش���دن( دارند 

)والر و همکاران، 2001(.

8. شكست2
باور به اینکه فرد شکست خورده است یا در آینده شکست خواهد خورد و اینکه شکست برای 
او اجتناب ناپذیر اس���ت. فرد در مقایسه با همس���االنش در حوزه های پیشرفت )مثل تحصیل، 

شغل، ورزش و...( غالبًا احساس بی كفایتی می كند )راجیکور و همکاران، 2006(.

9. نقص / شرم3
كم رویی، مقایسه های  این روان بنه، حساس���یت بیش از حد نسبت به انتقاد، طرد، سرزنش، 
نابجا، احس���اس ناامن���ی در حضور دیگران و حس ش���رمندگی در ارتباط ب���ا عیب و نقص های 

درونی را دربر می گیرد )یانگ و همکاران، 2008(.

10. وابستگی / بی كفایتی4
كمک قابل مالحظۀ دیگران، در  اعتقاد به اینکه فرد نمی تواند مسئولیت های روزمره را بدون 

حد قابل قبولی انجام دهد )همان(.

11. اطاعت5
گذاری افراطی كنترل خود به دیگران، این كار معمواًل برای اجتناب  احساس اجبار نسبت به وا

از خشم، محرومیت، یا انتقام صورت می گیرد. دو نوع از مهم ترین اطاعت ها عبارت اند از:
الف. اطاعت از نیازها: واپس زنی تمایالت، تصمیمات و ترجیحات شخصی؛

1. Entitlement / Grandiosity
2. Failure
3. Defectiveness / Shame
4. Dependence / Incompetence
5. Subjugation
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ب. اطاعت ازهیجان ها: واپس زنی هیجانات شخصی به ویژه خشم )ریچاردسون، 2005(.
كه  در تبیین این یافته می توان گفت: مطابق نظریۀ میدانی لوین، رفتار به واس���طۀ میدانی 
در آن وجود دارد، ش���کل می گیرد. همچنین بر اس���اس نظریۀ یادگیری اجتماعی بندورا طالب 
بیش���تر در معرض مش���اهده و الگوبرداری از رفتاره���ای مذهبی قرار دارن���د. همچنین می توان 
گف���ت: باورها و اعتقادات فرد، رفتار فرد را می س���ازند و به عل���ت اینکه طالب در حال آموزش و 

پژوهش درباره دین هستند، باورهای دینی بیشتر و قوی تری برای رفتار دینی خود دارند.
یافته های این پژوهش با نتایج تحقیق رس���ولی و س���لطانی )1391( همس���و اس���ت. آنها در 
پژوهش خود نش���ان داده اند، عمل به باورهای دینی در میان طالب به طور معناداری بیش���تر 
از عم���ل ب���ه باورهای دینی در دانش���جویان اس���ت. این محققی���ن در تبیین یافت���ه خود اظهار 
داشته اند چون طالب بیشتر در معرض مشاهده و الگوبرداری از رفتارهای مذهبی قرار دارند و 
كه معتقد اس���ت: باورها و اعتقادات فرد، رفتار فرد را می س���ازد  همچنین با توجه به نظر الیس 
به علت اینکه طالب در حال آموزش و پژوهش درباره دین هس���تند، باورهای دینی بیش���تر و 

قوی تری برای اعمال و رفتار دینی دارند.
فرضیۀ دوم: احساس تنهایی در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم متفاوت است.
كه در احساس تنهایی بین مردان متأهل طلبه و دانشجو،  كی از آن است  نتایج پژوهش حا
اختالف معناداری وجود دارد و دانشجویان از لحاظ احساس تنهایی میانگین بیشتری نسبت 
كه افراد مذهبی  كرده و بیان می كند  كامر )2005(، به پژوهش هایی استناد  به طالب داشتند. 
كمتر به بدبینی، افس���ردگی و  ك���رده و  كمتر احس���اس تنهایی  در مقایس���ه ب���ا افراد غیرمذهبی، 
اضط���راب دچار می ش���وند. هوروویت���ز و همکاران���ش )1982(، جون���ز و همکاران���ش )1981( و 
اس���تفان و همکارانش )1988( در طی مطالعات خود بر رابطۀ میان مش���اركت مذهبی ضعیف 
كی  و احس���اس تنهایی اش���اره كرده اند و از س���وی دیگر، در ارتباط با س���المت روان، یافته ها حا
كه افراد تنها، دس���ته وس���یعی از احساس���ات منفی )مانند بی ارزش بودن، مطرود  از آن اس���ت 
كه  گفت  ش���دن و احس���اس ناخواس���ته بودن( را تجربه می كنند. در تبیین این یافته می توان 
گوار زندگی  مذهب به ایجاد نگرش مثبت به دنیا منجر می شود و فرد را در مقابل رویدادهای نا
مانن���د فقدان ها یا بیماری ها یاری می رس���اند. مذهب به زندگی فرد معنا و هدف می بخش���د و 
داش���تن معنا و هدف در زندگی، نشان دهندۀ سالمت روان است و به افزایش توانایی های فرد 
كارها منجر می ش���ود. مذهب باعث ایجاد امید در فرد ش���ده و ای���ن امر به نوبۀ خود  در انج���ام 
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انگیزه و انرژی فرد را تقویت می كند و او را به بهتر ش���دن اوضاع امیدوار می كند. مذهب باعث 
برخورداری فرد از حمایت اجتماعی می ش���ود و این امر به س���بب ارتباط فرد با جامعه مذهبی، 

روحانیون و خداوند ایجاد می شود.
س���ازمان های مذهب���ی غالبًا فعالیت های خاص را در جهت تقوی���ت تعامل و روابط مثبت میان 
اعضای جامعه سازمان دهی  می كنند و پیوند بین افراد را تقویت می كنند. دین با ارائه تبیین های 
معنوی در پاس���خ به مسائل غایی بشر، نظامی عقیدتی را بنیان می نهد كه به واسطۀ آن مؤمنان 
را ب���ا یکدیگر پیوند می دهد: عقیده به نظام معنای���ی و فکری واحد، مؤمنان را به كلیتی یکپارچه 
بدل می سازد. دین چهرۀ جهان را در نزد فرد دیندار دگرگون می سازد و طرز تلقی او را از خود، خلقت 
و رویداده���ای پیرامون تغییر می دهد، فرد دیندار خود را تحت حمایت و لطف همه جانبۀ خداوند 
می بین���د و بدین ترتیب احس���اس آرام���ش و لذت معنوی عمیقی به وی دس���ت می دهد. الوین در 
تبیین رابطۀ دینداری و سالمت روان اظهار می كند كه مذهب، ارتباط دائمی انسان با خالق هستی 
و اعتقاد به حضور دائمی او در لحظه های حساس بوده، تأثیر بسزایی در ایجاد بهداشت روانی سالم 
و درمان بیماری های جسمی و روحی دارد. هوروویتز و همکارانش )1982( و استفان و همکارانش 
)1988( در مطالعات خود بر رابطۀ میان مشاركت مذهبی ضعیف و احساس تنهایی اشاره كرده اند. 
دین، كاركردها و مناسک جمعی آن، كه به انسجام گروهی منجر شده و پیوندها، روابط شبکه ای 
و همبس���تگی اجتماعی را تقویت می كند، با برانگیختن احس���اس خوشبختی و اطمینان در میان 
معتقدان و مؤمنان، افکار منفی را دور كرده و به تقویت حس شادی و رستگاری كمک می كند و از 
جانبی دین و دینداری رابطۀ انسان با خود، خداوند، دیگران و جهان هستی را تبیین كرده و مانع 
بیگانگی و انزوای اجتماعی اعضاء و عناصر جامعه شده و به تنزل احساس تنهایی نیز می انجامد.
رسولی و سلطانی )1391( در پژوهش خود نشان داده اند جهت گیری مذهبی طالب باالتر از 
كرده اند عمل به باورهای دینی در میان طالب به طور  دانشجویان است. آنها همچنین ثابت 
معناداری بیشتر از عمل به باورهای دینی در دانشجویان است. این محققین در تبیین یافته 
خود اظهار داش���ته اند چون طالب بیشتر در معرض مشاهده و الگوبرداری از رفتارهای مذهبی 
كه معتقد اس���ت باورها و اعتقادات فرد، رفتار فرد  ق���رار دارند و همچنین با توجه به نظر الیس 
را می سازد به علت اینکه طالب در حال آموزش و پژوهش دربارۀ دین هستند، باورهای دینی 

بیشتر و قوی تری برای اعمال و رفتار دینی دارند.
فرضیه سوم: انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم متفاوت است.
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كی از آن است كه در ُبعد شوق، بین مردان متأهل طلبه و دانشجو اختالف  نتایج پژوهش حا
معناداری وجود دارد و دانش���جویان از لحاظ انواع عش���ق و ش���وق میانگین بیش���تری نس���بت 
ب���ه طالب داش���تند. ولی در دو ُبعد صمیمت و تعهد بین دانش���جویان و ط���الب تفاوت معنادار 
نمی باش���د. نتایج پژوهش با مطالعات )كرمی، 1387( همسو می باشد. در تبیین نتایج حاضر 
كه  كرد، وی عقیده دارد  می توان به مبانی نظری مؤلفه های عش���ق استرنبرگ )1986( اشاره 
این اجزا در همه روابط عاش���قانه به طور مس���اوی قرار ندارند، برخی ابعاد ممکن است پررنگ 
و برخی كم رنگ تر باش���د، برخی سریع به وجود می آیند و سریع كم رنگ می شوند و برخی دیگر 
كاهش  كند به وجود می آیند و پایدارتر هس���تند. مثاًل ش���وریدگی س���ریع به وجود می آید و سریع 
می یاب���د و كم رنگ می ش���ود. تعهد به تدریج به وجود می آید و ثاب���ت باقی می ماند. صمیمیت 
آهس���ته رش���د می كند و ب���رای مدتی ثابت باقی می مان���د. به عقیدۀ او موفقیت در عش���ق ورزی 
بس���تگی به توانایی ما در تغییر هماهنگ اجزا دارد. اما در تبیین اینکه میانگین ش���ور و ش���وق 
عش���ق دانش���جویان باالتر از میانگین مؤلفه ش���ور و شوق عشق طالب اس���ت می توان گفت كه 
كنش فیزیولوژی، جذابیت  دانش���جویان بیش���تر از طالب احس���اس جذابیت فیزیکی همراه با 
جنسی و اشتغال ذهنی مثبت نسبت به معشوق دارند. از سوی دیگر، احساس محبت و اظهار 
آن، عالقه، مراقبت، مس���ئولیت، همدلی و غمخواری نس���بت به همس���ر در هر دو جامعه دیده 
گرمی، محبت،  كه صمیمیت جنبۀ هیجانی و عاطفی دارد و نوعی احس���اس  می ش���ود. از آنجا
نزدیکی، مرتبط بودن و در قید و بند طرف مقابل بودن در فرد ایجاد می كند این ُبعد در طالب 
كم است، قابل پیش بینی است. از سوی  كشور ما حا كه در  و دانشجویان با توجه به فرهنگی 
دیگر، تعهد در بین طالب و دانش���جویان تفاوت قابل مالحظه ای نداش���ت و می توان گفت كه 
كه فقط با یک نفر باش���ند و شریک دیگری  هر دو جامعه مورد پژوهش متعهد به این هس���تند 

برای خود انتخاب نکنند و این ارتباط را مهم تر از ارتباط با هر فرد دیگری تلقی می كنند.
عالوه  بر این، در تبیین این تفاوت ها، می توان به نقش محیط و بسترهای فرهنگی، انتظارات 

كرد. گروه در آن قرار دارند نیز، توجه  جامعه، محتوا و رویکرد آموزشی كه هر یک از این دو 
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه می گردد:

كارگاه های  كه ای���ن  گ���ردد؛ چرا  ب���رای زوجی���ن و فرزن���دان آنه���ا برنامه هایی آموزش���ی برگزار 
آموزش���ی، می تواند ضمن آش���نا س���اختن خانواده ها با ش���یوه های مختلف فرزندپ���روری و آثار 
ك���رده و نیز موجب  و پیامده���ای آن، از ش���کل گیری روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولیه پیش���گیری 
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شکل دهی جهت گیری مذهبی درونی در زوجین و فرزندان آنها شود.
گاه س���ازی بیشتر آنان  با توجه به نقش مؤلفه های عش���ق در طالب و دانش���جویان متأهل، آ

گیرد تا زوجین به اهمیت و نقش مؤلفه های عشق پی ببرند. باید در اولویت قرار 
گذار از ازدواج س���نتی به غیرس���نتی، بی توجهی به فرهنگ اسالمی و عدم  با توجه به مرحلۀ 
گاهی روابط با اش���تباهاتی همراه اس���ت. اطالع رس���انی و بیان اهمیت مشاوره  گاهی جوانان،  آ

قبل از ازدواج و نقش آن برای والدین و جوانان ضروری است.
از آنجایی ك���ه مؤلفه های عش���ق، تحت تأثیر آموزش و تجربه نس���بتًا قاب���ل تغییرند، آموزش 
مس���تمر و فراهم س���ازی زمینه ه���ای الزم ب���رای تجرب���ه عش���ق پای���دار، احس���اس تنهای���ی در 

گیرد. موقعیت های آزمایشی و واقعی طالب و دانشجویان باید در اولویت قرار 
پیشنهاد می شود این تحقیق در بین زنان نیز انجام شود و نتایج با هم مقایسه شود.

پیش���نهاد می شود بررس���ی تطبیقی مقایسه روان بنه های ناس���ازگار، احساس تنهایی و انواع 
كشورهای خارجی انجام شود. عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم و 

پیش���نهاد می ش���ود برای درصد اطمینان بیش���تر به همراه پرس���ش نامه، از س���ایر روش های 
جمع آوری اطالعات نظیر مصاحبه و مشاهده استفاده شود.
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Abstract 
Objective: This study aimed to investigate 
the relationship between religious beliefs 
and self-monitoring in the male students. 
Population: The statistical population 
consisted of all the male undergraduate 
students of at the Behbahan Branch of 
the Islamic Azad University, and from 
among this population, 173 students were 
selected as the sample through simple 
random sampling method. Tools: The 
tools in this study were the religious 
orientation test )Bahrami Ehsan, 1383( 
and self-monitoring scale )Snyder, 1974(. 
Methodology: The Method of the study 
was correlational. To analyze the data, not 
only the methods of descriptive statistics 
such as mean and standard deviation, 
but also methods of inferential statistical 
such as correlation and regression were 
used. Findings: The findings showed 
that there was a significant positive 
relationship between religious orientation 
)0.22( and valuation )0.62( with self-
monitoring )p<0.01(. Furthermore, 
there is a significant negative relationship 
between disorganization )-0.50( and 

چكیده
ه���دف این پژوهش، بررس���ی رابط���ۀ باورهای 
پس���ر  دانش���جویان  در  ب���ا خودپای���ی  مذهب���ی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان بود. جامعۀ 
مقط���ع  پس���ر  دانش���جویان  پژوه���ش،  آم���اری 
كارشناسی پیوس���ته دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
كه تعداد 173 نفر از آنها به روش  بهبهان ب���ود 
نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار 
پژوه���ش عبارت اس���ت از: آزم���ون جهت گیری 
مذهب���ی بهرامی احس���ان و مقی���اس خودپایی 
اس���نایدر. روش پژوه���ش از ن���وع همبس���تگی 
ك���ه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها عالوه  بود 
بر روش ه���ای آم���ار توصیفی نظی���ر میانگین و 
انح���راف معی���ار از روش ه���ای آمار اس���تنباطی 
همانن���د همبس���تگی و رگرس���یون نیز اس���تفاده 
ك���ه بی���ن جهت گیری  ش���د. نتای���ج نش���ان داد 
ب���ا   )0/62( ارزنده س���ازی  و   )0/22( مذهب���ی 
خودپای���ی رابطۀ مثبت معن���اداری وجود دارد 
)p<0/01(. همچنی���ن بین س���ازمان نایافتگی 
كامجوی���ی )0/28( ب���ا خودپای���ی  )0/50-( و 
 .)p<0/01( رابطۀ منفی معن���اداری وجود دارد

سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397 )ص265-253(
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مقدمه
مذهب، یک عامل اصلی در زندگی بس���یاری از انسان هاس���ت و می توان میزان دینداری فرد و 
تعه���د او به آداب و تعالیم دینی و مذهبی را یکی از عوامل بس���یار مهم و تأثیرگذار بر بهداش���ت 
روانی او دانس���ت )آلترمن1 و همکاران، 2010؛ اس���پیندوال،2 2010(. مذه���ب، تمایل افراد برای 
كاهش و نقش مهم���ی در تصمیم گیری ه���ای افراد در  انج���ام رفتاره���ای پرخطر و تهاجم���ی را 
ش���رایط مختلف دارد. همچنین قدرت غلبه بر پیشامدهای عاطفی و روانی افراد را باال می برد 
)آلوی���ز،3 2010(. ویلی���ام جمیز4 در كتاب دین و روان دربارۀ دین می گوید: »دین عبارت اس���ت 
كار این اس���ت كه خود  از: اعتقاد به اینکه نظم نامرئی در چیزهای این جهان اس���ت و بهترین 
را با ای���ن نظم هماهنگی دهیم« )قائمی، 1367(. دین و آموزه های آن تمامی حیات فردی، 
اجتماع���ی، دنی���وی و اخروی را درب���ر می گیرد. حضرت عل���ی؟ع؟ دربارۀ برخ���ی از حکمت ها و 
علت های تش���ریع آموزه ها و تعالیم دینی می فرمایند: »خداوند ایمان را برای پاک سازی دل از 

1.Alterman 
2. Espindula 
3. Alves
4. William James

self-fulfillment )0.28( with self-
monitoring )p<0.01(. In addition, the 
findings of regression analysis showed 
that the variables of valuation )β= 0.622(, 
disorganization )β=-0.318( and self-
fulfillment )β=-0.133( predict 0.49 of the 
variance of self-monitoring. In general, 
the findings of this study showed that 
increasing religious beliefs, religiosity 
and adherence to religious principles may 
be positive factors which can affect the 
various mental and physical aspects of the 
students. 

Keywords: religious orientation, self-
monitoring, university students.

نتای���ج حاصل از تحلیل رگرس���یون نش���ان داد 
 ،)β=0/622( ارزنده س���ازی  متغیره���ای  ك���ه 
كامجویی   س���ازمان نایافتگی )β =-0/318( و 
خودپای���ی  واریان���س   0/49  ،)β  =-0/133(
كل���ی نتای���ج  را پیش بین���ی می كنن���د. به ط���ور 
ك���ه افزایش باورهای  این پژوهش نش���ان داد 
مذهبی، دینداری و پایبندی به اصول مذهبی 
می تواند از عوامل مثبت تأثیرگذار بر جنبه های 

مختلف روانی و جسمانی دانشجویان باشد.

كلیدواژه ها: جهت گی���ری مذهبی، خودپایی، 
دانشجویان، باورهای مذهبی،  دینداری.
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كبر و خودپسندی، زكات را عامل افزایش روزی، روزه را برای  شرک، نماز را برای پاک بودن از 
آزم���ودن اخالص بندگان، حج را برای نزدیکی و همبس���تگی مس���لمانان، جه���اد را برای عزت 
گاه، نهی از منکر را برای بازداشتن بی خردان  اسالم، امر به معروف را برای اصالح توده های ناآ
از زش���تی ها، صل���ۀ ارحام را برای فراوانی خویش���اوندان، قصاص را برای پاس���داری از خون ها، 
اجرای حدود را برای بزرگداش���ت محرمات الهی، ترک می گساری را برای سالمت عقل، دوری 
از دزدی را برای تحقق عفت و ترک زنا را برای سالمت نسل آدمی واجب نمود« )نهج البالغه، 
ص683(. از متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش، جهت گیری مذهبی، سازمان نایافتگی، 
كامجویی می باش���د. جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی، عاملی است  ارزنده سازی مذهبی و 
ك���ه به صورت مس���تقیم یا غیرمس���تقیم رابط���ۀ عمیق و قلبی ب���ا خدا، رابطه با مردم بر اس���اس 
آموزه های دینی، اتخاذ و انجام رفتارهای توصیه ش���ده دینی، عاقبت گرایی و توجه به آخرت 
را دربر می گیرد. ویژگی عمومی سازمان  نایافتگی تردید، دودلی، ریا، ناخوشی از زندگی و حیات 
و پریش���انی خاطر است. معنای عمومی ارزنده سازی غالبًا با ارزیابی مثبت و همراه با قیدهای 
كامجویی مضامینی نظی���ر لذت طلبی و ترجیح  جدی در مناس���ک مذهبی اس���ت. همچنی���ن، 
آن، عدم اعتقاد عمومی به مذهب، تفس���یر شخصی از دس���تورات مذهبی و لذت جویی را دربر 

می گیرد )بهرامی احسان، 1383(.
یکی دیگر از متغیرهای مورد بررس���ی در این پژوهش، خودپایی1 می باش���د. نخس���تین بار در 
دو دهۀ پیش، خودپایی توس���ط اس���نایدر )1974( وارد ادبیات روان شناس���ی ش���د. وی معتقد 
اس���ت: تفاوت های فردی چش���مگیری در این ُبعد بین افراد وجود دارد. در مبحث خودپایی، 
الگوهای ثابتی از تفاوت های فردی در طول یک پیوستار مطرح می شوند كه در یک سوی این 
پیوستار، افراد گرایش دارند رفتار خود را بر اساس موقعیت شکل دهند و در سوی دیگر، تمایل 
به ش���کل دهی رفتار بر اساس عوامل درونی )باورها،2 نگرش ها3 و منش ها(4 دارند. خودپایی 
از عوامل تنظیم كنندۀ رفتار اجتماعی افراد می باشد و شامل حساسیت به سرنخ های اجتماعی 

از یک سو و عدم حساسیت به این نشانه ها در سوی دیگر می باشد )اسنایدر،5 1974(.

1. self-monitoring
2.beliefs
3.attitudes
4.traits
5. Snyder
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كه عبارت اند از: طبق نظریۀ اسنایدر، ساختار نظری خودپایی دارای پنج مؤلفه می باشد 
1. تمایل به برازنده بودن، خودبیانگری در اجتماع؛

2. توجه به اطالعات مقایسه اجتماعی به عنوان نشانه هایی از ابزار خودبیانگری مناسب؛
كنترل و اصالح خودبیانگری و رفتار بیانگر؛ 3. توانایی برای 

4. استفاده از این توانایی در موقعیت  های ویژه؛
گویا و خودبیانگری فرد در موقعیت های مختلف. 5. دامنه ثبات یا نوسان رفتارهای 

بدین ترتیب در نظریۀ خودپایی با آن دسته از فعالیت هایی سر و كار داریم كه افراد به  وسیلۀ 
آنها، جهت گیری های رفتاری ویژه خود را تس���هیل می كنند. ب���ه عبارت دیگر، افراد در جریان 
كس���ی  كجا بروند، چه وقت بروند و با چه  زندگ���ی روزمره، ب���رای تصمیم گیری در مورد اینک���ه 
بروند، نوعًا آزادی قابل مالحظه ای دارند. براین اساس، مجموعه های اجتماعی و زمینه های 
بی���ن فرهنگ���ی كه افراد خود را در آن می یابند، تا حدودی بس���تگی ب���ه گزینش های آنها دارد. 
گزینش ها را تحت تأثی���ر قرار می دهد، چنین تصور ش���ده  در م���ورد اینکه چ���ه مالحظاتی ای���ن 
كه  گزینش ها، ممکن است انعکاسی از ویژگی های اسناد شخصی یک فرد باشد  كه این  است 
كات او از خودش است. به عبارت دیگر، افراد ممکن است  گرایش های خاص فرد و ادرا شامل 
كاتش���ان مطابقت  كه با نگرش ها و ادرا گذراندن وقت برگزینند  موقعیت هایی را برای ورود به 
كه در آن  داش���ته باشد. برای مثال، افراد رقابت جو ممکن است موقعیت هایی را ترجیح دهند 
می توانن���د با س���ایر افراد رقابت كنند و ی���ا افرادی كه نگرش ه���ای محافظه كارانه دارند ممکن 
كه در آن می توانند جایگاه های رهبری را برای خود تصور  است موقعیت هایی را ترجیح دهند 

نمایند )گانگستاد1 و اسنایدر، 2015(.
كنترل  ك���ه رفتارهای خ���ود را تحت  گ���زارش می دهند  ك���ه خودپای���ی باالیی دارند،  اف���رادی 
كه  داشته و رفتارهایش���ان را بر مبنای سرنخ های اجتماعی تغییر می دهند. به عکس، افرادی 
كردن نیس���تند و  كه به راحتی ق���ادر به نقش بازی  گزارش می هن���د  خودپای���ی پایین���ی دارند، 
بیشتر مطابق با منش ها و احساسات درونی شان رفتار می كنند )بارون و برن،2 1991(. در این 
ك���ه تغییرپذیری زیاد  گفت  ُبعد ش���خصیت، تفاوت های فردی بس���یاری وجود دارد. می توان 
رفت���ار، پایداری انطباق بین نگرش و رفتار را كاهش می دهد. این فرایند در س���اختار خودپایی 

1.Gangestad
2. Barone & Byrne
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بروز می كند )ذانا، ایلسون و فازیو،1 2014(. نظریۀ خودپایی اسنایدر )1974(، الگوی ثابتی از 
كه در آن افراد خودبیانگریش���ان را از طریق  تفاوت های فردی را در یک پیوس���تار بیان می كند 
كنش های خود بر طبق نشانه های مربوط به موقعیت تنظیم می كنند.  تناس���ب بخشیدن به 
كه نسبتًا تحت تأثیر موقعیت هستند )خودپایی باال( به طور  در تنظیم رفتار اجتماعی، افرادی 
بارزی نس���بت به نشانه های اجتماعی و س���رنخ های اجتماعی بین فردی حساس می باشند و 
كنش نش���ان می دهند و رفتار اجتماعی  برای متناسب س���ازی رفتار در موقعیت های مختلف وا
آنها از یک موقعیت به موقعیت دیگر به طور آش���کاری تغییر می كند. در عین حال، رابطۀ بین 
نگرش و رفتار، برای این افراد در كمترین سطح قرار دارد )كلین2 و همکاران، 2014(. به عکس 
گرایش���ات خویش می باش���ند )خودپایی پایین( نس���بت به  كه تح���ت تأثیر  آن دس���ته از اف���راد 
مشخصات موقعیتی و سرنخ های بین فردی حساسیت كمتری دارند. خودپایی با فرایندهایی 
گزینش های رفتاری خ���ود را در زمینه های اجتماعی طراحی  كه فرد از طری���ق آن  ارتب���اط دارد 
می كند )اس���نایدر، 1980(. طبق صورت بندی نظ���ری خودپایی، دو منبع اولیه اطالعات برای 

رهنمود این فعالیت در دسترس است:
الف. اطالعات مربوط به ویژگی های موقعیتی متناسب با رفتار؛

گرایش های درونی افراد. ب. اطالعات مربوط به حالت ها، نگرش ها و 
به عالوه اشخاص در میزان اتکاء به هر یک از منابع اطالعات برای تنظیم فعالیت هایشان 

در تشکیالت اجتماعی به صورت معنا داری با یکدیگر متفاوت می باشند.
پژوهش���گرانی از جمل���ه اعتصامی���ان و هم���کاران )2014(، چ���و و چان )2013(، دس���موند و 
هم���کاران )2013(، اس���وندمن و هم���کاران )2013(، مرعش���یان و هم���کاران )1394( و برزگ���ر 
خضری و خدابخش���ی كوالیی )1396(، در پژوهش های خود به این نتیجه دس���ت یافتند كه 
بین نگرش مذهبی با خودپایی و خودكنترلی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. پژوهش های 
كه بین باوره���ای مذهبی با خودپای���ی رابطۀ معنادار وج���ود دارد. لذا  گذش���ته نش���ان داده اند 
پژوهشگر در این پژوهش به دنبال پی بردن به این مسئله هستند كه آیا بین باورهای مذهبی 
و خودپایی در جامعه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان رابطه وجود دارد؟

1. Zanna, Olson & Fazio
2. Klein
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روش پژوهش
كلیه دانشجویان پسر  این پژوهش از نوع همبس���تگی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 
كارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان می باشد. كل جامعه مورد بررسی  مقطع 
1300 نفر دانش���جوی شاغل به تحصیل در 10 رشته بود. نمونۀ آماری پژوهش شامل 173 نفر 
كه به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول اعداد تصادفی  از این دانشجویان بود 
انتخاب ش���دند و از آنها آزم���ون جهت گیری مذهبی و آزمون خودپایی ب���ه عمل آمد. به منظور 
آزمون فرضیه های پژوهش از پرس���ش نامه های جهت گیری مذهبی1 و پرس���ش نامه خودپایی 

استفاده شد.
الف. آزمون جهت گیری مذهبی: این آزمون توس���ط بهرامی  احس���ان )1383( تهیه ش���ده 
گویه اس���ت. این آزمون داری 4 خرده مقیاس جهت گیری مذهبی )28 ماده(،  كه دارای 64 
كامجویی )8 ماده( می باشد. بررسی  س���ازمان نایافتگی )19 ماده(، ارزنده سازی )9 ماده( و 
گرفت.  اعتبار س���ازه آزمون از طریق تحلیل عاملی و دستیابی به ساختار عاملی آزمون انجام 
كه هر یک به صورت متمایز عاملی  در این آزمون چهار عامل اساس���ی به دس���ت  آمده اس���ت 
مرتب���ط ب���ه جهت گیری مذهب���ی را می س���نجد )بهرامی احس���ان، 1383(. از جمل���ه یافته ها 
همبس���تگی ب���االی آزمون جهت گی���ری مذهبی ب���ا آزمون مقی���اس عمل به دس���تورات دینی 
)معب���د( اس���ت )گلزاری، 1378(. این آزم���ون با هدف ارزیابی رفتاره���ا و روابط مذهبی تهیه 
گل���زاری 80 نفر بوده اس���ت )به نق���ل از: بهرامی  ش���ده اس���ت. تع���داد آزمودنی ه���ا در پژوهش 
كاماًل در جهت تأیید دو آزم���ون بوده و علی رغم آنکه  احس���ان، 1383(. رابطۀ بی���ن یافته ها 
كار این دو آزمون از یکدیگر متفاوتند، اما همبس���تگی بین دو آزمون  از جه���ت مبان���ی و روش 
نش���ان دهندۀ اعتبار مالكی و اعتبار همگراس���ت. برای مثال، همبس���تگی بین مناسک گرایی 
 )r=0/899 و p<0/01( از مقی���اس جهت گیری مذهبی و زیرمقی���اس واجبات از مقیاس معبد
كام���اًل ب���اال و ای���ن رابطه در زیرمقی���اس انگیزش و رواب���ط مذهب���ی )p<0/01 و r=0/993( در 
ح���دی فوق الع���اده یکدیگ���ر را تأیی���د می كنن���د. میزان پایای���ی این آزم���ون نیز با اس���تفاده از 
كرونباخ نشان دهندۀ مقادیر قابل توجه  روش های مختلفی بررس���ی شده است. نتایج آلفای 
و نی���ز قابل قب���ول زیرمقیاس های آزمون جهت گیری مذهبی اس���ت. مقادی���ر آلفای برای هر 
ی���ک از مقیاس ها عبارت اند از: جهت گیری مذهبی )0/928(، س���ازمان نایافتگی )0/864(، 
1. Religion assessment questionnaire
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كامجویی )0/752(. همۀ مقادیر و به ویژه مقادیر آلفا برای عامل  ارزنده س���ازی )0/792( و 
كاماًل باال و قابل توجه است. نتایج به دست  آمده از روش تنصیف نیز نشان دهندۀ  اول و دوم 
كه دو نیمۀ آزمون دارای همبس���تگی  اعتبار قابل توجه آزمون اس���ت. نتایج نش���ان می دهد 
ب���اال و قابل توجه اس���ت )r=0/88(. خوش كن���ش )1386( در پژوهش خود برای محاس���به 
پایای���ی مقی���اس جهت گی���ری مذهب���ی، س���ازمان نایافتگی مذهب���ی، ارزنده س���ازی مذهبی و 
كه به ترتیب برای مقیاس  كرد  كرونباخ و تنصیف اس���تفاده  كامجویی مذهبی از روش آلفای 
جهت گی���ری مذهبی برابر با 0/93 و 0/91، مقیاس س���ازمان نایافتگی مذهبی برابر با 0/86 و 
كامجویی مذهبی برابر  0/86، مقیاس ارزنده س���ازی مذهبی برابر با 0/78 و 0/75 و مقیاس 

با 0/55 و 0/46 می باشد.
ب. مقیاس خودپایی: اس���نایدر )1974( هم زمان با ارائۀ نظریۀ خودپایی، یک مقیاس 25 
گزینه های  ماده ای برای س���نجش خودپایی ارائه نمود. پاس���خ دهی به این آزمون به صورت 
درس���ت و نادرس���ت به منزلۀ تأیید ی���ا عدم تأیید مضمون ه���ر یک از ماده ها در م���ورد آزمودنی 
می باش���د. ای���ن آزم���ون فقط یک نمره به دس���ت می ده���د كه به عن���وان نمره فرد در پیوس���تار 
گرفته می ش���ود. ش���یوۀ نمره گذاری ماده های این مقیاس بدین صورت است  خودپایی در نظر 
كه به هر پاس���خ صحیح یک امتیاز تعلق می گیرد. پاس���خ خیر به ماده های شمارۀ 1، 2، 3، 4، 
9، 12، 14، 17، 20، 21، 22، 23، ی���ک امتی���از می گیرد و برای باقی ماده ها به پاس���خ بله یک 
امتیاز داده می ش���ود. اس���نایدر برای بررس���ی روایی این آزمون آن را با چندین ُبعد ش���خصیتی 
گزارش داده است كه این  از جمله برون گرایی و توانایی هنرپیش���گی، همبس���ته كرده اس���ت و 
مقیاس دارای روایی درونی قابل قبولی اس���ت. برای بررس���ی پایایی آن از روش آزمون مجدد 
استفاده شده است و نتیجه نشان می دهد كه پایایی مقیاس مناسب است )اسنایدر، 1974(. 
حمزه لوئی )1372(، در پژوهش خود با اس���تفاده از روش تقس���یم ماده های زوج و فرد، ضریب 
كرد كه پس از اصالح با فرمول اس���پیرمن _  همبس���تگی بین نمرات دو نیمه آزمون را محاس���به 

كه در سطح P<0/01 معنادار بود. براون برابر 0/58 به  دست آمد 
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یافته های پژوهش

کثر نمره  جدول 1. میانگین، انحراف معیار و حداقل و حدا
 متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر

شاخص آماری

متغیر
تعدادانحراف معیارمیانگین

17/733/72خودپایی

173

71/0324/41جهت گیری مذهبی

33/289/77سازمان نایافتگی

21/276/90ارزنده سازی

17/7310/09كامجویی

همان طوری كه در جدول 1 مشاهده می شود، میانگین و انحراف معیار برای خودپایی برابر 
با 17/73 و 3/72، برای جهت گیری مذهبی برابر با 71/03 و 24/41، برای سازمان نایافتگی 
كامجویی  برابر با 33/28 و 9/77، برای ارزنده سازی برابر با 21/27 و 6/90 و همچنین برای 

برابر با 17/73 و 10/09 می باشد.

جدول 2. ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای تحقیق در دانشجویان پسر

متغیر پیش بینمتغ�یر مالك
شاخص های آماری

تعداد نمونهسطح معناداریضریب همبستگی

خودپایی

0/220/001جهت گیری مذهبی

173
0/500/001-سازمان نایافتگی

0/620/001ارزنده سازی

0/280/001-كامجویی

گرفتند. كه فرضیه های 1، 2، 3 و 4 پژوهش حاضر مورد تأیید قرار  جدول 2 نشان می دهد 
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 جدول 3. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بر روی 
متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر )روش ورود(
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p<0/001

β=- 0/188

t =3/148

p=0/002

گی
افت

نای
ن 
زما

سا

0/7010/491

β= 0/005

t =0/087

p<0/931

β= 0/489

t =7/726

p<0/001

β=- 0/133

t =2/327

p=0/021

β=- 0/291

t =4/799

p<0/001

همان طوری كه در جدول 3 مش���اهده می ش���ود، ضریب همبس���تگی چندگان���ه )چهار متغیر( 
ب���رای تركی���ب خط���ی متغیرهای جهت گی���ری، ارزنده س���ازی، كامجوی���ی و س���ازمان نایافتگی 
ب���ا خودپایی برای دانش���جویان پس���ر براب���ر 0/701 و ضریب تعیی���ن 0/491 و نس���بت F برابر با 
كه در س���طح p<0/01 معنادار می باش���د بدین ترتیب فرضیه 5 پژوهش حاضر  40/527 اس���ت 
تأیید می ش���ود. به عبارت دیگر، جهت گیری مذهبی، س���ازمان نایافتگی، ارزنده سازی مذهبی 
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كامجویی با خودپایی در دانشجویان پسر رابطۀ چندگانه دارد. یا مناسک گرایی و 

 جدول 4. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بر روی متغیرهای 
پژوهش در آزمودنی های پسر )روش مرحله ای(

ك
مال

غیر
مت

غیر
 مت

ین
ش ب

ضریب همبستگی پی
)MR(چندمتغیری

)RS( و احتمال آنضریب تعیین F نسبت
ضرایب رگرسیون

كامجوییسازمان نایافتگیارزنده سازی

ی
پای
ود
خ

ی
ساز

ده 
رزن
ا

0/6220/387
F=108/119
p<0/001

β=0/622
t=10/398
p<0/001

گی
افت

نای
ان 

ازم
س

0/6890/475
F=76/870
p<0/001

β=0/503
t=8/396
p<0/001

β=-0/318
t=5/313
p<0/001

ی
جوی

كام

0/7010/491
F=54/352
p<0/001

β=0/491
t =8/263
p<0/001

β=-0/291
t=4/823
p<0/001

β=-0/133
t=2/338
p<0/021

كه در جدول 4 مالحظه می شود،  طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحله ایی 
كامجویی ب���ا خودپایی رابطۀ معن���اداری دارد  متغیره���ای ارزنده س���ازی، س���ازمان نایافتگی و 
)p<0/01  و F=54/352(. ضریب همبس���تگی چندگانه براب���ر با 0/701 و ضریب تعیین برابر با 
كه 0/49 واریانس خودپایی  0/49 می باش���د. با توجه به ضریب تعیین می توان بیان داش���ت 
كامجویی( قابل پیش بینی است. به وسیله این سه متغیر )ارزنده سازی، سازمان نایافتگی و 

گیری بحث و نتیجه 
كه بین جهت گی���ری مذهبی و  نتای���ج حاص���ل از تحلیل داده ه���ای این پژوهش نش���ان داد 
كامجویی با  ارزنده سازی با خودپایی رابطۀ مثبت معنادار و همچنین بین سازمان نایافتگی و 
خودپای���ی رابطۀ منفی معناداری وجود دارد. یافته های حاص���ل از این پژوهش در این زمینه 
ب���ا نتایج تحقیقات انجام ش���ده توس���ط اعتصامیان و همکاران )2014(، چ���و و چان )2013(، 
اس���وندمن و همکاران )2013(، دس���موند و همکاران )2013(، مرعش���یان و همکاران )1394( 
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كوالیی )1396( همس���و و هماهنگ است و یافته های پژوهشی  و برزگر خضری و خدابخش���ی 
آنها را تأیید می كند. این پژوهشگران تبیین می كنند هنگامی كه جهت گیری مذهبی باال باشد 
كل هستی، هدفدار و  خودپایی هم باال می باشد. ایمان به خدا موجب می شود نگرش فرد به 
دارای معنی باش���د. عدم ایمان به خدا موجب می ش���ود كه فرد انسجام و آرامش نداشته باشد 
و همین امر موجب ضعف و منش���أ اختالف های بسیاری در زندگی می شود. مذهب باعث صبر 
و بردباری، احس���اس همدلی و انعطاف پذیری در روابط با دیگران می ش���ود. به عالوه انسانی 
كه دارای این ویژگی هاس���ت، خودپایی باالی���ی دارد. اعمال مذهبی از لحاظ درون فردی، فرد 
كنترل  را قادر می س���ازد تا از لحاظ فیزیولوژیکی، ش���ناختی و عاطفی پرخاش���گری و خشمش را 
كند. این امر به او كمک می كند تا مسئولیت اعمال خود را در تعارض ها بپذیرد و از لحاظ بین 
كند. آرامش،  كه فرد به هنگام پرخاش���گری و خشم به خدا توجه  كند  فردی، ش���رایطی ایجاد 
نتیجۀ ایمان مذهبی اس���ت و نه علت آن. آرامش حالتی اس���ت كه انس���ان معتقد به مذهب بر 
اثر عوامل ایمان، به آن دس���ت می یابد. بدون آنکه این حالت در كشیده شدن وی به مذهب 
كه آرامش یابد، بلکه  كشیده نمی شود  تأثیر داشته باش���د. اصواًل انسان بدان جهت به مذهب 
گاه پس از چن���د قرن دوری از  پ���س از آنکه معتقد ش���د این حالت را به دس���ت می آورد. انس���ان 
گرداب سرگردانی ها فرو  عقیده و آرمان های الهی، دست خویش را تهی تر از همیشه یافته و در 
كه دیگر بار رو به س���وی اعتقادات عمیق خویش آورده و با ایمان و  افتاده اس���ت، باید دریابد 
اعتق���ادات دینی اصیل كه پیوندی راس���تین با خداوند را طراح���ی می نماید، ارتباطی خالصانه 
یابد. حیات خویش را براس���اس ایمان پی ریزی نموده و هدف های خود را بر این اساس بنیاد 
س���ازد و خود را در این مس���یر دریابد. باید با بازگش���تی زیبا به س���وی تنها معبود جهان خلقت، 

مسیر صحیح تکامل انسانیت را جلوه گر سازد )به نقل از: علیپور بهبهانی، 1385(.
كه می تواند بش���ر را هادی و آرامش بخش باشد. به او تفکر  عش���ق و ایمان به مبدأ یکتاست 
كه او خود  صحیح بخشد و تکاپوی وی را نظم دهد و در برابر نامالیمات، استوار و راسخ بدارد 

كه دل ها تنها با یاد خدا ارام می گیرد )رعد: 28(. گاه باشید  فرموده: آ
ش���رقاوی )1366، به نقل از: علیپور بهبهانی، 1385 ص، 136( در رابطه با آرامش و س���کینه 
گیری برای شخصیت ایمانی  گر بخواهیم یک خصیصه جامعه و فرا برگرفته از ایمان می گوید كه ا
یک فرد مؤمن یاد كنیم، باید بگوییم این خصیصه عبارت از: سکینه و آرامش اوست. بنابراین، 
آرامش مش���خص مستقلی كه حاكی از توانایی انسان در تسلط بر مملکت درونی و فرمانروایی و 
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تدبیر او بر خویشتن است. آرامش مؤمن یک خصوصیت ویژه ای است كه نمایانگر انسجام روان 
او و رام ب���ودن نف���س از نظر خضوع و رهوار بودن در برابر صاحب آن می باش���د. پرس���تش خدای 
یگانه حافظ سالمت جسم و روان انسان است كه سبب ایجاد شخصیت مقاوم و مبارز می گردد و 
انسان را آن قدر متکی به مشیت الهی می گرداند كه از هیچ مشکلی نمی هراسد و از هیچ گرفتاری 
و برخوردی ش���کایت نمی كند و در نتیجه زندگی س���الم و با نشاطی به او می بخشد كه به خوبی 
می تواند با اقناع غرایز خود به سوی هدف های صحیح و مفید در راه عشق حقیقی رهسپار گردد و 
از رنج روزگار رهایی یابد. انسان متدین هرچه بیشتر به خصال انسانی آراسته باشد سبب تقویت 
كز روانی مغز می گردد و سالمت جسمی و روانی فرد را نیز تأمین می كند. نتایج پژوهش بیانگر  مرا
ای���ن مطلب اس���ت كه دین در خودكنترل���ی و خودپایی نقش دارد. بنابرای���ن، می تواند به عنوان 

عاملی در بهتر زیستن بشر و ایجاد یک اجتماعی سالم نقش ایفا نماید.
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..........................................صىديقپستٓ:.....................................................ودپستٓ

..................................................ديروگبر:...........................................................تلفه:
امضبءمسئًليمُرمؤسسٍ


ٓ ضهًدپهاازتىمٕهرفهرمازمتمبضٕبنحمٕمٓيحمًلٓدرٔبفتمجلهٍدرخًاسهتمه

ببوههصهبدراتضه ب103570403000ٍضهمبرٌحسهبةاضتران،َسٔىّمربًطهٍرابهٍ
يارٔسومًدٌياصرٔبتصهًٔرفهرم«مؤسسّآمًزشعبلٓاخالقيتربٕت»صديلٓ،بىبم

وبمٍارسبلومبٔىد.اضترانيفٕصببوىٓرابًسٕلّپست،ديروگبرٔبأمٕربٍدفترفصر


رٔبل000/40ضمبرٌرٔبليته000/160حكاضترانسبلٕبوٍبراْداوطجًٔبن
 رٔبل000/50ضمبرٌرٔبليته000/200حكاضترانسبلٕبوٍبراْمؤسسبت

 

ک دوفصلنامه فرم اشترا

حق اشتراک سالیانه برای دانشجویان: 200.000 ریال و تک شماره: 100.000 ریال
حق اشتراک سالیانه برای عمـــــــــــــوم: 240.000 ریال و تک شماره: 120.000 ریال


