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باشد .فصلنامه ،به زبان فارسی منتشر می شود.
نوع مقاالت مورد پذیرش

• گزارش یک پژوهش علمی؛
• تحلیل علمی با هدف ارائه مفاهیم و الگوهای جدید؛
• نقد علمی مقاالت منتشر شده در فصلنامه (در قالب نامه به سردبیر)؛
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Abstract
The aim of this study was to construct
a Ihsan questionnaire in interpersonal
relationships based on Islamic sources.
Data were collected using two methods
of content analysis of religious texts and
a survey of verses and hadiths. According
to the opinion of ten experts in religious
sciences and psychology, the findings
of the research in the qualitative section,
for benevolence, 41 signs in 6 theoretical
components entitled “social utility”,
“positive relationships”, “positive
thinking”, “influence-desirability”, “
abstinence “ and “ totality “. Based on
this, the initial items were designed and
then, according to ten experts, 130 items
were designed and implemented in the
statistical community. After statistical
analysis on the data, the initial Ihsan
questionnaire with 121 items was

چکیده
پژوهــش حاضــر بــا هــدف ســاخت پرسشــنامه
احســان در روابــط میانفــردی بــر اســاس منابع
 دادهها با اســتفاده.اســامی انجــام شــده اســت
از دو روش تحلیــل محتــوای متــون دینــی و
 بر.پیمایشــی از آیــات و روایــات گردآوری شــدند
اســاس نظــر ده نفــر از کارشناســان علــوم دینــی
 یافتههــای پژوهــش در بخــش،و روانشناســی
 مؤلفــه6  نشــانه را در41  بــرای احســان،کیفــی
،»نظــری تحــت عنــوان «ســودمندی اجتماعــی
- «نفــوذ،» «مثبــت اندیشــی،»«روابــط مثبــت
» «خویشــتنداری» و «تمامیــت،»مطلوبیــت
 بــر ایــن اســاس گوی ههــای اولیه.بــه دســت داد
طراحــی شــد و ســپس بنــا بــر نظــر ده نفــر از
 گویه طراحی و در جامعه130 ،کارشناسان مذکور
 پــس از تجزیهوتحلیل آماری،آمــاری اجرا گردید
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بر روی دادهها ،پرسشــنامه اولیه احســان با 121
گویه تهیه و تدوین گردید .با روش پیمایشــی به
منظــور بررســی و ارزیابی روایــی و اعتبار مقیاس
اولیــه احســان در نمونــه  85نفــری از جامعــه
آماری ،ساکنین شهرک پردیسان قم (سال -95
 )96مورد بررســی قرار گرفت .برای بررسی روایی
محتوای نشــانگان و گویهها ،از نظرات ده نفر از
کارشناســان خبره استفاده گردید .برای بهدست
آوردن روایــی ســازه ،همبســتگی (پیرســون) هــر
گویه با نمره کل محاسبه گردید و نتایج حاکی از
روایی مطلوب بود .در بررسی اعتبار مقیـاس نیز
ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/83 ،و ضریــب دونیمه
ســازی گاتمــن 0/90،و ضریــب دونیمــه ســازی
اسپیرمن -براون 0/91 ،بهدستآمده است.
کلیدواژههــا :احســان ،منابــع اســامی ،آزمــون،
روابط میانفردی ،پرسشنامه احسان.

 /سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی  ،۱۲پاییز و زمستان 139۸

prepared and compiled. Residents of
Pardisan of Qom (20162017-) were
surveyed by a survey method to evaluate
the validity and reliability of the initial
Ihsan scale in a sample of 85 people from
the statistical population. The opinions
of ten experts were used to evaluate the
validity of the content of symptoms and
items. To obtain the construct validity,
the correlation (Pearson) of each item
with the total score was calculated
and the results showed the desired
validity. In the validity of the scale,
Cronbach’s alpha coefficient was 0.83
and Guttmann halving coefficient was
0.90 and Spearman-Brown halving
coefficient was 0.91.
KEYWORDS: ihsan (goodness),
Islamic sources, test, interpersonal
relations, questionnaire of ihsan.

مقدمه
در اسالم ،نیکی به دیگران هم بهعنوان یک تکلیف دینی و هم بهعنوان یک رفتار اخالقی
مورد توجه قرار گرفته است (آذربایجانی و همکاران ،۱۳۹۰ ،ص  .)333تعابیر و واژههای
زیادی در ارتباط با این موضوع به کار رفته که یکی از مهمترین و اصلیترین آنها احسان
است .برای مثال ،خداوند در قرآن میفرماید« :و احسنوا ان اهلل یحب المحسنین؛ نیکی کنید
که خداوند نیکوکاران را دوست میدارد» (بقره؛ .)۱۹۵
واژه «احسان» در لغت ،مصدر باب افعال از ریشه «حسن» به معنای زیبایی و نیکویی
میباشد و احسان نیز به معنای نیکی کردن است (قرشی ،۱۳۷۰ ،ج  ،2ص  .)۱۳۴همچنین
ُ
«ح ْسن» ،عبارت است از هر اثر بهجتآفرین و شادیبخشی که مورد آرزو باشد (راغب
اصفهانی ،۱۴۱۲ ،ج  ،1ص  .)490اصل مشترک در ماده این لغت این است که ،در مقابل
«قبیح» و «سیئ» قرار دارد و این معنا یا در موضوعات خارجی مادی یا در امور معنوی یا در

مالسا عبانم ساسا رب یدرفنایم طباور رد ناسحا هیلوا همانشسرپ تخاس

9

قول ،عمل و صفات قلبی قرار دارد (مصطفوی ،۱۴04 ،ج  ،2ص  .)260همچنین احسان
در قرآن به سه معنا بهکار رفته است -۱ :احسان به معنای انجام دادن کار نیک (بقره،
58؛ اعراف -۲ .)55 ،احسان به معنای انجام کار شایسته در شکل کامل آن (یوسف23،؛
تغابن3،؛ سجده -۳ .)7 ،احسان به معنای نیکی به دیگران (نساء36 ،؛ انعام151 ،؛ قصص،
۷7؛ آلعمران( )134 ،راغب اصفهانی ،۱۴۱۲ ،ج  ،۱ص .)۴۹۲
در کتابهای تفسیری و اخالقی تعاریف مختلفی برای احسان ذکرشده است .برای مثال:
رضایت از سعادت دیگران ،رساندن نفع و فایده به دیگران (طوسی ،۱۴۰۹ ،ج  2ص .)153
کاری که از سر آ گاهی و به شکل شایسته انجام گیرد (طبرسی ،۱۴۰۶ ،ج  1ص  )248و نیز انجام
کاری به شکل نیکو و با انگیزه خدایی و رساندن خیر یا سود به دیگری بدون چشمداشت و
توقع هرگونه پاداش و جبرانی (طباطبایی ،۱۳۷۴ ،ترجمه :موسوی ،ج  ،4ص .)20
بر طبق آیات ،روایات و تعاریف ارائهشده یکی از موارد کاربرد احسان ،تعامالت و روابط
میانفردی است (راغب اصفهانی ۱۴۱۲ ،ج  ۱ص  .)۴۹۲عالمه طباطبایی ( )1374در تفسیر
آیه« :ان اهلل یامر بالعدل والاحسان؛ خداوند به عدالت و احسان فرمان داده است» (نحل.)۹۰ ،
میفرماید :در این آیه ،احسان مانند عدل ،جنبههای اجتماعی را هم در برمیگیرد .بنابراین،
یک بخش احسان ،احسان به غیر است .یعنی اینکه به دیگران سود و فایده برساند نه اینکه
ً
صرفا کار خوبی انجام دهد (ترجمه موسوی ،ج  ،12ص .)479
درباره احسان به دیگران ،آیات متعددی در قرآن و روایات فراوانی از پیشوایان معصوم؟مهع؟
پیرامون احسان صادر شده که نشانگر آن است که احسان در دیدگاه اسالم بهعنوان یک
اصل اخالقی مطرح است و جامعه بشری برای تکامل و شکوفایی خویش ،بدان نیازمند است
و مدینه فاضله اسالمی هرگز از احسان و محسنان تهی نیست .از این رو رهبر عظیمالشأن
اسالم؟ص؟ پس از قبول دین ،نخستین دستور عقل را دوست داشتن مردم و نیکی کردن
به هر انسان خوب و بدی بیان میدارد (محدث نوری ،ج  ،۲ص  )۳۵۹و فرموده است:
اح ُ
« ْاف َض ُل ْالایمان ْال ْ
سان» (تمیمی آمدی ،1387،ص  )۱۸۸و برترین نشانه ایمان را احسان
ِ
دانستهاند.
احسان ،صرفنظر از اینکه مایه اصالح مسکینان و بیچارگان و درماندگان است ،و عالوه بر
اینکه باعث انتشار دادن رحمت و ایجاد محبت است ،آثار نیک دیگری دارد که به خود نیکوکار
برمیگردد ،چون باعث میشود ثروت در اجتماع به گردش درآید ،و امنیت عمومی و سالمتی
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پدید آید ،و سبب نزدیکی قلبها به یکدیگر شود (طباطبایی ،ترجمه موسوی ج  ۱۲ص .)۴۷۹
در منابع اسالمی مفهوم احسان ،به مناسبتهای مختلف از سوی اندیشمندان مسلمان
موردبحث و بررسی قرارگرفته است .برای مثال ،فقها برای استنباط برخی احکام فقهی به
آیات و روایات این باب استناد کردهاند (محقق حلی ،۱۳۸۹ ،ج  ،2ص  )20و قاعده احسان از
قواعد مهم فقهی است که کاربرد فراوانی در فقه اسالمی دارد (مکارم شیرازی ،1370،ج  ،2ص
 .)2۷۹-251همچنین ،در منابع اخالقی (غزالی ،بیتا ج  ،2ص  )793و عرفانی (قیصری،
 ،۱۳۷۵ص  615نقل از اسدی )۱۳۸۹ ،نیز احسان بهعنوان یک اصل مهم همراه با پارهای از
تحلیلها و برداشتها در حوزههای مختلف فردی و اجتماعی موردبحث و بررسی قرارگرفته
ً
است .ضمنا مقاالت ،پایاننامهها و پژوهشهای (اوصالی ،۱۳۸۱ ،ساالروندیان،۱۳۸۵ ،
دهقان رجبی )۱۳۹۲ ،متعددی درباره ابعاد مختلف این مفهوم در سالهای اخیر به نگارش
درآمده است.
1
کارکردهای اجتماعی احسان در روانشناسی تحت عنوانهای مختلفی مانند :نو عدوستی ،
رفتارهای اجتماعی مطلوب ،2دوست داشتن ،3مهربانی ،4لذت بردن از یاریرساندن به
نیازمندان ،عشق به مردم( 5آلپورت 196۶ 6به نقل از شریفی ،اسکندری ،دالور و همکاران،
 )۱۳۸۹گرایش بهسوی دیگران( 7رولی  20068به نقل از شریفی و همکاران )۱۳۸۹ ،عالقه
اجتماعی( 9آدلر 10به نقل ازلیک )2006 11بهکاررفته است.
در روانشناسی مثبت نگر 12بر اساس تقسیمبندی فضایل ،سلیگمن 13شش دسته فضیلت

1. Altruism.
2. prosocial behaviors.
3. Love.
4. kindness.
5. Love of people.
6. Allport G.W.
7. Movement toward others.
8. Rule, R.
9. Social Interest.
10. Adler,A.
11. Leak,VK.
12. Positive Psychology.
13. Seligman.
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هستهای انسانی (حکمت و دانش ،1شجاعت ،2عشق و انسانیت ،3عدالت ،4اعتدال،5
معنویت و تعالی )6را برمیشمرد( .سلیگمن )2002 ،از منشهای زیرمجموعه انسانیت،
دوست داشتن ،7مهربانی ،8لذت بردن از یاریرساندن به نیازمندان است که میتوان آنها را
مرتبط با معانی و مصادیق «احسان» دانست.
تمایل افراد به یاریرسانی را میتوان تحت عنوان فضیلتهای خویشتنداری ،تحمل و
شکیبایی ،عدالت ،احسان ،تدبیر و دوراندیشی خالصه کرد (جفریز ۱۹۹۸ 9به نقل از شریفی
و همکاران )1389 ،و این پنج فضیلت اخالقی نشان میدهد که شخصیت نو عدوست،
شخصیتی تکبعدی ندارند ،بلکه چندین جنبه از شخصیت وی که شامل کنترل انگیزهها
و محرکها ،ابتکار ،باورهای راستین ،مهربانی و دوراندیشی است که در رفتارهای مثبت
اجتماعی وی تأثیر میگذارند (کول و همکاران 2001 ،10نقل از پترسون و سلیگمن.)2004 ،11
درباره احسان به دیگران در روانشناسی میتوان گفت که ،افراد یاریرسان و ایثارگر در
همه صفات شخصیتی با افراد عادی تفاوت دارند .بر این اساس آنها در صفت روان رنجور
خویی 12نسبت به افراد عادی پایینتر هستند و در زمینه صفات برونگرایی ،13گشودگی،14
توافقپذیری 15و باوجدان بودن 16از افراد عادی باالترند (شریفی و همکاران  .)۱۳۸۹در
مطالعه پودساکف 17و همکاران و بررسی پنر ،میدیلی  18و کگل میر 19نشان داده است که
1. Wisdom.
2. Bravery
3. Humanity.
4. Justice.
5. Moderation.
6. Sublimation.
7. Love.
8. Kindness.
9. Jeffries, V.
10. Koole et al.
11. Peterson,C. & Seligman, M.
12 Neuroticism.
13.extraversion.
14.Openness.
15.Agreeableness.
16.Conscientiousness.
17.Podsakoff,P.M.
18.Midili.
19.Kegelmeyer.
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کمکرسانی و جوانمردی رابطه مثبتی با کیفیت بازده کار دارد( .نقل از بیرهوف2002 ،؛ ترجمه
صدقی نژاد )1387 ،و بر اساس نتایج آ کسل رود و همکاران و کول 1و همکاران ( ،)2001افراد
دارای تمایالت نو عدوستی قوی ،سطوح پایینی از صفات ضد اجتماعی 2و خودشیفتگی 3را
به معرض نمایش میگذارند (نقل از پترسون و سلیگمن.)2004 ،
حمایت اجتماعی یکی دیگر از مباحث روانشناسی است که میتوان آن را مرتبط با بحث
احسان دانست؛ محققان ،حمایت اجتماعی را تبادالت بینفردی میدانند که شامل عاطفه،4
تأیید و تصدیق ،5مساعدت و یاری ،6تشویق 7و اعتبار دادن به احساسات 8است (ابی.)9۱۹۹۳
در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه پیامدهای روانی اجتماعی ،حمایت اجتماعی
انجام شده است .پژوهشها نشان دادهاند که حمایت اجتماعی مطلوب میتواند احساس
تنهایی10را کاهش داده (پاموکیو و میدان )11۲۰۱۰و موجب رضایت از زندگی12شود (قائدی
و یعقوبی .)1387 ،با افزایش حمایت اجتماعی پاسخ به استرس13در افراد کاهش یافته و
سالمت روان 14فرد بهبود مییابد (همتی راد و سپاه منصور.)1387 ،
یکی از مهمترین دالیل رشد مطالعات در حوزه یاریرسانی ،ساخت ابزارهایی بوده
است که از خاصیت روایی و پایایی برخوردار بودهاند .مقیاسهای موجود در خصوص
رفتارهای یاریرسان را میتوان به دو دسته تقسیمبندی کرد :مقیاسهای سنجش رفتار
یاریرسان ،بهعنوان یک سازه کلی و مقیاسهای سنجش آن در موقعیتهای خاص؛ که
تعداد مقیاسهای موجود در دستهبندی اول بیشتر میباشد .مقیاسهای اندازهگیری رفتار
یاریرسان ،بهعنوان یک سازه کلی تحت عنوان مقیاسهایی تعریف میشوند که سعی دارند
1. Koole et al.
2.untisocial.
3.Narcissism.
4.Affection.
5.affirmation.
6.aid.
7.Encouragement.
8.validation of their feelings.
9.Abby.
10. Feeling lonely.
11. Pamuku &Meydan.
12. Life satisfaction.
13. Stress.
14. mental health.
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تمایل فرد را به بروز برخی از این رفتارها در زمینهها و با انگیزههای مختلف مورد سنجش
قرار دهند (گرین و همکاران1994 ،1؛ جانسون و همکاران ،1989 ،2ص  ،۸۵۵نقل از کجباف،
سجادیان و نوری .)1389 ،در این قسمت به برخی از مقیاسهایی که برای سنجش مباحث
مرتبط با احسان در روابط میانفردی ،ساختهشده است ،اشاره میگردد.
پرسشنامه ،رفتار نو عدوستانه وب :3این پرسشنامه توسط وب ( )2000ساخته شد که
طیف پاسخگویی به این پرسشنامه پنجدرجهای لیکرت است .اسمیت )2006( 4میانگین
همبستگی درونی گویهها را  %24و ضریب آلفای کرونباخ آن را  %95گزارش نمود( .نقل از
عطادخت و همکاران.)۱۳۹۳ ،
پرسشنامه رفتار نو عدوستانه :این پرسشنامه ،توسط کارلو و راندل )۲۰۰۲( 5جهت ،سنجش
رفتار نو عدوستانه ،ساختهشده که این پرسشنامه شامل  23گویه است و بر اساس مقیاس
لیکرت سنجیده میشود( .بیرامی ،پوراسمعیلی ،صالحی.)۱۳۹۰ ،
آزمون تحول اخالقی ما :6این آزمون در سال  ۱۹۸۱توسط ما بهمنظور اندازهگیری
جهتگیریهای نو عدوستی و قضاوت اخالقی ساختهشده است .این آزمون از دو قسمت
تشکیلشده است که قسمت اول آن میزان نو عدوستی و قسمت دوم آن سطح تحول اخالقی
را میسنجد( .کنان ،گلدبرگ و گلن ،۱۹۹۱ ،7نقل از بیرامی و همکاران.)1390 ،
9
پرسشنامه رفتار نو عدوستانه کارلو :این پرسشنامه ( )8PTM-Rتوسط کارلو و همکاران
در سال  ۲۰۰۳طراحیشده است بهعنوان مجموعهای از پاسخهای نمرهگذاری شده به ۲۵
سؤال محاسبه میشود .پاسخ تمام سؤاالت از  ۱تا  ۵نمرهگذاری شده و نمره  ۵به باالترین
درجه رفتار نو عدوستانه داللت دارد .باالترین نمره در این آزمون  ۱۴۰میباشد (کارلو و
همکاران ،۲۰۰۳ ،نقل از خانی ،غفاری و حقیقتیان.)۱۳۹۳ ،
با توجه به اینکه تحقیقاتی که در زمینه احسان با رویکرد اسالمی انجامشده بیشتر با دیدگاه
1. Green et al.
2. Johnson et al.
3. Webb.
4. Smith.
5. Carlo & Randall.
6. ma.
7. Kennan, Goldberg & Glenn.
8. Measure of Prosocial Tendencies for Adolescents - Randall.
9. Carlo et al.
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اخالقی و فقهی بوده و با نگاه و مقایسه با مباحث روانشناختی به آن پرداخته نشده است و
اینکه بر اساس بررسی محقق هیچیک از پژوهشهای مفهوم احسان باهدف ساخت مقیاس
انجام نگرفته است .بنابراین ،این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
احسان در روابط میانفردی بر اساس منابع اسالمی چه مؤلفهها و نشانههایی دارد؟ ویژگیهای
روانسنجی پرسشنامه احسان در روابط میانفردی بر اساس منابع اسالمی چیست؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،بنیادی (در مقابل کاربردی ) است که هدف اولیه از
آن گسترش دانش و افزودن بر مجموعه اطالعات موجود در آن رشته علمی است (خوی
نژاد ،1385 ،ص  )109و از روش تحلیل محتوا (ی متون دینی) ،که برای بررسی ،توصیف،
دستهبندی ،مقایسه ،و تجزیهوتحلیل مفاهیم محتوای آشکار پیامهای موجود در متون
(شریعتمداری ،1388،ص  )77ازجمله متـون دینـی مـرتبط بـا احسان در روابط میانفردی
به کار گرفته شده اسـت .برای ساخت پرسشنامه به ترتیب مراحل زیر انجام شد.
مرحله اول :منابع اسالمی مربوط به مفهوم «احسان» شناسایی و مطالعه شد؛ در ادامه
آیات و روایات مربوط به واژههای حسن ،احسان ،محسن و مشتقات آنها مفهومشناسی و
دستهبندی گردید.
مرحله دوم :استخراج  54نشانه اولیه احسان در روابط میانفردی بر اساس منابع اسالمی
که به سه قسمت کلی ،رفتاری ،شناختی و عاطفی تقسیم شدند .سپس ،جهت سنجش میزان
تطابق گزارههای دینی بـا نشانهها از نظر  10نفر از کارشناسان علوم اسالمی (سطوح عالی)
و روانشناسی (کارشناسی ارشـد و دکتـری) استفاده گردید .نشانههایی که مورد تأیید اکثر
کارشناسان یعنی  6نفر از  10نفر کارشناس قرار گرفت ،برای ساخت پرسشنامه لحاظ گردید و
نشانهای که مورد تأیید اکثر کارشناسان نبود از پرسشنامه حذف گردید .در نتیجه تنها نشانه
 35که «نظارت الهی» بود مورد تأیید قرار نگرفت و حذف گردید و  53نشانه دیگر تأیید شد.
مرحله سوم :پس از استخراج نشانههای اولیه ،همگرایی و واگرایی نشانگان ( 53نشانه)،
بر اساس تعاریف لغوی و اصطالحی آنها و بنا بر نظر مکتوب کارشناسان ( 10نفر کارشناس
1

2

1.basic.
2. applied.
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علوم اسالمی و روانشناسی) ،موردبررسی قرار گرفت و نشانههایی که با یکدیگر شباهت و
همپوشی داشتند ،در یکدیگر ادغام گردیدند و نام جدید و یا نام یکی از نشانههای ادغامشده
بر روی آن گزارده شد و درنتیجه نشانهها به  41مورد ،کاهش یافت.
مرحله چهارم :در مرحله بعد ،برخی نشانهها که ازنظر محتوایی باهم تشابه و همپوشی
داشتند ،با همفکری و راهنمایی اساتید و با توجه به شباهتهای محتوایی و مفهومی که
میان نشانهها و شاخصهای احسان ،وجود داشت ،به  6مقوله یا مؤلفه نظری« ،سودمندی
اجتماعی»« ،روابط مثبت»« ،مثبت اندیشی»« ،نفوذ-مطلوبیت»« ،خویشتنداری» و
«تمامیت» تقسیمبندی شدند.
مرحله پنجم :طراحی گویهها بر اساس نشانهها ،مستندات و ارائه آنها بـه کارشناسـان بـرای
سـنجش روایـی محتـوا :گویههای اولیه مقیاس اسالمی احسان در روابط میانفردی ،شامل
 168گویه اولیه بود که برای  41نشانه ،طراحـی گردید .سپس ،برای بررسی روایی وابسته به
محتوا ،از دیدگاه  10نفر از کارشناسان علـوم اسـالمی و روانشناسی استفاده شد .آنها با استفاده
از یک لیکرت  5درجهای ،میـزان موافقـت یـا مخالفتشـان را اعالم نموده و گویه پیشنهادی
خود را ثبت نمودند.
مرحله ششم :پس از بررسی نظرات کارشناسان درباره گویهها ،از میان  168گویه اولیه،
گویههایی که درصد  60و باالتر را کسب کرده بودند ،موردپذیرش قرار گرفت که تعداد زیادی
از گویهها و بیش از  92درصد از سؤاالت اولیه که شامل  156گویه میشد ،پذیرفته گردید.
سپس 26،گویه دیگر بهواسطه نظرات کتبی کارشناسان و اساتید و همچنین به دلیل تکراری
و نامناسب بودن از پرسشنامه حذف گردید و فرم پرسشنامه  130گویهای که موردتوافق اکثر
کارشناسان و استاد راهنما بود برای اجرا آماده شد.
روش گردآوری اطالعات
با استفاده از دادهها و مبانی مربوط به احسان ،بر اساس آیـات و روایـات و با مطالعه کتابها
و پژوهشهای روانشناسی در این موضوع ،بهویژه در زمینـه آزمونسازی ،سـاخت مقیاس
اسالمی در دستور کار قرار گرفت .در این بخش ،به منظور سـنجش و اندازهگیری احسان در
روابط میانفردی و با توجه به مؤلفهها و نشانههای بهدستآمده ،آزمونی اولیه طراحی ،ساخته
و اجرا گردید و دادهها با استفاده از نرمافزار  spssنمرهگذاری و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش ،برای بررسی نظرات کارشناسان درباره روایی محتوا ،از روش میانگین
(موافقت بیش از  60درصد کارشناسان) استفاده گردید .برای سنجش روایی سازه پرسشنامه،
از روش همسانی درونی (همبستگی پیرسون )1و برای بررسی اعتبار از روشهای آلفای
کرونباخ ،2دونیمه سازی گاتمن 3و دونیمه سازی اسپیرمن  -براون 4استفاده گردید .همچنین
توزیع نرمال تکتک سؤاالت موردبررسی قرار گرفت تا سؤاالتی که در توزیع نمراتشان کجی
شدید و یا واریانس بسیار پایین دارند از مجموعه گویهها کنار گذاشته شوند.
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنین شهرک پردیسان قم در سال  96-95میباشند؛ و با
توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق ،ساخت پرسشنامه اولیه است و در مباحث مربوط به
ً
روانسنجی ،تعداد نمونه نسبتا محدود که بین  30تا  50نفر باشند را جهت اجرای آزمایشی
کافی میدانند (ثرندایک ،1375 ،ترجمه هومن ،ص  .)74در این پژوهش ،پرسشنامه بر روی
نمونهای به حجم  85نفر اجرا گردید که  44نفر مرد 39 ،نفر زن و  2نفر جنسیت خود را
مشخص نکرده بودند؛ و این نمونهگیری به روش در دسترس انجام شد.
یافتههای پژوهش
در بخش یافتههای کیفی ،ابتدا نشانههای احسان در روابط میانفردی از منابع اسالمی
استخراج و به  54نشانه و سه قسمت کلی ،رفتاری ،شناختی و عاطفی ،دستهبندی گردید که
طبق بررسیها از مجموع  54نشانه بهدستآمده 34 ،نشانه رفتاری 16 ،نشانه شناختی و 4
نشانه عاطفی برای احسان در روابط میانفردی بر اساس منابع اسالمی بهدست آمد؛ پس از
استخراج نشانههای اولیه ،همگرایی و واگرایی نشانگان ( 54نشانه) مورد بررسی قرار گرفت
و نشانههایی که با یکدیگر شباهت و همپوشی داشتند ،در یکدیگر ادغام گردیدند و نام جدید
و یا نام یکی از نشانههای ادغامشده بر روی آن گزارده شد و درنتیجه نشانهها به  41مورد،
کاهش یافت .در مرحله بعد ،بررسیها نشان داد که برخی نشانهها ازنظر محتوایی با هم تشابه
و همپوشی دارند .به همین جهت ،با همفکری و راهنمایی اساتید و با توجه به شباهتهای
1. pearson correlation.
2. Cronbach Alpha.
3. Guttman.
4. Spearman-Brown.
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محتوایی و مفهومی که میان نشانهها و شاخصهای احسان ،وجود داشت ،آنها به  6مقوله
یا مؤلفه نظری ،تقسیمبندی شدند .محورها و مؤلفههای بهدستآمده ،به شرح ذیل است:
جدول  .1فهرست مؤلفهها و نشانههای احسان در روابط میانفردی بر اساس آیات و روایات
مؤلفهها

نشانهها
صلهرحم

یاد خدا

قرض دادن

فراموشی احسان

احسان به والدین

احسان مایه برکت

دعا کردن

 .1سودمندی
اجتماعی

مؤلفهها

 .3مثبت اندیشی

احساس رضایت

نیکی به همسایه

توقع جبران نداشتن

کمک به ایتام

ارزشگذاری

سخاوت

احسان خدمت به خود

فداکاری
راهنمایی

 .4نفوذ-
مطلوبیت

کمک به ضعیف
احسان علم

شهادت بر محسن بودن
جلب دوستی و صمیمیت
عفو و بخشش

 .5خویشتنداری

احسان به مؤمن

کنترل خشم
صبر
پیشدستی در احسان

اصالح بین مردم

فراگیری احسان

خوشرویی

فوریت در احسان

مهربانی و محبت

دوام احسان

خوشرفتاری
 .2روابط مثبت

نشانهها

 .6تمامیت

احسان کامل

پرهیز از بدی

مطابقت حرف با عمل

احترام به دیگران

احسان در هر حالی

نیکی به بدی کننده

درون بهتر از برون

کالم مؤدبانه

پیروی از حق
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با توجه به اینکه هدف این پژوهش ،ساخت آزمونی است که بهصورت کمی بتواند احسان
در روابط میانفردی را بر اساس منابع اسالمی اندازهگیری نماید .برای بررسی ویژگیهای
روانسنجی پرسشنامه ،روایی محتوا ،روایی سازه و اعتبار آزمون ،مورد بررسی قرار میگیرد.
برای بررسی روایی محتوا ،از روش میانگین استفاده گردید .یعنی  53نشانه از  54نشانهای
که مورد تأیید اکثریت کارشناسان ( 6نفر از  10کارشناس) قرار گرفت ،پذیرفته شد ،در ادامه
پس از دریافت نظرات کتبی کارشناسان در فرم نظرسنجی و نظر استاد راهنما و مشاور ،برخی
از نشانههای تأییدشدهای که هممعنی و مشابه با یکدیگر بودند ،در یکدیگر ادغام شدند و
نشانهها به  41مورد ،کاهش یافت .همچنین در روایی محتوای گویهها 130،سؤال از 168
سؤالی که به نظر اکثر کارشناسان ( 6نفر از  10کارشناس) نمرات  3یا ( 4گزینههای خیلی زیاد
و زیاد) را به خود اختصاص داده بودند ،مورد پذیرش واقع شد و به اجرا درآمد.
در این پژوهش برای تعیین روایی سازه از روش همسانی درونی و شاخص خوب
همبستگی پیرسون ،استفاده شده است که در این روش مالک بررسی همسانی درونی ،نمره
کل آزمون است .برای این کار ،همبستگی بین هر سؤال پرسشنامه با نمره کل آزمون محاسبه
گردید .از مجموع  130سؤال پرسشنامه 126 ،سؤال دارای همبستگی مثبت معنادار با نمره
کل آزمون بودند و فقط  4سؤال ،همبستگی مثبت بسیار کمی با نمره کل داشتند که از فرم
نهایی پرسشنامه احسان در روابط میانفردی حذف گردیدند و سؤالی که همبستگی منفی
معناداری با نمره کل داشته باشد ،وجود نداشت.
جدول  .2ضریب همبستگی هر سؤال با نمره کل پرسشنامه احسان در روابط میانفردی
سؤاالت

سؤاالت

همبستگی با
نمره کل

سؤاالت

سؤاالت

همبستگی با
نمره کل

(**)0.490

67

(**)0.556

100

1

(**)0.462

34

68

(**)0.518

101

(**)0.389

2

(**)0.508

34

(**)0.669

(**)0.614

102

(*)0.244

3

(**)0.373

36

(**)0.367

69

103

(**)0.394

4

(**)0.435

37

(**)0.484

70

(**)0.565

(**)0.500

5

(**)0.425

38

(**)0.330

71

(**)0.461

104

6

(**)0.625

39

(**)0.564

72

(**)0.514

105

(**)0.311

7

(**)0.536

40

(**)0.508

73

(**)0.486

106

(**)0.431

همبستگی با
نمره کل

همبستگی با
نمره کل
(**)0.349

19

مالسا عبانم ساسا رب یدرفنایم طباور رد ناسحا هیلوا همانشسرپ تخاس

8

(*)0.234

41

(**)0.623

74

(**)0.514

107

(**)0.298

9

(**)0.598

42

(**)0.319

75

(**)0.305

108

(**)0.375

10

(**)0.542

43

(**)0.476

76

(**)0.485

109

(**)0.422

11

(**)0.598

44

0.186

77

(**)0.499

110

0.094

12

(**)0.583

45

(*)0.268

78

(**)0.573

111

(**)0.439

13

(**)0.670

46

(**)0.568

79

(**)0.519

112

(**)0.620

14

(**)0.616

47

(**)0.423

80

(**)0.428

113

(**)0.595

15

0.077

48

(**)0.596

81

(**)0.531

114

(**)0.339

16

(**)0.450

49

(**)0.365

82

(**)0.477

115

(*)0.274

17

(*)0.214

50

(**)0.532

83

(**)0.339

116

(**)0.528

18

(**)0.573

51

(**)0.466

84

(**)0.537

117

(**)0.347

19

(*)0.276

52

0.028

85

(*)0.238

118

(**)0.411

20

(**)0.387

53

(**)0.514

86

(**)0.304

119

(**)0.367

21

(**)0.471

54

(*)0.275

87

(**)0.380

120

(**)0.593

22

(**)0.535

55

(**)0.502

88

(**)0.437

121

(**)0.291

23

(**)0.391

56

(**)0.631

89

(**)0.352

122

(**)0.560

24

(*)0.258

57

(**)0.388

90

(**)0.482

123

(**)0.311

25

(**)0.297

58

(**)0.588

91

(**)0.579

124

(**)0.540

26

(**)0.287

59

(**)0.365

92

(*)0.227

125

(**)0.438

27

(**)0.306

60

(**)0.451

93

(**)0.502

126

(**)0.438

28

(**)0.407

61

(*)0.278

94

(**)0.576

127

(**)0.490

29

(*)0.234

62

(**)0.506

95

(**)0.334

128

(**)0.294

30

(**)0.570

63

(**)0.687

96

(*)0.215

129

(**)0.630

31

(**)0.500

64

(**)0.365

97

(**)0.328

130

(**)0.324

32

(**)0.499

65

(**)0.524

98

(**)0.389

33

(**)0.568

66

(**)0.388

99

(**)0.338

* همبستگی در سطح  0.01معنادار است و ** همبستگی در سطح  0.05معنادار است
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بهمنظور بررسی اعتبار پرسشنامه از روشهای محاسبه آلفای کرونباخ و دونیمه سازی
گاتمن و اسپیرمن براون ،استفاده گردید .نتایج بهدستآمده از  85شرکتکننده در اجرای
ً
پرسشنامه ،نشان میدهد که پرسشنامه با آلفای کرونباخ کل  %83دارای اعتبار نسبتا باالیی
است .همچنین نتایج بهدستآمده از دو نیمهسازی گاتمن  %90و دو نیمهسازی اسپیرمن -
براون  %91میباشد که بیانگر اعتبار باالی پرسشنامه است؛ نتایج کامل در جدول ذیل آورده
شده است.
جدول  .2نتایج آلفای کرونباخ و دونیمه سازی
نیمه اول ( 1تا )65
آلفای کرونباخ

نیمه دوم ( 1تا )130

مقدار

%94

تعداد گویهها

65

مقدار

%93

تعداد گویهها

65

مجموع تعداد گویهها
همبستگی بین دو فرم
ضریب اسپیرمن -براون

130
%83

تساوی تعداد گویهها

%91

عدمتساوی تعداد گویهها

%91

ضریب دونیمه سازی گاتمن

%90

همچنین جهت بررسی اعتبار و همسانی درونی ،توزیع نرمال تکتک سؤاالت موردبررسی
قرار گرفت و تعداد  5سؤال ،که دارای توزیع نرمال و واریانس مناسب نبودند از سؤاالت
حذف گردیدند؛ و در نهایت ،پس از حذف  9سؤال ،پرسشنامه  121سؤالی «احسان در روابط
میانفردی بر اساس منابع اسالمی» آماده گردید.
شیوه نمرهگذاری پرسشنامه احسان در روابط میانفردی بر اساس منابع اسالمی با
مقیاس لیکرت چهاردرجهای با گزینههای «کامًال موافقم ،موافقم ،مخالفم و کامًال مخالفم»
طراحیشده است که در سؤاالت مثبت ،کامًال موافقم = ،4موافقم= ،3مخالفم= 2و کامًال
مخالفم= 1نمرهگذاری گردید و در سؤاالت منفی ،کامًال موافقم = ،1موافقم= ،2مخالفم=3
و کامًال مخالفم= ،4نمرهگذاری شده است که پایینترین نمره 121 ،و باالترین نمره 484
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میباشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،مفهومشناسی و ساخت پرسشنامه اولیه «احسان در روابط میانفردی
بر اساس منابع اسالمی» بود .نتایج سنجش روایی محتوا ،و سازه نشان داد که این آزمون،
روایـی الزم را بـرای سـنجش احسان در روابط میانفردی ،مطابق با آنچه از منابع اسالمی
برداشت شده را داراست .اعتبار آزمـون نیـز بـا استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و روش
دونیمه سازی مورد محاسبه قرار گرفـت ،که نتـایج فـوق نشان داد ،پرسشنامه از اعتبار باالیی
برخوردار اسـت.
در بخش کیفی ،پژوهشهای مشابه دیگری در زمینه مؤلفهیابی احسان و نیکی به دیگران،
در منابع اسالمی و روانشناسی صورت گرفته است که نتایج این پژوهش ،با بعضی از آنها
مشابه و با برخی دیگر ناهمخوان است .در تفسیر نمونه به برخی از مؤلفههای احسان اشاره
شده است که در نهایت از مجموع آیات قرآن و اقوال مفسرین در این رابطه نتیجه گرفته
است که مؤلفههای مهمی چون ایمان ،انگیزه و ّنیت الهی داشتن ُ
(حسن فاعلی) ،نیک
بودن ذاتی کار ُ
(حسن فعلی) ،شکل شایسته کار (هیئت صدور) و رساندن خیر به دیگران،
در مفاهیم اصلی احسان وجود دارند (مکارم شیرازی ،1375 ،ج  ،2ص  .)40همچنین درباره
مفهومشناسی و مؤلفهیابی احسان ،کلیشمی ( )1392در مقالهای 19 ،کد و یا نشانه را برای
احسان ،دستهبندی نموده است و از این طریق ،مدل فرهنگ سازمانی احسانمحور را بر
اساس منابع اسالمی ارائه کرده است .سروری مجد ( )1393در مقالهای ابعاد احسان را از
حیث اعتقادی و رفتاری ،به چند دسته کلی تقسیم میکند که به این شرح است .1 :ایمان
به خدا و عمل صالح .2 ،نیکی به خلق .3 ،صبر .4 ،عفو و کظم غیظ و  .5جهاد در راه خدا.
اگرچه به دلیل مشترک بودن منابع پژوهشهای اسالمی ،مؤلفهها نشانههایی که در این
پژوهش ارائه گردیده است ،بسیار مشابه نشانهها و مؤلفههای نظری تحقیقات مذکور است
و همپوشی زیادی دارد ،مانند نشانههای مشترکی چون :ایمان و یاد خدا ،عفو و گذشت،
صبر ،نیکی و خدمت به خلق ،مهربانی و محبت ،ولی به دلیل اینکه در پژوهش حاضر
عالوه بر موارد مذکور ،بهصورت جزئی و مصداقی به نشانههای دیگر احسان نیز ،پرداخته و
توجه شده است ،تعداد نشانهها به  41نشانه رسیده است و به جنبههای رفتاری ،شناختی
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و عاطفی احسان ،توجه بیشتری شده است ،درحالیکه در موارد دیگر ،مانند مقاله کلیشمی
ً
به  19نشانه و عمدتا نشانههای رفتاری اشاره گردیده است و در تحقیقات مشابه دیگر ،به
نتایج کمتری دستیافتهاند.
همچنین در مباحث مشابه احسان در روابط میانفردی ،در روانشناسی نیز به
مؤلفههای شخصیتی فرد یاریرسان و نو عدوست اشاره گردیده است .گستردهترین تالشی
که در روانشناسی تاکنون در مورد شناخت ویژگیهای شخصیت نو عدوست گزارششده،
از بایرهوف و کالین ( ۱۹۹۱به نقل از بارون و همکاران ،1389 ،ص  )585است که نتیجه
تحقیقات و آزمایشهای آنها ،مؤلفههای پنجگانهای برای شخصیت نو عدوست بیان
کردهاند .1:همدلی .2 ،پاداش اعمال خوب در دنیا .3 ،احساس مسئولیت اجتماعی.4 ،
برخورداری از مرکز مهار درونی و  .5عدم خودمحوری .همچنین جفریز ( )۱۹۹۸تمایل افراد به
یاریرسانی را تحت عنوان فضیلتهای خویشتنداری ،تحمل و شکیبایی ،عدالت ،احسان،
تدبیر و دوراندیشی خالصه میکند (نقل از شریفی و همکاران )1389 ،و این پنج فضیلت
اخالقی نشان میدهد که شخصیت نو عدوست ،شخصیتی تکبعدی ندارد ،بلکه چندین
جنبه از شخصیت وی که شامل کنترل انگیزهها و محرکها ،ابتکار ،باورهای راستین ،مهربانی
و دوراندیشی است که در رفتارهای مثبت اجتماعی وی تأثیر میگذارند( .کول و همکاران،
 2001نقل از پترسون و سلیگمن .)2004 ،برخی از نشانههای استخراجشده در پژوهش حاضر
میتواند به نحوی ،با مؤلفههای مطر حشده توسط بایرهوف و کالین و یا جفریز ،ارتباط
داشته باشد ،مانند مؤلفه :همدلی و یا برخورداری از مرکز مهار درونی ،خویشتنداری ،تحمل و
شکیبایی ،ولی برخی نشانههای تحقیق حاضر با محورها و مؤلفههای مذکور در روانشناسی،
به دلیل تفاوت منبع استخراج آنها و اینکه منبع پژوهش حاضر منابع الهی و اسالمی است
ولی منبع آنها ،انسانی است ،همخوانی ندارند و متفاوت است.
در این پژوهش 41 ،نشانه استخراجشده از منابع اسالمی ،بهصورت نظری به  6عامل
و مؤلفه کلی (سودمندی اجتماعی ،روابط مثبت ،مثبت اندیشی ،نفوذ-مطلوبیت،
خویشتنداری و تمامیت) دستهبندی گردیدند؛ که در این قسمت ،به تبیین هر یک از آنها
پرداخته میشود:
مؤلفه سودمندی اجتماعی ،بیانگر میزان نفعرسانی و سودمندی فرد نیکوکار برای
دیگران است .نفع رسانی و حمایت اجتماعی میتواند ،عاطفی ،شناختی و رفتاری باشد .فرد
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نیکوکار ،این حمایتها را در نشانهها و مصادیقی چون :قرض دادن ،صلهرحم کردن ،اصالح
میان مردم ،راهنمایی ،دعا کردن ،احسان کردن به والدین ،یتیمان ،همسایگان ،ضعیفان،
مؤمنین و همچنین سخاوت و بخشش به دیگران نشان میدهد؛ جلوه بارز و کامل این
سودمندی زمانی است که فرد برای دیگران و اجتماع ،ازخودگذشتگی و فداکاری میکند.
مؤلفه روابط مثبت ،میزان حسن خلق ،خوشرفتاری و برخورد نیکو و محترمانه با دیگران
را بررسی میکند .فرد نیکوکار در معاشرت با دیگران و خدمت به آنها با مهربانی ،محبت و
خوبی رفتار میکند و از هرگونه بدی ،منت گذاشتن و آزار دیگران ،در قبال کمک به آنها
پرهیز مینماید.
مؤلفه مثبتاندیشی ،منعکسکننده نگرش فرد ،نسبت به خدمت و احسان به مردم
است .شخص نیکوکار با پشتوانه اندیشههای الهی و با نگرشی مثبت ،ارزشمندانه ،خالصانه
و احساس رضایت ،به نیازمندان کمک میکند و خدمت به دیگران را در حقیقت احسان و
خدمت به خود میداند و در این راه از افکار و اندیشههای منفی مانند :ترس از فقر و یا توقع
جبران کردن از دیگران ،به دور است.
مؤلفه نفوذ-مطلوبیت ،در این عامل ،میزان محبوبیتی که افراد بهواسطه خدمت و
احسان به دیگران کسب کردهاند ،مورد سنجش قرار میدهد .فرد نیکوکار به دلیل اعمال
انسان دوستانه و خدمتی که به دیگران میکند مورد محبت و دوستی دیگران واقع میشود و
در میان اطرافیانش فرد بانفوذ و محبوبی است و دیگران از او به نیکی ،یاد میکنند.
مؤلفه خویشتنداری ،بیانگر قدرت فرد برای مهار درون در برابر سختیها ،اذیت و آزارها
و مواردی است که باعث خشم انسان میشود .شخص نیکوکار ،در برابر حوادث سخت و
خشمانگیز ،خودکنترل است و واکنش منفی از خود بروز نمیدهد و خطاکار را مورد عفو قرار
داده و میبخشد.
مؤلفه تمامیت ،میزان تام و کامل بودن نیکی به دیگران را مورد بررسی قرار میدهد .در
منابع اسالمی ،برای احسان در روابط میانفردی ،شرایطی مانند :پیشدستی در احسان،
فراگیری ،فوریت و دوام در احسان ،بیانشده است که به نظر میآید با انجام و رعایت آنها،
فرد محسن یک احسان کامل را نسبت به دیگران انجام داده است.
در بخش کمی ،همانگونه که اشاره شد برای  41نشانه بهدستآمده 168 ،گویه اولیه
طراحی گردید که در نهایت ،طبق نظر کارشناسان 130 ،گویه مورد پذیرش و اجرا قرار گرفت،
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به نظر میرسد یکی از دالیل عدم پذیرش گویهها توسط کارشناسان ،طراحی آنها بهصورت
منفی بود ،و دلیل دیگر ،تکراری بودن محتوای سؤاالت بود که مورد پذیرش کارشناسان
قرار نگرفت .همچنین در بخش بررسی روایی سازه آزمون ،به نظر میرسد علت پایین بودن
ضریب همبستگی برخی از گویهها ،عدم هماهنگی معنای کلی گویههای حذفشده با تم و
محور اصلی کل سؤاالت بوده است.
برای رسیدن به اعتبار باالی آزمون ،توزیع نرمال تکتک سؤاالت موردبررسی قرار گرفت و
تعداد  5سؤال ،که دارای توزیع نرمال و واریانس مناسب نبودند از سؤاالت حذف گردیدند؛ به
نظر میرسد ،علت پایین بودن واریانس این سؤاالت ،کلیشهای بودن آنها و اینکه مطلوب
اکثر افراد این است که به این سؤاالت پاسخ مثبت دهند و لذا همه پاسخدهندگان نمرات
باالیی (نمره  3و  )4را از پاسخ به این سؤاالت دریافت نمودهاند؛ بنابراین توزیع نمرات آنها
کجی شدید و یا واریانس بسیار پایین دارند و توزیع نرمال متناسبی در پاسخ به این سؤاالت
وجود نداشت.
پیشنهاد میشود بر اجرای پرسشنامه ،در جامعههای آماری متفاوت و حجـم بزرگتری از
آزمودنیها ،بهگونهای کـه بررسی تحلیل عاملی احسان در روابط میانفردی بر اساس منابع
اسالمی ،بر مبنای روشهای آمـاری میسـر گردد.
فهرست منابع

 •قرآن کریم ،ترجمه علی مشکینی )۱۳۹۲( ،قم :الهادی.
 •آذربایجانــی ،مســعود؛ ســاالری فــر ،محمدرضا؛ عباســی ،اکبــر؛ کاویانی ،محمد و موســوی اصل ،ســید محمد
( ،)۱۳۹۰روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 •اســدی ،علی ( ،)13۸۹ســیمای مهر مفهومشناســی و مصادیق احســان در قرآن ،معرفت اخالقی ،ســال اول،
شماره چهارم.
 •بــارون ،رابــرت؛ بیــرن ،دان و برنســکامب ،نایــا ( ،)۱۳۸۹روانشناســی اجتماعــی ،ترجمــه :یوســف کریمی،
تهران :نشر روان.
 •بیرامی ،منصور؛ پوراســمعیلی ،اصغر؛ صالحی ،مجتبی و عندلیب ،مرتضی ( ،)۱۳۹۰بررســی نقش عاملهای
شــخصیتی در پیشبینــی تحول اخالقی و میزان نو عدوســتی ،فصلنامه پژوهشهای نوین روانشــناختی،
سال ششم ،شماره  ،21ص .246 -231
 •بیرهــوف ،هانــس ورنــر ( ،)1384رفتارهــای اجتماعــی مطلوب از دیدگاه روانشناســی اجتماعــی ،ترجمه:
رضوان صدقی نژاد ،تهران :نشر گلآذین.
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 •تمیمی ِآمدی ،عبدالواحد ( ،)۱۳۸۷غررالحکم و درر الکلم ،قم :دارالکتب االسالمی.
نســنجی کاربردی ،ترجمه :حیدر علی هومن ،تهران :انتشــارات دانشــگاه
 •ثرندایک ،رابرت آل ( ،)1375روا 
تهران.
 •خانی ،لطفعلی ،غفاری ،مظفر ،حقیقتیان ،منصور ( ،)۱۳۹۳بررســی ارتباط ســرمایه اجتماعی و نو عدوســتی با
نگرش پزشکان به اخالق حرفهای ،مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی ،دوره هفتم ،شماره .۴
 •خوی نژاد ،غالمرضا ( ،)1385روشهای پژوهش در علوم تربیتی ،تهران :انتشارات سمت.
 •دهقان پور ،علیرضا و بخشی ،ژیال ( ،)۱۳۹۳معناشناسی احسان در قرآن ،پژوهشنامه معارف قرآنی ،شماره
 ،۱۷ص .81- 61
 •راغــب اصفهانی ،حســین بن علــی 1412( ،ق) ،مفردات الفــاظ القرآن( ،تصحیح صفــوان عدنان داوودی)،
دمشق :دارالقلم.
 •ســروری مجــد ،علــی ( ،)1393ابعــاد فرهنــگ احســان در قــرآن و ســنت ،مطالعــات فرهنگ ارتباطات ،ســال
پانزدهم ،شماره  ،57ص .216- 197
 •ســیف ،علیاکبــر ( ،)۱۳۹۰ســاختن ابزارهــای اندازهگیــری متغیرهای پژوهشــی در روانشناســی و علوم
تربیتی (آزمون و پرسشنامه) ،تهران :نشر دیدار.
 •شــریفی ،رضا؛ اســکندری ،حســین؛ دالور ،علی و برجعلی ،احمد ( ،)۱۳۸۹ویژگیهای شــخصیتی افراد ایثارگر و
یاریرسان با تأ کید بر شخصیت مطلوب در سازمان نظامی ،فصلنامه روانشناسی نظامی ،سال اول ،شماره
سوم.
 •شریعتمداری ،مهدی ( ،)1388تحقیق و پژوهش در علوم رفتاری ،تهران :کوهسار.
 •طباطبائــی ،محمدحســین ( ،)۱۳۷۴تفســیر المیــزان( ،ترجمــه محمدباقــر موســوی همدانــی) ،قــم :جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
 •طبرسی ،فضل بن حسن ( 1406ق) ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفه.
 •طوســی ،محمــد بن حســن ( ۱۴۰۹ق) ،تبیان فی تفســیرالقرآن( ،به کوشــش احمد حبیــب العاملی) ،بیروت:
داراحیاء التراث العربی.
 •عطادخــت ،اکبــر؛ زارع ،رقیــه و کرامتــی ،نرگــس ( ،)1394ارتبــاط میــزان عالقــه اجتماعــی با ســامت عمومی
ســالمندان غیرمقیــم و مقیــم ،در مراکــز ســالمندان شهرســتان اردبیل ،فصلنامــه آموزش بهداشــت و ارتقای
سالمت ،دوره سوم ،شماره دوم.
 •غزالی ،محمد بن محمد (بیتا) ،احیاء علوم الدین ،بیروت :دارالکتب العربی.
کشــده و ابعاد
 •قائدی ،غالمحســین و یعقوبی ،حمید ( ،)1387بررســی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادرا 
بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر ،ارمغان دانش ،دوره  ،13شماره  ،2ص .81 -69
 •قرشی بنابی ،علیاکبر ( ،)1371قاموس قرآن ،تهران :انتشارات دار الکتب اإلسالمیة.
 •کار ،آالن ( ،)1385روانشناسی مثبت( ،ترجمه شریفی ،حسن پاشا و همکاران) ،تهران :نشر سخن.
 •کجبــاف ،محمدباقــر ،ســجادیان ،ایلنــاز و نــوری ،ابوالقاســم ( ،)1389بررســی ســاختار عاملی ،روایــی و اعتبار
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Abstract
The present research aims at recognizing
the bases of family therapy based on
Islamic resources. The research, which
is a foundational-theoretical one, uses a
descriptive-analytical method and gathers
data from Islamic resources to answer the
questions on the nature of family therapy’s
basics. To compose the research, we
have inferred the basics from the Quran
and the traditions. The final findings of
the research show that the family therapy
based on the Islamic sources enjoys the
followings: the ontological bases of God’s
deity, mediation of grace by selected men,
the existence of after-life world, beauty
and goodness of universe, the gradual
nature of changes, the anthropological
bases of human’s spirituality, human’s
aestheticism, human’s dignity, human’s
weakness and deficiency, the existence
of sexual differences, being complement,
human’s need to attachment and sympathy,
human’s being accompanied by difficulty
and hardship, human’s need to others,

چکیده
 شناســایی مبانــی،هــدف پژوهــش حاضــر
 ایــن تحقیــق.خانوادهدرمانــی اســامی اســت
 تحلیلی-  بــا روش توصیفــی،بنیــادی نظــری
و روش اســتنباط از آیات قرآن کریم و احادیث
، نتایج تحقیق.معصومین صورت گرفته است
نشــان داد کــه یــک نظریــه خانوادهدرمانــی
.1 : بــر اســاس ایــن مبانــی اســت،اســامی
 وجــود، ربوبیــت خداونــد:یشــناختی
 هست
، خیر و زیبا بــودن جهان،جهــان پس از مــرگ
: انسانشــناختی.2 .تدریجی بــودن تغییــرات
 کرامــت و ضعــف و، زیبادوســتی،معناگرایــی
، وجــود تفاوتهــای جنســیتی،نقــص انســان
ّ
 همراهی با رنج، نیاز به انس و الفت،مکملیت
 سیســتمی، نیازمنــدی بــه دیگــران،و ســختی
 ارزشمندی: ارزششــناختی.3 .بودن خانواده
 ارزشــمندی فرزند،و تقــدس ازدواج و خانــواده
، وظیفهمحوری و حقوقمداری،و فرزنــدآوری

28
بشــناختی :آســیبهای
قیمومیــت.4 .آسی 
مشترک زوجین و آسیب های مربوط به هریک
از زوجیــن .5 .مبانی فقهی و اخالقی مطلوبیت
اصــاح ذات البیــن ،وســاطت در تشــکیل
خانــواده و اصــاح روابط خانوادگی اســت .این
مبانــی در اهــداف و تکنیکهــای خانــواده
درمانــی مؤثــر اســت ،بنابرایــن بایســتی نظریه
پــردازان خانــواده درمانــی بــا رویکرد اســامی،
در تدویــن پروتکلهــا ،بایســتی بر اســاس این
مبانی ،اهداف و تکنیکهای خانواده درمانی
را تدوین کنند.
کلید واژه ها :خانواده درمانی ،اســام  ،مبانی،
هستی شناختی ،انسانشناختی
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family’s being systematic, the value
bases of sanctity of marriage and family,
the value of child and having children,
the centrality of duty and rights, man’s
tutorage, the pathological bases of the
family’s general impairments, the couple’s
common impairments, the impairments
specified to each of the couples, the
jurisprudential and moral bases of
desirability of reconciliation among
Muslims, the desirability of intercession
in forming family, the desirability of
reforming the familial relationships.
These basics are effective in the goals and
techniques of family therapy, so family
therapy theorists with an Islamic approach,
should formulate the goals and techniques
of family therapy, based on these basics.
Keywords: Family therapy, Islam,
basics, ontological, anthropological

مقدمه
خانواده مهمترین و اصیلترین نهاد اجتماعی است ،نهادی که بستر خوشبختیهاست.
ادراک درست و رویکردی صحیح به خانواده و ابتنای سلوک خانوادگی بر قواعدی اصیل،
بهترین زمینه را برای کمال فرد و جامعه فراهم میکند (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص .)13
خداوند در قرآن کریم میفرماید« :و از نشانههای او این است که همسرانی از جنس
خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید» 1و از آنجا که ادامه این پیوند در میان
همسران ،نیاز به یک جاذبه و کشش قلبی و روحانی دارد به دنبال آن اضافه میکند« :و در
میان شما ّ
مودت و رحمت قرار داد» و در پایان آیه برای تأ کید بیشتر میفرماید« :در این،
نشانههایی است برای گروهی که تفکر میکنند» (مکارم شیرازی ،۱۳۸2 ،ج  ،16ص .)391
در عصر حاضر ،در اثر گستردگی ارتباطات و سهولت آشنایی با فرهنگهای مختلف،
نظام خانواده ،سبکهای زندگی ،روابط مناسب با همسر ،تربیت فرزندان و دیگر جنبههای
ً
خانواده تحت تأتیر فرهنگهای غیر اسالمی به ویژه فرهنگ غربی ،دائما در حال تغییر
 .1روم.21 ،
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حقیقت تلخ که در گزارش
میباشد و استحکام خانواده در معرض خطر واقع شده است .این
ِ
انجمن روانپزشکی آمریکا و طبقهبندی تشخیصی ( ،1)DSMمسائل و مشکالت زناشویی و
خانوادگی یکی از باالترین علل رجوع به کلینیکها و مراکز مشاوره ذکر شده ،گواه این مدعا
است (نوابی نژاد.)1380 ،
به دالیل فوق ،اصالح روابط بین فردی اعضای خانواده در جهت حل مشکالت و مسائل
اعضا ،مورد توجه رواندرمانگران و مشاوران قرار گرفته است .در اواخر دهه 1940م و اوایل
دهه 1950م ،یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و گردهمایی ّ
مجدد اعضای خانواده بعد از
جداییها ،رویکردی با عنوان «خانوادهدرمانی» شکل گرفت (بهاری و همکاران ،1389 ،ص
 .)13پس از چند دهه رشد خانوادهدرمانی ،توجه به جنبههای معنوی خانواده ،درمانگران
را وارد فضای جدیدی از مداخلهها کرد که در آن ،نه تنها به دینداری زوجها میپردازند،
بلکه از آن برای حل سایر ابعاد ارتباطی آنان استفاده میکنند (والش ،2009 ،2به نقل از
ساالری فر ،1393 ،ص  .)5در این میان ،اسالم ،نگاه مقدسی به ازدواج و نهاد خانواده دارد.
َ ّ ُ
َ
الق َ
باهی بكم َ
ُ َ َ
الأم َم َ
یامةِ » (کلینی ،ج ،5
یوم ِ
پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند« :تناكحوا تناسلوا فإنی أ ِ ِ
ص  .)61در متون اسالمی به آموزههای پر شماری برمیخوریم که از جهات مختلف ،به
تحکیم نهاد خانواده پرداختهاند .قرآن کریم و احادیث اسالمی در مسائل اخالقی ،اجتماعی،
تربیتی ،روانشناختی ،اقتصادی ،خانواده و نظایر آن فراوان سخن گفتهاند که استخراج این
مضامین ،به صورت دقیق و تخصصی و بهرهگیری از آن در زندگی ،در پیشگیری از آسیبها و
مشکالت خانواده و درمان آن ،تأثیر بسزایی خواهد داشت؛ اما به نظر میرسد خانوادهدرمانی
اسالمی ،نیازمند مبانی است که این پژوهش ،درصدد تدوین آن است.
مبانی 3عبارت از «باورهای کلی و هست و نیستهای مبتنی بر منابع اسالمی در حوزه
خانواده» است .خانواده« 4از عمومیترین سازمانهای اجتماعی است که بر اساس ازدواج
بین یک مرد و دست کم یک زن شکل میگیرد و در آن ،مناسبات خونی یا اسناد یافته (پذیرش
فرزند) به چشم میخورد .معموًال دارای نوعی اشتراک مکانی است و معموًال کارکردهای
گوناگون شخصی ،جسمانی ،اقتصادی ،تربیتی و جز اینها را بر عهده دارد» (ساالری فر،
1. Diagnostic and Statistical Manual at Mental Disorder.
2. Walsh.
3. Bases.
4. Family.
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 ،1390ص  .)13خانوادهدرمانی 1انجام مداخلهها برای درمان خانواده به عنوان یک گروه
است .در این نوع درمان ،آسیبشناسی یا بیماری یکی از اعضای خانواده ،انعکاس پاتولوژی
یا اختالالت عمیقتر در سیستم خانواده تلقی میشود؛ لذا خانواده ،واحد درمانی به حساب
میآید و تغییر تعامل خانواده ،راه تغییر عضو بیمار محسوب میشود (تبریزی ،1385 ،ص
 .)154مقصود از منابع اسالمی 2،آموزههای اسالم است که به اتفاق نظر همه اسالمشناسان،
از دو منبع قرآن و سنت به دست میآید .قرآن ،کتاب آسمانی همه مسلمانان و ّ
سنت ،نزد
شیعیان اثنی عشری ،شامل گفتار و رفتار وتقریر همه چهارده معصوم (پیامبر خاتم؟ص؟،
فاطمه زهرا؟اهس؟ ،امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟ و یازده امام پس از ایشان؟مهع؟) است.
روش پژوهش
این تحقیق ،براساس ماهیت و نحوه انجام ،توصیفی و بر اساس شیوه تجزیه و تحلیل
اطالعات گردآوری شده ،کیفی است .دادهها از منابع اسالمی شامل آیات قرآن کریم و
احادیث معصومین در حوزه خانواده و خانوادهدرمانی جمعآوری و تحلیل شده است .سپس
در قالب مبانی ارائه گردید .این مبانی بر اساس آنچه در اصالح ابعاد شناختی ،رفتاری و
عاطفی اعضای خانواده ،مؤثر است ،ارائه شده است .بنابراین این مبانی در تعیین اهداف و
تکنیکهای خانواده درمانی مؤثرند و خانواده درمانی اسالمی را از رویکردهای دیگر متمایز
میکنند.
یافتهها
بر اساس نتایج این تحقیق ،خانوادهدرمانی اسالمی دارای پنج مبنای هستیشناختی،
انسانشناختی ،ارزششناختی ،آسیبشناختی و فقهی و اخالقی است .مبانی هستیشناختی
عبارتاند از:
ّ
ربوبیت خداوند :قرآن کریم با به یاد آوردن افعال الهی (به عنوان نمونه :واقعه)65-63 ،
و نعمتهای خدا به انسانها (بقره )231 ،بندگان را به ربوبیت و هدایتگری خداوند توجه
میدهد .توجه به ربوبیت و رحمت و مهربانی گسترده خداوند (اعراف 151 ،و  ،156و یوسف،
 64و انبیا )83 ،در تقویت عواطف مثبت اعضای خانواده نسبت به هم مؤثر است .به این
1. Family therapy.
2. Islamic sources.
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شکل ،اعضای خانواده در مشکالت به جای درگیری و ّ
مقصر شمردن همدیگر ،به حمایت
روانی یکدیگر میپردازند (صفورایی پاریزی.)1390 ،
وساطت فیض انسانهای برگزیده :خداوند به واسطه انسانهای برگزیده ،نعمتهای
خاص و عام خود را بر بندگانش فرو میفرستد .از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که« :خداوند
ابا دارد که اشیا را جاری کند به جز به وسیله اسباب ...که آن [اسباب] ،رسول خدا؟ص؟ و ما
[ائمه معصومین؟مهع؟] هستیم» (کلینی ،ج  ،1ص  .)183برای تشکیل خانوادهای کارآمد و
تنظیم روابط و نوع رفتارها ،همانندسازی با انسانهایی که آموزههای دینی به طور کامل در
آنها تجلی یافته ،ضروری است (صفورایی پاریزی.)1392 ،
وجود جهان پس از مرگ :در  30آیه قرآن ،موضوع ایمان به خدا و جهان دیگر ،همراه شده
و در بیش از صد آیه به « َ
الآخ ِر» اشاره شده است (مکارم شیرازی و دیگران،
الآخ ِر» یا « ِ
وم ِ
الی ِ
 ،1372ص  .)17یاد مرگ و توجه به آثار اخروی اعمال ،در بینشدهی اعضای خانواده در
جهت کنترل رفتارها و دوری از ظلم در حق دیگران نقش مهمی دارد .همچنین ،مشوقهای
مربوط به زندگی اخروی ،در قبال انجام مسئولیتهای خانوادگی چه در رابطه زن و شوهر و
چه در رابطه والدین و فرزندان ،میتواند به ایجاد انگیزه و تشویق آنها بیانجامد (ساالری فر،
 ،1393ص .)232
خیر و زیبا بودن جهان :نظام موجود جهان ،احسن و اکمل است (مطهری ،1372 ،ص
 .)19این دیدگاه مبتنی بر جهانبینی توحیدی است .جهان بینی توحیدی یعنی درک اینکه
جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر و جود و رحمت و
رسانیدن موجودات به کماالت شایسته آنها استوار است (همان ،ص « .)16پروردگار ما کسی
است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست داده ،سپس آن را هدایت فرموده است» (طه،
 .)50همه چیز بر اساس تقدیر الهی رقم میخورد .تلخ و شیرین زندگی ،تحت برنامهای منظم،
هدفمند و حکیمانه قرار دارد .باور به اینکه سختیهای زندگی ،بر اساس تقدیر خداوند رحیم،
علیم و حکیم رخ داده است ،تنیدگی و رنج مصیبت را کاهش میدهد و موقعیت ناخوشایند را
تحملپذیر میسازد (نوری و همکاران1388 ،؛ پسندیده ،1391 ،ص .)270
تدریجی بودن تغییرات :تدریج و تکامل ،قانون الهی و سنت الهی است (مطهری،1372 ،
ص  .)19اخالق آدمی که از آن میتوان به سیمای باطن یاد کرد ،بخشی از نظام تکوین است
که برای ّ
تحول و تغییر ،نیازمند زمان است (مجلسی ،ج  74ص  .)167پس از شکلگیری
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نهاد خانواده و پیوند دو انسان ،به تدریج شناخت متقابلی در فضای جدید ،شکل میگیرد؛
توقع دفعی بودن حصول چنین شناختی و در پی آن ،حصول زود هنگام سازگاری بین
اما ِ
زوجین موجب بروز ناخردسندی از زندگی و درگیریها و کشمکشهای خانوادگی است .امام
صادق؟ع؟ فرمودند« :تکان دادن کوهها ،آسانتر از تکان دادن قلبی از جایگاهش است»
(همان ،ج  ،۷۸ص  .)۲۳۹همچنین ،در مسائل خانواده ،گاه افراد با ناکامیهایی روبهرو
میشوند ،یا برآورده شدن نیازها ،مستلزم گذشت زمان است (ساالری فر ،1390 ،ص )121
که برآورده کردن این نیازها و برونرفت از این ناکامیها و دیگر مشکالت خانوادگی ،اعم از
ُ
مشکالت نگرشی ،خلقی-عاطفی ،اقتصادی و غیره ،نیازمند گذشت زمان و اصالح تدریجی
است.
مبانی انسانشناختی عبارتاند از:
ُ
ُ
معنا گرایی انسان :عالوه بر افراد و اسباب که بعد ظاهری زندگیاند  -بعد معنوی نیز
قرار دارد .انسان موجودی کمالگرا و هدفمند است که از بیهودگی و بیمعنایی و بیهدفی،
سخت گریزان است( .پسندیده ،1392 ،ص  298و  .)289معنویت میتواند زندگی انسان را
هدفمند سازد و حیات او را با وجود کمبودهای ظاهری ،معنا و شور ببخشد و درک انسان را به
سمت نیازهای برتر انسانی و گمشدههای حقیقی او معطوف سازد (احمدی .)1391،اما چه
چیز میتواند معنای زندگی باشد؟ خداوند عالیترین معنای زندگی است .وقتی خدا ،معنای
زندگی شد ،انسان ،به خاطر خدا زندگی میکند ،به خاطر او تالش میکند و برای رسیدن
به او همه سختیها را ّ
تحمل میکند .وقتی خدا معنای زندگی شد ،انسان میداند چرا زنده
است و چرا باید زندگی کند و سرانجامش چه خواهد شد .بدین سان ،از سرگردانی در میآید و
چون برای عالیترین مفهوم حیات و بلکه تنها مفهوم متعالی حیات ،زندگی میکند ،احساس
رضایت و خشنودی و شادکامی میکند (پسندیده ،1392 ،ص .)300
زیبادوستی انسان :از جمله نیازهای فطری ،میل به زیبایی و آراستگی ،و زیبایی دوستی
و آراسته پسندی است (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص  .)214زیبادوستی انسان در زندگی
خانوادگی نیز خودنمایی میکند و به صورت نیازی جدی برای زن و مرد جلوه مینماید.
برخی اختالفها و کجرفتاریها معلول بیاعتنایی به این امر ساده و فطری است (همان،
ص  .)215توجه همسران به زیباییهای یکدیگر و زیباجلوهگر شدن آنان ،موجب کشف
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نشانههایی از هنرمندی ،زیباآفرینی و حکمت خداوند متعال میگردد و در نتیجه رابطه آن دو
را با خداوند ،قویتر میسازد و زمینه نزدیکی بیشتر به پروردگار و کمال معنوی را در آنها فراهم
میسازد .همچنین در لذت بردن از یکدیگر ،افزایش محبت بین آنها ،احساس انس و الفت
با هم ،رضایت از همدیگر و آرامش و خوشبختی آنها مؤثر است( .فقیهی ،1387 ،ص .)84
کرامت انسان :کرامت در بین مخلوقات مادی خداوند تنها مخصوص آدمی است.
«ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و گرامی داشتیم» (اسراء .)70،در روند زندگی مشترک
خانوادگی نیز ،توجه به کرامت انسانی همسر و فرزندان بسیار مورد تأ کید اسالم قرار گرفته
است .پیامآوران الهی که در مراتب و کماالت انسانی به برترین درجات دست یافته بودند،
بیشترین کرامت را نسبت به خانواده خود روا میداشتند (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص .)247
پیامبر اکرم؟ص؟ نسبت به اعضای خانواده و فرزندان و کودکان خانواده حساس بودند و
مواظب بودند که کودکان دچار شکست روانی نشوند تا کرامتشان آسیب نبیند .آن حضرت در
تمام مراحل رشد فرزندان ،رفتارهای کریمانه و محترمانه را پاس میداشت (همان ،ص .)259
ضعف و نقص :انسان ،با وجود برخورداری از ارزشهای متعالی ،ناتوان آفریده شده است
(نساء ،)28 ،سخت آزمند و بیتاب و کم طاقت است و در هنگام آسیب دیدن ،عجز و البه
میکند (معارج 19 ،و  .)20تهی از هر گونه دانش ،زاده میشود (نحل )78 ،و محرومیتها،
میتواند سبب ناامیدی و ناسپاسی او گردد (هود .)9 ،او عجول و شتابگر است (اسراء.)11 ،
هر یک از مرد و زن ،ناقص و محتاج به طرف دیگر است و به خاطر همین نقص و احتیاج
است که هر یک به سوی دیگری حرکت میکند ،و چون بدان رسید آرام میشود .هر ناقصی
مشتاق به کمال است ،و هر محتاجی مایل به زوال حاجت و فقر خویش است (طباطبایی،
 ،۱۳۷۴ج  ،16ص  .)249توجه به این ویژگی انسانی ،در خصوص فرزندپروری و برقراری
روابط منطقی با فرزندان نیز حائز اهمیت است .از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است« :خداوند
رحمت کند پدر و مادری را که فرزندش را بر انجام نیکی کمک میکند .سؤال شد :چگونه
کمک میکند؟ حضرت فرمودند :آنچه را فرزند در حد توانش انجام میدهد قبول میکند،
آنچه را که انجامش برای کودک طاقتفرسا و سنگین است از او نمیخواهد ،آنچه انجامش
کودک را به طغیان و دروغ وادار میسازد از او درخواست نمیکند و در رفتار با او درشتی و
سختگیری نشان نمیدهد» (عاملی ،ج  ،21ص .)481
تفاوتهای جنسیتی :اسالم ،مجموعهای از تفاوتهای ارزشی و حقوقی بین زن و مرد
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را در کنار مجموعه گستردهتری از همسانیها تأیید و تصویب کرده است (بستان،1391،
ص  .)5تجهیز مرد به نیروی تعقل و دفاع ،و تجهیز زن به عواطف و احساسات ،دو تجهیز
متعادل است که به وسیله آن دو کفه ترازوی زندگی در مجتمع که مرکب از مرد و زن است
متعادل شده است (طباطبایی ،۱۳77 ،ج  ،4ص .)342بستان ( )1391تفاوتهای جنسیتی
در خانواده را ،در سه حوزه «همسرگزینی و ازدواج»« ،کارکردهای حمایتی و مراقبتی خانواده»،
و «مدیریت خانواده» با بهرهگیری از روشهای معتبر استنباطی از متون اصلی اسالم به
دست آورده است .او همچنین در پیوست ،مباحث فقهی تفاوتهای جنسیتی را در بیست
و نه مورد بیان کرده است .از تفاوت در ارثبری فرزندان (نساء ،)11 ،تفاوت در نقشهای
آنان برداشت میگردد (طباطبایی ،۱۳77 ،ج  ،4ص  .)341ویژگیهای پسرانه با ویژگیهای
دخترانه تفاوتهایی دارد .در نتیجه ،نقشهای آنان و شیوه برخورد با آنان در خانواده ،نیز
متفاوت خواهد بود و این منافاتی با وظایف و حقوق مشترک فرزندان از سویی و تساوی
شرافت ذاتی هر دو جنسیت (حجرات ،)13 ،نخواهد داشت.
ّ
مکملیت :طباطبایی ( )۱۳۷۴فلسفه تفاوتهای جنسیتی زن و مرد را مکملیت یکدیگر
میداند و بقای نسل را در تبیین غایت این مکملیت مطرح میکند .برخی کارشناسان
دیدگاه مکملیت زن و مرد برای یکدیگر را دیدگاه اسالم و در مقابل دیدگاه تخاصم رادیکال
فمینیستی و دیدگاه استقالل زن لیبرالهای فمینیست معرفی کرده است (بستان.)1383 ،
فرزندان نیز ّ
مکمل یکدیگر هستند .چنانچه نگاهی سیستمی به خانواده داشته باشیم،
بسیاری از رفتارهای کودک در قاب سیستم فرزندی شکل میگیرد؛ یعنی برای اینکه فرزندان،
در رفتارهای خود دارای پختگی باشند ،عالوه بر اینکه با والدین خود تعامل دارند ،الزم است
با خواهر و برادر در محیط خانواده ارتباط داشته باشند (دهنوی.)1387 ،
نیاز به انس و الفت :غیر از خدا همه نیازمند انس و الفت هستند (محمدی ریشهری،
 ،1392ص  .)2پیامبر اکرم؟ص؟ در توصیف مؤمن اینگونه فرمودند که :مؤمن هم با دیگران
الفت برقرار میکند و هم با او الفت میگیرند و هیچ خیری در کسی که اینگونه نیست،
وجود ندارد (همان ،1383 ،ج  ،1ص  .)208بهترین گزینهای که خداوند جهت برآورده شدن
نیاز «انس و الفت» قرار داده است ،همسر و فرزند است؛ امام صادق؟ع؟ پنج چیز را مطرح
میفرمایند که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد ،همواره در زندگیاش کمبود دارد و کم خرد
و دل نگران است :که چهارمین مورد «انیس هم رأی» است .راوی میپرسد« :انیس هم رأی»
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کیست؟ امام؟ع؟ میفرمایند :همسر و فرزند و همنشین خوب ( همان ،ج  ،1ص .)284
همراهی انسان با رنج و سختی« :انسان را در رنج و سختی آفریدهایم» (بلد .)4 ،یکی از
ً
سنتهای الهی آزمایش به ناخوشایندها ،سختیها و کاستیهاست« :و حتما شما را به اندکی
از ترس و گرسنگی و کاهشی از مالها و جانها و محصوالت آزمایش خواهیم نمود» (بقره،
 .)155زندگی خانوادگی همچون دیگر عرصههای زندگی به دور از سختی و گرفتاری و منهای
اختالف نظر و سلیقه نیست (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص  .)461همه زندگیها با تفاوتی که
دارند ،دوران ناخوشایند را تجربه میکنند .همسران موفق کسانیاند که واکنش مناسب به
این موقعیت را میشناسند و میدانند که چگونه باید این دوران را پشت سر گذاشت تا روابط
بین همسری و زندگی زناشویی ،آسیب نبیند (پسندیده.)257 ،1391،
نیازمندی به دیگران :انسان محدودیتهایی دارد « .به شما از دانش جز اندکی داده
نشده است» (اسراء .)85 ،ما نمیتوانیم منزوی ،تنها و کامًال جدا از دیگران به زندگی خود
ادامه دهیم .هر لحظه از زندگیمان عمًال با دیگران و در ارتباط با آنها میگذرد (قاهری،
 ،1385ص  .)8قرآن کریم با اشاره به نیازهای جوامع بشری میفرماید« :برخی از آنها را بر
برخی به رتبههایی (از کماالت مادی و معنوی) برتری دادهایم تا بعضی از آنان بعض دیگر
را به خدمت گیرند» (زخرف .)32 ،انسانها برای رفع نیازهای خود در ساحتهای گوناگون
زندگی ،به اصحاب ّ
تخصص و ِح َرف مراجعه میکنند؛ اما برخی با داشتن تصوراتی چون حفظ
حریم خصوصی ،قادر بودن به حل تمام مسائل زندگی و ...از دیگران در حل و فصل مسائل
و مشکالت خانوادگی خود یاری نمیگیرند.
سیستمی بودن خانواده :نیازمندی انسان به دیگران در عرصه خانواده در شکل یک
عوامل وابسته و پیوسته را که نظام ارتباطی مشخص
سیستم نمایان میگردد .مجموعهای از
ِ
و متقابلی دارند سیستم مینامند .برای خانواده تعاریف زیادی ذکر شده است؛ از جمله این
تعاریف ،تعریف خانواده به یک سیستم متعادل و پیچیده است که زن و شوهر آن را بنیان
میگذارند و سپس با ورود هر کودک یا هر فرد دیگری (مثل پدربزرگ و مادربزرگ) این سیستم،
پیچیدهتر میشود (بی ریا و همکاران ،1374 ،ج  ،3ص  .)854در قرآن کریم شواهدی بر
نگاه سیستمی اسالم به خانواده و نظاممند دانستن آن ،به چشم میخورد« :ای کسانی
که ایمان آوردهاید! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن ،مردم و سنگها هستند
حفظ کنید» (تحریم .)6،در این آیه اشاره به مسئولیت داشتن سرپرست خانواده نسبت به
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اعضای آن شده است .اگر خانواده ،مجموعهای از افراد تلقی شود که با وجود زیست در یک
خانه و داشتن مناسبات خونی ،زندگی مستقلی دارند ،نباید سرپرستداشتن و در مرتبه بعد،
مسئولیت داشتن سرپرست خانواده در قبال سعادتمندی اعضای آن مطرح شود .طرح این
مسأله در قرآن کریم ،حاکی از پیوستگی روابط اعضای خانواده و نگاه سیستمی به آن است.
مبانی ارزششناختی عبارتاند از:
ارزشمندی و تقدس ازدواج و خانواده :اسالم ،ازدواج را مقدس و تجرد را پلید میشمارد
(مطهری ،1372 ،ص  .)150هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانهای نیست که با ازدواج آباد
گردد (عاملی ،ج  ،20ص  .)16پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند« :هرکس دوست دارد که خدای متعال
را پاک و پاکیزه مالقات کند ،پس باید او را با همسر مالقات کند» (عاملی ،ج  ،20ص .)18
مثبتنگری به تشکیل خانواده ،در کالم رسول خدا تجلی دارد« :ارزش و مرتبه فرد متأهل
خفته ،از فرد روزهدار و نماز شبخوان مجرد برتر است» (محدث نوری ،ج  ،14ص .)155
حفظ و حراست دین با ازدواج مقدور میشود .امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :هر که ازدواج
کند نصف دین خود را حفظ کرده است .پس تقوای الهی را در نصف دیگر مراعات کند»
(مجلسی ،ج  ،103ص .)219
ارزشمندی فرزند و فرزندآوری :در روایات ،از فرزند با تعابیری چون :میوه دل و نور دیده
(متقی هندی ،ج  ،16ص  ،)284یاریدهنده (عاملی ،ج  ،21ص  ،)356مایه خوشبختی
(همان ،ص  ،)357مایه ثواب و پاداش اخروی (همان ،ص  )367و بازوی والدین یاد شده
است(مجلسی ،ج  ،51ص  .)162امام ششم؟ع؟ میفرمایند« :اگر بتوانی فرزندانی بیاوری که
زمین حق را به تسبیح و ثنای خود نسبت به پروردگار سنگین کنند ،این کار را انجام بده»
(همان ،ص  .)356پیامبر خدا؟ص؟فرمودهاند « :طلب فرزند کنید و بسیار فرزند بیاورید که در
قیامت به کثرت شما بر امتهای دیگر مباهات میکنم» (همان ،ص .)357
وظیفهمحوری و حقوقمداری :اسالم ،حقوق و وظایف فراوانی را اعم از وجوبی و استحبابی
بین همسران و والدین و فرزندان ّ
مقرر کرده است و از این راه کوشیده است روابطی معقول،
متوازن ،کارآمد و رضایتبخش بین آنان برقرار کند .از دیدگاه اسالم ،هر کدام از زن و مرد در
خانواده ،دارای حقوقی هستند .فرزندان و والدین نیز از حقوق مخصوص به خود برخوردارند.
اسالم برای خویشاوندان هم ،حقوقی را در نظر گرفته است (بستان ،1390 ،ص .)120
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حقوق مشترک و اختصاصی زن و شوهر :حقوق مشترک زن و شوهر« ،استقالل مالی»،
«تکریم و احترام متقابل»« ،تأمین و ارضای نیاز جنسی»« ،آراسته و پاکیزه بودن همسر»،
«امانتداری و عدم خیانت» و «محبت» است (محمدی ریشهری ،1387 ،دلشاد تهرانی،
 ،1388رشیدپور ،1388 ،بستان ،1390 ،صفورایی پاریزی .)1392،حقوق اختصاصی زن،
«تأمین هزینهها و لوازم زندگی»« ،گشایش در زندگی» و «معاشرت نیکو» است (همان) .حقوق
اختصاصی شوهر« ،نظارت بر رفت وآمدها» و «انتخاب محل سکونت» است (همان).
حقوق والدین و فرزندان :در منابع دینی نسبت به رعایت حقوق والدین به نمودهای
متعدد و مختلفی اشاره شده است .همه این نمودها را میتوان در عنوان کلی «احسان» جای
داد .برخی از مهمترین مواردی که در روایات به عنوان مصادیق احسان ذکر شده است،
عبارتاند از« :اطاعت از پدر و مادر»« ،محبت»« ،به آرامی و نرمی با آنان سخن گفتن»،
«قطع نکردن سخنان آنان»« ،تواضع و فروتنی در برابر آنان»« ،برآورده کردن نیازهای پدر و
مادر»« ،دعا در حق والدین»« ،شرکت در غم و شادی آنان»« ،مهربانی بیشتر در حق مادر»،
«قدردانی لفظی و عملی از زحمتهای آنان»« ،پرهیز از امر و نهی نمودن به آنان»« ،دوری
ُ
از آزردن آنان حتی به اندازه گفتن کلمة اف»« ،رسیدگی ویژه به پدر و مادر به هنگام پیری»
و «صدا نزدن آنان با نامشان و رعایت دیگر آداب» (همان) .حقوق فرزندان« ،حیات و بقا»،
«داشتن نام نیکو»« ،تغذیه با شیر مادر»« ،بهداشت»« ،نفقه»« ،تعلیم و تربیت »« ،رفاه»،
«مراقبت»« ،امنیت»« ،حمایت»« ،عدالت»« ،مشورت»« ،محبت و اکرام»« ،ارث» و «ازدواج»
است (همان و محمدیان 1377 ،و جوادی آملی .)1392 ،در نظام خانوادگی ،حقوقی هم
متوجه خویشاوندان است .در اسالم «صله رحم» آن حقی است که در استحکام و تقویت
روابط خانوادگی بسیار حائز اهمیت است و به آن تأ کید فراوانی شده است (همان).
قیمومیت مرد« :مردان ،سرپرست ّ
(قوام) زنانند[ ،این قیمومیت و سرپرستی] به دلیل آن
[است] که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج
میکنند» (نساء .)34 ،بر اساس این آیه قرآن و سخنان معصومین؟مهع؟ ،فقه اسالمی و قانون
مدنی ایران (ماده  )1105در روابط زوجین ،ریاست خانواده را از خصایص شوهر اعالم میکند.
منظور از ریاست ،تصمیمگیری در امور خانواده بر اساس مراعات مصالح آن میباشد که
بعضی از آنها از نظر قانونگذار ،انتخاب محل سکونت و عهدهداری امور اقتصادی خانواده
و سرپرستی قانونی فرزندان است (ساالری فر.)1388 ،
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مبانی آسیبشناختی :خانواده در معرض انواع آسیبها و آفتهایی است که سالمتی،
پویایی آن را تهدید میکند (محمدی ریشهری ،1387 ،ص  .)453در حوزه حل
استواری و
ِ
مسائل و درمان مشکالت خانواده ،شناخت آسیبها بسیار مؤثر است و میتوان گفت کسی
که آسیبشناسی درستی از مسائل خانواده در دست نداشته باشد خانوادهدرمانی صحیحی
نخواهد داشت (ساالری فر.)1393 ،
آسیبهای کلی :این آسیبها ،که اختصاص به عضوی از اعضای خانواده ندارند و کلیت
خانواده را به مخاطره میاندازند ،عبارتاند از« :تحمیل پیوند زناشویی»« ،مهریه سنگین»،
بودن َهوو با
«ازدواج با انگیزههای غیرارزشی»« ،ازدواج پیش از رشد عقلی»« ،خویشاوند
ِ
همسر ّاول» (محمدی ریشهری« ،)1387 ،عدم رعایت مرزهای فرزندان و والدین و زوجین
و خانوادههای همسران» (ساالری فر« ،)1393 ،اعتیاد و مصرف مواد افیونی» (مواد ّ
مخدر و
مشروبات الکلی)« ،عدم التزام به موازین دینی»« ،مشکالت شخصیتی» (ساالری فر،1393 ،
کامکاری« ،)1387 ،الگوگیری از سبک زندگی غیر اسالمی» (به ویژه آنچه در ماهوارهها و
رسانههای عمومی ترویج میشود)« ،بیتوجهی به مسائل فرهنگی خانواده» و «عادتهای
ناپسند» (کامکاری.)1387 ،
آسیبهای مشترک زوجین :آسیبهای مشترک میان زوجین ،که هر کدام از زوجین
زمینهساز بروز آنند ،عبارتاند از« :همسرآزاری»« ،عدم ارضای نیازهای جنسی»ّ ،
«تنو ع
طلبی»« ،ناسپاسی و منت نهادن»« ،مدارا نکردن با همسر»« ،بدخویی» (محمدی ریشهری،
 1387و ساالری فر« ،)1393 ،روابط کالمی ضعیف»« ،مشکالت عاطفی» (بیتوجهی به
همسر ،بیمیلی و نفرت ،رفتارهای متکبرانه و تحقیرکننده ،ناتوانی در مهار خشم) و «ضعف
در معنای زندگی» (اخالق فردی و اجتماعی ،رفتارهای معنوی ،اعتقادات دینی) (ساالری
فر.)1393 ،
آسیبهای مرتبط با هر یک از زوجین :آسیبهایی که از ناحیه شوهر ایجاد میشود،
عبارتاند از«ُ :بخل»« ،بیتدبیری»« ،غیرتورزی نابهجا» (محمدی ریشهری 1387 ،و
ساالری فر« ،)1393 ،سرپرستی پرخاشگرانه» (ساالری فر .)1393 ،آسیبهایی که از ناحیه
زن ،نهاد خانواده را تهدید میکند و ممکن است به فروپاشی نهاد خانواده بینجامد ،عبارتاند
از « :انتظارات بیجا از شوهر»« ،خودآرایی برای غیر همسر»« ،خیانت» (محمدی ریشهری،
 1387و ساالری فر« ،)1393 ،عدم پذیرش سرپرستی مرد» (ساالری فر.)1393 ،
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مبانی فقهی و اخالقی :توصیهها ،ارزشها و احکام خانوادگی بخشی از مسائل فقهی و
اخالقی را به خود اختصاص میدهد به گونهای که رسالههای عملیه بابی را به مسائل ازدواج
و خانواده اختصاص دادهاند و در بخشی از کتب اخالق نیز به اخالق در خانواده پرداخته
شده است .توجه به این توصیهها ،ارزشها و احکام ،در حل مسائل و درمان اختالالت نظام
خانواده ،نقش مؤثری ایفا مینماید .به دلیل نزدیک بودن مبانی فقهی و مبانی اخالقی
خانوادهدرمانی ،از تفکیک آن دو از هم ،خودداری شد.
مطلوبیت اصالح ذات البین :قرآن کریم میفرماید« :از خدا پروا کنید و روابط ما بین
خودتان را اصالح نمایید» (انفال )1 ،و «در حقیقت مؤمنان با هم برادرند ،پس میان برادرانتان
را سازش دهید و از خدا پروا بدارید ،امید که مورد رحمت قرار گیرید» (حجرات .)10 ،علی؟ع؟
در نخستین خطبه پس از خالفت ،فرمود« :روابط ما بین خودتان را اصالح نمایید» (سید
رضی ،1359 ،خطبه  )16و هم او در واپسین لحظات زندگی پر برکتش فرزندان و رهروان راه
خود را به اصالح ذات البین سفارش کرد و فرمود« :من از جد شما شنیدم که فرمود :اصالح
ذات البین از نماز و روزه سالیان ،برتر است( ».همان ،نامه .)47
مطلوبیت وساطت در تشکیل خانواده« :مردان و زنان بیهمسر را همسر دهید ،و
همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان را» (نور .)32،امام صادق؟ع؟ میفرمایند:
«مردی محضر پدرم حضرت باقر؟ع؟ آمد ،حضرت فرمود :همسر داری؟ گفت :نه .پدرم
فرمود :دوست ندارم دنیا و آنچه در آن است از من باشد و من یک شب بدون همسر به سر
برم .آنگاه فرمود :دو رکعت نماز مرد زندار از عبادت شبانه و روزه روزانه بدون همسر بهتر
است ،سپس هفت دینار طال به او داد و فرمود :با این پول ازدواج کن» (مجلسی ،ج  ،100ص
 .)217در برخی از روایات ،والدینی که برای ازدواج فرزندان خود اقدام نمیکنند مورد سرزنش
قرار گرفتهاند .رسول خدا؟ص؟ میفرمایند« :کسی که فرزندش به حد رشد رسد و امکانات
ازدواج او را داشته باشد و اقدام نکند ،و در نتیجه فرزند مرتکب گناهی شود ،این گناه بر هر
دو نوشته میشود» (طبرسی ،ج  ،7ص .)245
مطلوبیت اصالح روابط خانوادگی :در اختالفهای خانوادگی ،پیامبر؟ص؟ پناهگاه مردم
بود و مردم برای برقراری صلح و صفا در میان خانواده ،از آن حضرت در خواست کمک
میکردند و پیامبر؟ص؟ میان آنان آشتی میداد (رضوی .)1379 ،علی؟ع؟ در مواردی خود به
سراغ خانوادههای درگیر میرفت و با اندرز و نصیحت و گاه با استفاده از اختیارات حکومتی به
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ماجرا فیصله میداد و میان زوجین آشتی برقرار میکرد (مجلسی ،ج  ،40ص  .)113عبیده سلمانی
نقل میکند ،مرد و زنی که با یکدیگر درگیری و اختالف داشتند و با هر یک از آن دو گروهی همراه
َ
بودند ،نزد علی؟ع؟ آمدند .امیرمؤمنان؟ع؟ دستور داد هر یک از آن دو َحکمی از خانوادهاش
تعیین کند و به آنان اختیار داد تا تکلیف آن دو را روشن کنند (عیاشی ،ج  ،1ص .)241
بحث و نتیجه گیری
یافتههای پژوهش نشان داد که یک نظریه خانوادهدرمانی اسالمی ،بر اساس این مبانی
است .1 :هستیشناختی :ربوبیت خداوند ،وجود جهان پس از مرگ ،خیر و زیبا بودن
جهان ،تدریجی بودن تغییرات .2 .انسانشناختی :معناگرایی ،زیبادوستی ،کرامت و ضعف
و نقص انسان ،وجود تفاوتهای جنسیتیّ ،
مکملیت ،نیاز به انس و الفت ،همراهی با رنج
و سختی ،نیازمندی به دیگران ،سیستمی بودن خانواده .3 .ارزششناختی :ارزشمندی
و تقدس ازدواج و خانواده ،ارزشمندی فرزند و فرزندآوری ،وظیفهمحوری و حقوقمداری،
قیمومیت.4 .آسیبشناختی :آسیبهای مشترک زوجین و آسیبهای مربوط به هریک از
زوجین .5 .مبانی فقهی و اخالقی :مطلوبیت اصالح ذات البین ،وساطت در تشکیل خانواده
و اصالح روابط خانوادگی است .این مبانی در اهداف و تکنیکهای خانوادهدرمانی مؤثر
است ،بنابراین بایستی نظریهپردازان خانوادهدرمانی با رویکرد اسالمی ،در تدوین پروتکلها،
بر اساس این مبانی ،اهداف و تکنیکهای خانوادهدرمانی را تدوین کنند.
انسان« ،معناگرا» است و برای یافتن معنایی آرامش بخش و هویتی پایدار ،باید دین را
مدار زندگی خود قرار دهد .دین ،به عنوان یک مجموعه منسجم که از خدا آغاز میشود و
با حیات پس از مرگ تداوم پیدا کرده و در نهایت به رستاخیز منتهی میشود ،زندگی انسان
را معنا میدهد (افتخاری .)1390 ،بر اساس آموزههای اسالمی در خانواده ،مردّ ،قوام بر زن
است و زن برای تحقق خانواده مطلوب ،در چارچوبی ّ
معین ،از همسرش ،پیروی میکند؛ اما
در صورت نافرمانی ،اسالم نحوه برخورد صحیح با این مشکل را بیان کرده است که باید از
حدود آنّ ،
تعدی صورت نگیرد .اسالم ،در خصوص کجرفتاری مرد نیز چارچوبی را تعیین کرده
است .توجه به نقش آسیبهای خانواده در گسست آن و ایجاد مشکالت ،ما را به اصل لزوم
ترک عوامل آسیبزا میرساند .پیامبر؟ص؟ فرمودند« :از هر آنچه خالف دستور خداوند است
دوری کنید» (مجلسی ،ج  ،9ص  )185و به طور حتم ،دچار شدن به آسیبهای خانواده
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ً
خالف دستور خداوندی است که خانواده ،دوستداشتنیترین بنا نزد اوست .مسلما برای
رسیدن به رضای الهی باید در مداخالت خانوادهدرمانی ،حدود فقهی و اخالقی ،رعایت گردد.
ساالری فر ( )1393مداخالت اسالمی زوجدرمانی شناختی رفتاری مبتنی بر متون اسالمی
را بر پایه مبانی  .1جایگاه خانواده و اهمیت آن در رشد فردی اجتماعی .2 ،ویژگیهای
خانواده سالم .3 ،آسیبشناسی خانواده .4 ،اهداف تشکیل خانواده و  .5چارچوبهای
فقهی و اخالقی مداخالت میداند .نتایج تحقیق حاضر نشان داد جایگاه و ارزشمندی
ازدواج و تشکیل خانواده از مبانی ارزششناختی و آسیبهای خانواده مبانی آسیبشناختی
آن به شمار میآیند؛ اما ویژگیهای خانواده سالم و اهداف تشکیل خانواده ،چارچوبهای
نظری هستند و نمیتوان این دو را در شمار مبانی خانوادهدرمانی آورد .پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آینده پروتکلهای خانوادهدرمانی با رویکرد اسالمی بر اساس این مبانی تدوین
شوند و نقش این مبانی در تدوین اهداف ،مؤلفهها و تکنیکهای خانوادهدرمانی را نشان
دهند.
منابع

 •قرآن کریم ،ترجمه مکارم شیرازی ( ،)1378قم :انتشارات امیرالمؤمنین ؟ع؟.
ح صبحی صالح ،قم :انتشارات الهجرة.
 •سید رضی ،محمد بن ابی احمد (1359ق) ،نهج البالغه ،تصحی 
 •احمــدی ،خدابخــش ( ،)۱۳۸۶آســیب شناســی خانواده ،تهران :ســپاه پاســداران انقالب اســامی ،ســازمان
تحقیقات و مطالعات بسیج.
 •احمدی ،سید احمد ( ،)1390مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ هشتم.
 •احمــدی ،محمدرضــا و هراتیــان ،عباســعلی( ،)1391اثربخشــی مناســک عمــره مفرده بر شــادکامی و ســامت
روانی ،قم :نشریه روانشناسی و دین ،سال پنجم ،شماره سوم.
 •احمــدی ،یعقــوب ( ،)1388وضعیــت دینــداری و نگرش به آینده دین در میان نس ـلها مطالعه موردی شــهر
سنندج ،نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی ،سال دوم ،شماره سوم.
 •بستان (نجفی) حسین ( ،)1390جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسالمی ،قم :نشر پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.
 •بستان (نجفی) حسین ( ،)1390خانواده در اسالم ،قم :نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.
 •بســتان (نجفی) ،حســین ( ،)1382کارکردهای خانواده از منظر اســام و فمینیســم ،نشــریه علوم اجتماعی
«روش شناسی علوم انسانی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)» شماره .35
 •بی ریا ،ناصر و همکاران ( ،)1374روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی ،تهران :نشر سمت ،ج .3
 •پسندیده ،عباس( ،)1392رضایت زناشویی ،قم :نشر دارالحدیث ،چاپ سوم.
 •تبریزی ،مصطفی ( ،)1385فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی ،تهران :چاپ اول فراروان.
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 •دلشاد تهرانی ،مصطفی ( ،)1388سیره نبوی ،منطق عملی ،سیره خانوادگی ،تهران :انتشارات دریا ،چاپ
دوم.
 •دهنوی ،حسین ( ،)1386نسیم مهر ،قم :ناشر :خادم الرضا ؟ع؟ ،چاپ .30
 •ساالری فر ،محمدرضا ( ،)1390درآمدی بر نظام خانواده در اسالم ،قم :نشرهاجر ،چاپ پنجم.
 •ساالری فر ،محمدرضا( ،)1393زو جدرمانی شناختی رفتاری مبتنی بر متون اسالمی  ،پایان نامه دکترا.
 •صفورایی پاریزی ،محمد مهدی( ،)1392شاخص های خانواده کارآمد ،دو فصلنامه پژوهش نامه اسالمی
زنان و خانواده ،سال اول ،شماره .1
شهــا و باورهــای دینی ،نشــریه معرفت،
 •صفورایــی پاریــزی ،محمــد مهــدی ( ،)1390نقــش اعتقــادات ،بین 
شماره .163
 •طباطبایی ،محمدحسین ( ،)1377تفسیر المیزان ،ترجمه موسوی همدانی ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.
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Abstract

The naturalism-empiricism debate has
always been one of the most historical
and far-reaching debates about human
nature. The present study aims to explain
the indicators of mental health in naturebased counseling with an Islamic approach
and compare it with the three schools
of psychoanalysis, behavioral therapy
and individual therapy. This research is
fundamental and has been done using
content analysis method. The results of
this study showed that mental health is
based on the nature-based approach, a
concept of transtemporality, trans-spatial,
transcultural and trans-situational. Man’s
fourfold relationship with himself, God,
creation, is a basic prerequisite that
ensures one’s attainment of this concept.
Accordingly, a healthy person is one
who has a “dynamic” and “evolutionary”

چکیده
 همواره،تجربینگــری-مجادلــه فطرینگری
یکــی از مباحثــات تاریخــی و پردامنــه در
 پژوهش.خصوص ماهیت انســان بوده اســت
حاضــر با هــدف تبیین شــاخصهای ســامت
روان در مشاوره فطرتمحور با رویکرد اسالمی
،و مقایســه آن با ســه مکتــب روانتحلیلگری
. ارائه شده است،رفتاردرمانی و درمانفردمدار
 بنیــادی بــوده و بــا بهرهگیــری،ایــن پژوهــش
. انجــام شــده اســت،از روش تحلیــل محتــوا
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ســامت
 مفهومی،روان بــر مبنای رویکــرد فطرتمحور
 فرافرهنگی و فراموقعیتی، فرامکانی،فرازمانــی
، خدا، ارتبــاط چهارگانــه انســان با خــود.اســت
 پیشنیازهــای اساســی اســت،خلــق و خلقــت
.کــه متضمــن وصول فــرد به این مفهوم اســت
 انســان ســالم کســی است که با،بر این اســاس
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چهــار عامل اساســی مذکــور ،ارتباطــی «پویا» و
«تکاملبخــش» داشــته و آن را تجربــه نمایــد.
همچنیــن ایــن پژوهش نشــان داد ،در رویکرد
شهــا و مدلهــای
فطرتمحــور ،تمامــی رو 
درمانــی در وصــول بــه ســامت شــخصیت
فطری مراجع
مراجع ،بر اســاس «کمالطلبـ ِـی»
ِ
طراحــی میشــود و باقــی فطریــات و تمایــات
غریزی ،تابع این گرایش خواهند بود.
کلیدواژههــا :فطــرت ،مشــاوره ،اســامی،
خودشکوفایی ،سالمتروان
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relationship with the four basic factors
mentioned above and experiences it. This
study also showed that in the naturebased approach, all methods and treatment
models in achieving the health of the
client’s personality are designed based
on the instinctual “perfectionism” of the
clients and the rest of the instincts and
instinctual tendencies are subject to this.
Will be the trend.
Keyword: Nature, counseling, Islamic,
self-fulfillment, mental health

مقدمه
1
بسیاری از مکاتب و رویکردهای رواندرمانی جهت دستیابی به کمال و سالمت روان
درمان «واحد» و «ثابت»اند.
انسان ،به دنبال راهحلی بر اساس شاخصهای تشخیص و
ِ
ً
ً
این درحالی است که از آنجا که روانشناسی موجود ،غالبا انسان را موجودی صرفا زیستی -
غریزی و متأثر از محیط فرض کرده است (شریعتباقری ،1393 ،ص23؛ احمدی،1395 ،
ص181؛ زرشناس ،1387 ،ص  86و ،)92به لحاظ رویکرد درمانی ،گرفتار سردرگمی و حیرت
گردیده است .گواه این مطلب وجود بیش از  400مدل رواندرمانگری در عصر حاضر است
که از آن به عنوان «جنگل رواندرمانی» نام برده میشود (پروچاسکا ،2013 ،2ص .)1
از همینجا است که تشتت آرا ،در ارائه تعریف و شاخصهای «سالمت» و «بیماری» ،شکل
گرفت .بهطوری که هر تعریفی ،تعریف ماقبل و هر مکتب ،رویکرد مکتب سابق خود را منکر
ً
میشود .از اصلیترین علل این تشتت ،نبود یک مبنای دقیق علمی است .مبنایی که تماما
واقعی بوده و منطبق با نقشه خلقت انسان و به معنای خاص ،مطابق با فطرت انسان بوده
باشد .فطرت در واقع همان آفرینش خاص الهی است که به انسان داده شده است.
به مجموعه صفات ،استعدادها و ویژگیهای مشترکی که به صورت غیراکتسابی و بدون
دخالت اراده و خواست آدمی در ذات انسان موجود باشد ،فطرت گفته میشود؛ صفات و
1. Mental Health.
2. Prochask.
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خصوصیاتی مقدس (شریعتباقری ،1393 ،ص5؛ مطهری ،1382 ،ص )37که الزمه خلقت
آغاز خلقت در ذات او نهاده شدهاند و انسان قبل از تأثیرپذیری از عوامل
انسان بوده و از ِ
بیرونی و محیط اجتماعی ،این قبیل «ادراکات» و «گرایشها» را در خود دارد .همه انسانها
در این سلسله صفات و ویژگیها «یکسان» میباشند و در گذر زمان تغییری در آنها صورت
نمیپذیرد (مطهری ،1382 ،ص.)35
«شناختها» و «گرایشها» دو بعدی است که در موضوع فطرت بیش از همه ،مورد
ّ
توجه قرار میگیرد« .شناختهای فطری ،آن دسته از آ گاهیهایی است که در اصـول تـفکر
مشترک همه انسانها یافت میشود» (مطهری ،1374 ،ج ،3ص  .)476درک محال بودن
اجتماع نقیضین ،حکم به حسن بودن عدل و ...از نمونههای این نوع شناختها محسوب
میشوند« .احساسات فطری ،آن سلسله از امیال و گرایشهای انسانی و نه حیوانی است
که بر اساس خودمحوری و انتخاب و اکتساب نبوده و آدمی برای آنها نوعی قداست قائل
است» (همان ،ص .)490میل به کمال و تنفر از نقص ،زیباییپسندی و ...از مصادیق این
نوع گرایشها هستند« .برخی از روانشناسان قائل به عدم وجود سالمتروانی و الگوی
سالم روانی هستند» (احمدی ،1395 ،ص)202؛ زیرا تعریف قاطع و روشنی برای «سالمت»
(بهنجاری) و «بیماری» (نابهنجاری) وجود ندارد .ایشان تأ کید میکنند عنصر واحدی که
تمام موارد نابهنجاری در آن مشترک باشند یا ویژگی منفردی که بهنجاری را از نابهنجاری
متمایز کند وجود ندارد (روزنهان و سلیگمن ،2012 ،1ص.)20
در کتب روانشناسی مرضی« ،عدم سازگاری و عدم انطباق با جامعه و محیط» به عنوان
رفتار غیر عادی ،مطرح گردیده است .در واقع در این تعریف« ،غیرعادی
محور اصلی تعریف ِ
بودن» با «عدم سالمت» یکسان دانسته شده است .به عنوان مثال« :بخش اعظم رفتارهای
مورد مطالعه روانشناسی مرضی ،مربوط به شکستها و بیکفایتیهای آدمی است .علت
عمده این شکستها ،ناتوانی در انطباق است .انطباق یافتن ،شامل برقراری توازن است بین
آنچه افراد انجام میدهند با آنچه میخواهند انجام دهند و همچنین با آنچه محیط یعنی
جامعه طلب میکند .هر رفتار غیرانطباقی رفتاری نابهنجار است» (ساراسون و ساراسون،
 ،1383ج ،1ص  32و.)34
برخی از نظریهپردازان گفتهاند« :منظور از سالمت روان ،سالمت ابعاد خاصی از انسان مثل
1. Rosenhan, D, L. & Seligman, M, E.
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هوش ،ذهن ،حالت و فکر میباشد» (نجات و ایروانی.)1378 ،به طور کلی ،نظریهپردازان
مختلف در اینباره دیدگاههای متنوعی را بیان نمودهاند و تعریفهای مختلفی از سالمت
روان ارائه دادهاند« .فقدان بیماری»« ،داشتن تعادل عاطفی»« ،سازش اجتماعی»« ،احساس
راحتی و آسایش»« ،یکپارچگی شخصیت»« ،شناخت خود و محیط»« ،خود واقعی بودن» و...
نمونههایی از این تعاریف است (زارعی توپخانه ،1392 ،ص.)2
در این میان ،مکتب زیستگرایی معتقد است سالمتروان ،زمانی وجود خواهد داشت
که بافتها و اندامهای بدن به طور سالم کار کنند .مکتب روانتحلیلگری معتقد است
سالمتروانی یعنی کنش متقابل موزون بین سه عنصر "نهاد"" ،من" و "فرامن" به گونه ای که
"من" بتواند بین "نهاد" و "فرامن" تعادل برقرار کند .مکتب رفتارگرایی در تعریف سالمتروانی
بر سازگاری فرد با محیط تاکید دارد و بهداشتروانی را "رفتاری آموختهشده" میداند .مکتب
انسانگرایی معتقد است سالمتروانی یعنی ارضای نیازهای سطوح پایین و رسیدن به سطح
خودشکوفایی .رویکرد شناختی ،سالمتروان را در استدال لها و باورهای صحیح استوار
میداند» (گنجی ، 1376 ،ص .)23
در کتاب «فرهنگ روانشناسی آمریکا» )۲۰۰۷( 1تعریفی از سالمت روان 2وجود دارد که
شامل :الف -رهایی از تعارضهای ناتوانکننده درونی؛ ب -داشتن ظرفیت فکر کردن و
عمل کردن به گونهای سازمانیافته و دارای تأثیر معقول؛ ج -توانایی کنار آمدن با توقعات
و مشکالت معمول زندگی؛ د -رهایی از رنج مفرط نظیر اضطراب و ناراحتی طوالنی مدت؛ ه-
فقدان عالئم واضح اختالالت روانی نظیر وسواس و هراس است .بیماری روانی3را اختاللی که
مشخصههای آن عالئم روانشناختی ،رفتارهای نابهنجار ،مختل شدن کارکرد ،یا ترکیبی از
اینهاست و میتواند موجب «رنج» شود ،تعریف کرده است(همان ،ص .)639
«انجمن کانادایی بهداشت روانی» ،سالمتروانی را در سه قسمت تعریف نموده است:
قسمت اول :نگرشهای مربوط به خود؛ قسمت دوم :نگرشهای مربوط به دیگران؛ قسمت
سوم :نگرشهای مربوط به زندگی .نگرشهای مربوط به خود شامل :تسلط بر خود ،آ گاهی
از ضعفهای خود و رضایت از خوشیهای ساده است .نگرشهای مربوط به دیگران شامل:
1. dictionary of psychology American Psychology Assosiation (A.P.A).
2. Mental heealth.
3. Mental disorder.
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عالقه به دوستیهای طوالنی و صمیمی ،احساس تعلق به گروه ،احساس مسئولیت در مقابل
محیط انسانی و مادی است .نگرشهای مربوط به زندگی شامل :پذیرش مسئولیتها،
انگیزه توسعه امکانات و عالیق خود ،توانایی اخذ تصمیمهای شخصی و انگیزه خوب کار
کردن است» (گنجی ،1376 ،ص.)13
ً
پذیرفتن دیدگاه یک نظریهپرداز در مورد سالمت و بیماری دقیقا بستگی به پذیرفتن
مبنای تفکری وی در مورد انسان دارد (احمدی ،1395 ،ص .)209بر این باور ،میتوان گفت
ً
در تحلیل گرایشها و رفتارهای انسان ،انحصارا سه نظریه و الگوی اصلی و یک نظریه و
انسانی انسان دارد که
ح است :گرایشها و رفتارها یا ریشه در خود
الگوی فرعی قابل طر 
ِ
همان الگوی فطرتمحور است ،یا امری برخاسته از ضرورتهای اجتماعی است که همان
حیوانی انسان است که همان الگوی غریزهمحور
خود
الگوی محیطگرایی است ،یا برآمده از ِ
ِ
روانتحلیلگری است یا ریشه در خودمحوری انسان 1دارد که میتوان آن را به عنوان نظریه
و الگوی فرعی مطرح نمود .این نظریه همان الگوی انسانگرایی و امثال آناست .سه نظریه
اخیر ،نظریههای رقیباست .در این تحلیل ،نظریههای رقیب به نسبیت منتهی میشوند؛
زیرا با تغییر شرایط و عواملاجتماعی و روانشناختی ،حکم «سالمت» و «بیماری» نیز تغییر
مییابد (اقتباس از مطهری ،1382 ،ص.)35
به نظر میرسد با شاخص فطرت به عنوان یکی از مبانی انسانشناختی ،دیگر این نسبیت
هنجاری ،معنایی نخواهد داشت و واژههای «سالمت» و «بیماری» ،مفهومی «واحد» و
«ثابت» مییابند؛ اساس کار مشاوره و رواندرمانگری فطرتمحور ،پرداختن به تشخیص،
تبیین ،تحلیل و درمان بیماریهای روحی  -فطری است که میتوان گفت مشاوره و
مدرن موجود ،قادر به فهم این بیماریها نیست.
درمانی
روان
ِ
ِ
دیدگاه اسالمشناسان در سالمت و بیماری متفاوت است .به عنوان نمونه ابوعلیسینا در
تقسیمبندی نفوس ،آنها را به سه دسته تقسیم میکند و بنا به اعتقاد او دارندگان «نفوس
سلیمه» کسانی میباشند که بر «فطرت خود باقی هستند» نه بر «نفوس خود» (شریعتباقری،
ً
حیوانی بشر،
صرفا
حیات
 ،1393ص)12؛ چرا که اگر فطرت آدمی نادیده گرفته شود ،بر بستر
ِ
ِ
یک «خود حیوانی» یا «خود کاذب» و «بیمار» شکل میگیرد و این خود حیوانی به جای تالش
ً
در مسیر فطری  -انسانی ،راه پرورش قابلیتهای صرفا حیوانی  -غریزی را در پیش گرفته،
انسانی انسان متفاوت است.
 . 1خودمحوری کاذب و نفسانی مورد نظر است که با خود
ِ
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بنیان یک منش بیمار را در شخصیت فرد پیریزی میکند (زرشناس ،1387 ،ص.)111
از آنجایی که همه نظریهها و مکاتب به دنبال سالم سازی شخصیت انسان بوده و
درمانی
مترصد به کمال رساندن اویند ،الزم است این مفاهیم در مهمترین نظریههای روان
ِ
موجود ،مفصلتر بررسی شده و چگونگی رسیدن به سالمت روان و دستیابی به کمال
در نظر آنها مشخص گردد .با وجود مجادله فطرینگری ـ تجربینگری ،به عنوان یکی
از مباحثات تاریخی و پردامنه در خصوص ماهیت انسان (هرگنهان ،2009 ،1ص  )18این
پژوهش به دنبال آن است که در فرض پذیرش رویکرد فطرتمحور به عنوان یک نظام
درمانی مستقل ،اوًال ،آیا این رویکرد میتواند تبیینی صحیح از مفهوم و شاخصهای سالمت
ً
روان در سالمسازی شخصیت مراجع ،ارائه دهد؟ و ثانیا در فرض پذیرش ،این رویکرد چه
تفاوتهایی با رویکردهای «روانتحلیلگری»« ،رفتارگرایی» و «انسانگرایی» دارد؟
روش پژوهش
در این پژوهش مطالب مرتبط با فطرت و سالمت روان از متون اسالمی جمعآوری و
طبقهبندی و تحلیل شد .سپس با رویکردهای مطرح در روانشناسی کالسیک مقایسه شد و
امتیازات آن ارائه شد.
یافتههای پژوهش
تحلیل محتوای مطالب مرتبط با سالمت روان در روانشناسی کالسیک نشان داد نظام
روانتحلیلگری  ،رفتارگرایی و انسانگرایی تبیینهای متفاوتی دارند .روانتحلیلگری بر این
باور است که سالمت به معنای کنش متقابل و موزون بین سه پایگاه بنیادین شخصیت،
یعنی بین «نهاد»« ،من» و «فرامن» است« .نهاد» اولین پایگاه بنیادین انسان و شامل اموری
است که آدمی از راه وراثت با خویش آورده است .این پایگاه محل استقرار عناصر ناهشیار
غریزی و اکتسابی است« .نهاد» تابع کشانندهها یا غرائز بوده و در جستجوی مطلق لذت
است .برای «نهاد» احکام ارزشی و اخالقی معنا ندارد .در مسیر تحول و فرآیند رشد ،در تعامل
ً
با محیط ،تدریجا دومین پایگاه سازمان روانی به نام «من» شکل میگیرد .پایگاه «من» معرف
اصل واقعیت است .وظیفه «من» شناخت واقعیتها و دفاع از فرد و همطراز کردن وی با
واقعیت است و مسئولیت سازش فرد با محیط را بر دوش میکشد و سرانجام پایگاه «فرامن»،
1. Hergenhahn. B.R.
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که تبلور خواستههای اخالقی و نظام ارزشی محیط است ،از طریق پدر و مادر یا مراجع اخالقی
در سازمان روانی فرد شکل میگیرد و ُبعد ارزشی شخصیت فرد را شکل میدهد.
در گستره کامل شخصیت و در قلمرو فعالیتهای درونروانی« ،من» از دو سو از ناحیه
«نهاد» و «فرامن» تحت فشار قرار دارد و سالمت روانی در شرایطی حاصل میگردد که «من»
بتواند بین تعارضهای "نهاد" و "فرامن" تعادل برقرار سازد .بنابراین ویژگی اساسی شخصیت
سالم در نگاه روانتحلیلگری" ،برقراری تعادل حیاتی" در عملکرد درونپایگاهی به شمار
میآید (حسنی بافرانی و آذربایجانی .)1390 ،به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سالمت
روانشناختی ضروری است ،خودآ گاهی است .یعنی هر آنچه که ممکن است در ناخودآ گاهی
انسان ،موجب مشکل شود بایستی خودآ گاه شود .به عقیده او انسان سالم کسی است که
مراحل رشد روانی-جنسی را با موفقیت گذرانده و در هیچ یک از مراحل رشد ،بیش از حد
تثبیت نشده باشد (هال و لیندزی ،1970 ،1ص .)47
نظام رفتارینگر در سالمت روانی بر عامل "سازشیافتگی فرد با محیط" تأ کید میورزد و بر
این اعتقاد است که هر چه مهارت انجام رفتارهای سازشیافته ،بیشتر باشد ،فرد به سالمت
نزدیکتر است .سالمت شخصیت و بهداشت روانی شامل رفتارهای سازشیافته است که بر اثر
"تقویت" آموخته میشوند (کوثری ،بیتا ،الف) .به عقیده اسکینر 2سالمت روانی و انسان سالم،
معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است .به عالوه انسان سالم باید آزاد بودن
خودش را نوعی توهم بپندارد و بداند که رفتار او تابعی از محیط است و هر رفتار توسط معدودی
از عوامل محیطی مشخص میگردد .انسان سالم کسی است که "تأیید اجتماعی" بیشتری به
خاطر رفتارهای متناسب از محیط و اطرافیان دریافت میکند (اسکینر ،2005 ،ص .)297
انسانگرایی معتقد است که روانشناسی در آغاز به جای مطالعه سالمت روان ،به بررسی
"بیماری روانی" پرداخت و تا مدتها ،مطالعه «استعداد بالقوه آدمی برای کمال» را نادیده
گرفت .روانشناسان کمال یا انسانگرا ،با دیدی نو به ماهیت انسان نگریسته و معتقدند،
رفتارگرایان ،آدمی را پاسخگوی فعلپذیر محرکهای بیرونی و روانکاوان او را دستخوش
نیروهای زیستشناختی و کشمکشهای دوره کودکی میپندارند .آنان بر این باورند که
انسان میتواند و باید در برابر گذشته ،طبیعت زیستشناختی و اوضاع و احوال خویش به پا
خیزد (شریعتباقری ،1393 ،ص .)3این تالش در آثار و افکار مزلو 3نمود بنیادین پیدا کرده
1. Hall-C-S & lindzey G.
2. Skinner, B. F.
3. Maslow, A.
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ً
است .مزلو به استعداد بالقوه آدمی برای کمال عمیقا توجه داشت و هدف اصلیاش دانستن
این مطلب بود که انسان برای رشد کامل انسانی و شکوفایی تا چه اندازه توانایی دارد .وی
به این نتیجه رسید که همه انسانها با "نیازهای مشترک" به دنیا میآیند و این نیازهای
مشترک ،انگیزه رشد و کمال و تحقق خود قرار میگیرد .او معتقد بود که در همه انسانها
تالش یا " گرایش فطری" برای "تحقق خود" وجود دارد (شولتز ،1977 ،ص  .)61این مکتب
معتقد است "ارضای نیازهای اساسی" و "رسیدن به مرحله خودشکوفایی" عامل سالمت روان
به شمار میآید .در این مکتب بر شکوفایی توانایی فردی به عنوان یک سازه تأ کید اساسی
میشود (کوثری ،بیتا ،الف).
به عقیده راجرز 1نیز ،اساسیترین خصوصیت شخصیت سالم ،زندگی هستیدار است؛
انسان سالم به ارگانیسم خویش اعتماد میکند ( شولتز ،1977 ،ص  .)33از نظر او انسان
دارای سالمت روانی ،انعطافپذیر است ،پیشداوری ندارد و احساس آزادی و خالقیت
میکند (همان ،ص .)35
در نقد و بررسی نظریههای کالسیک به نظر میرسد این نظریهها به دلیل جوهر اومانیستی
سکوالریستی خود  -خصیصه "نسبیانگارانه" داشته و این ویژگی نسبیانگارانه به ویژه در
بحث تعریف "سالمت" و "بیماری" خود را بیش از پیش نشان میدهد .در این نظریهها،
بیماری یا نابهنجاری این است که شخص نتواند نقش اجتماعی خود را به عنوان کارگر
یا کارمند یا معلم یا غیر آن را ایفا نماید یا ب ه گونهای دیگر در سازگاری و ارتباط او با زندگی
دنیوی ،اختالل پدید آید (زرشناس ،1387 ،ص )38و به ماوراءالطبیعه و "سازمان روانی
فطری" توجه نمیشود.
"روزنهان" و "سلیگمن" ( ،)2012ضمن طرح صریح این نظر که واژه "نابهنجار یا بیماری" را
ً
نمیتوان دقیقا تعریف کرد ،از مؤلفههایی به نام "رنج"" ،2ناسازگاری"" ،3نامعقولی و غیرقابل
درک بودن"" ،پیشبینیناپذیری و فقدان کنترل"" ،نامتعارف بودن" و "ناراحتی مشاهدهگر"
به عنوان مال کها و عناصر نابهنجاری یاد کردهاند (ص  .)44اما واقع این است که به عنوان
مثال ،رنج ،مفهومی است که میتوان آن را یک مشترک لفظی دانست و برای تعریف و درک
آن باید به کم و کیف و چیستی و ماهیت آن پرداخت .همچنین در بررسی مفهوم رنج ،باید
ً
ً
حساب رنجهای بیدلیل و حتی عامیانه را کیفیتا و در مواردی حتی ماهیتا از رنجهای عمیق
1. Rogers- C.
2. suffering.
3. maladaptiveness.
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مبتنی بر جهتگیری دینی یا برخاسته از فطرت انسانی و رنجهای ژرف اندیشانهای که مثًال
پیامبران؟مهع؟ 1یا مصلحان دینی نسبت به سرنوشت رفتارهای کژروانه افراد ،تجربه میکنند،
کامًال جدا نمود .در واقع اینگونه خلط مباحث ،که نشانه یک رویکرد کامًال ظاهرگرایانه است
تا حد زیادی ریشه در ماهیت امانیستی روانشناسی موجود دارد (زرشناس ،1387 ،ص .)44
"روزنهان" و "سلیگمن" ( )2012همچنین در تعریف مفهوم بهزیستی معتقدند« :منظور از
بهزیستی فرد ،توانایی کار کردن و توانایی برقراری روابط رضایتبخش با دیگران است»
(ص  .)21بر همین اساس در تعریف "سالمت روانی" بین متخصصان اختالف نظر است.
شعارینژاد ( )1363به نقل از بعضی محققان ،رفتار نابهنجار یا بیماری را رفتاری دانسته
است که از معیارهای جامعه منحرف شود (ص 618و  .)634همچنین ساراسون و ساراسون،
شکستها و ناکامیها را نتیجه ناتوانی در سازگاری و انطباق میدانند و معتقدند سازگاری
و انطباق یافتن ،از یکسو مستلزم برقراری نوعی توازن میان آنچه فرد انجام میدهد
و میخواهد انجام دهد و آنچه محیط و جامعه آن را طلب میکند از سویی دیگر است
(ساراسون و ساراسون ،1390 ،ص.)27
نتیجه این نسبی انگارانه مفهوم سالمت و بیماری ،این است که به عنوان مثال زمانی
استمنا و همجنسگرایی اختالل بوده و زمانی دیگر به بهانه "سازگاری" از ذیل اختالالت
برداشته شده و عملی بهنجار تلقی شود .روزنهان و سلیگمن ( )2012با اشاره به همین مطلب
مینویسند« :ما میخواهیم تأ کید کنیم که همجنسگرایی را به عنوان یک اختالل در نظر
نمیگیریم» (ص  .)544در بهنجار دانستن همجنسگرایی ،بحث به جایی رسیده است
ً
که برخی روانشناسان نظیر "دیویسون" )2004( 2اساسا این ادعا را مطرح کردهاند ،که اگر
یک فرد همجنسباز با رجوع به درمانگر خواهان درمان این معضل خود بود ،چنانچه
فرد همجنسباز ،به دلیل "خودناپذیری" یا شرم او باشد ،رواندرمانگر باید از
این خواسته ِ
کمک به او خودداری نماید؛ زیرا این احساس شرم یا تنفر از خود ،حاصل "ستم جامعه به
فرد "همجنسخواه خودناپذیر" برای تغییر دادن
همجنسگرایان" است .از این رو خواسته ِ
جهتگیری جنسیاش اختیاری نبوده بلکه به زور به او تحمیل شده است و از این رو باید
نادیده گرفته شود (به نقل از زرشناس ،1387 ،ص .)48چنین خطاهایی دلیلی جز غریزی
فرض کردن انسان و عدم توجه به ویژگیهای مشترک انسان و انسانیت که همان فطرت
 .1فقراتی مثل آیه شریفه «لعلك باخع النفسك» (شعرا )3 ،یا کالم امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره پیامبر؟ص؟ که فرمود «طبیب دوار
بطبه» (شریفالرضی ( ،)1386خ  )108نشان دهنده عمق اینگونه رنجها است.
2. Davisson.
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و فطریات است ندارد" .رواندرمانی فطرتمحور" ،صبغه و رنگ و بوی غریزی-حیوانی
نداشته و هدف از درمان را "سازگاری" نمیداند.
مفهوم و شاخصهای سالمتروان در نظام مشاوره و رواندرمانی فطرتمحور بر اساس
تحلیل محتوای متون مربوطه بهدست آمد .بر مبنای نظام فطرتمحور ،سالمت روان یعنی
تعادل ،و وظیفه برقراری تعادل بر عهده "سازمانشناختی" 1انسان است که با کمک تعالیم
وحی ،فرد را به سالمت روانی خود نائل آورد.
انسان برخوردار از سالمت روانی و تعادل روحی همواره در جهت هدفی گام برمیدارد که بر
مبنای فطرت انسانی انتخاب شده باشد که در رأس همه این فطریات ،کمالجویی است که
با قله قرار دادن آن و با بینش توحیدی برگرفته و برآمده از خداجویی ،تعادل روحی و سالمت
روانی خود را "تثبیت" مینماید (نمودار شماره .)1

نمودار شماره  .1ساختار و فطریات اساسی ،در تثبیت سالمتروان

در تحلیل متون اسالمی شاخصههای سالمت یا بهنجاری از دیدگاه اسالمی بهدست آمد که
عبارتاند از )1 :پویایی و توجه به رشد آدمی )2 ،ارتقا و تعمیق سازمان شناختی )3 ،به دنبال
قرب الهی بودن )4 ،سرور معنوی داشتن )5 ،تکاملبخش زیستن )6 ،توجه به فطرت انسانی.
فطرت ،انسان را به یک منبع کمال خارجی سوق میدهد ،از همین رو است که میل به
ً
پرستش دارد .بنابراین ایجاد خودپنداره مثبت ،قطعا در گرو رابطه با "رافع نیاز میل به
 .1سازمان شناختی ،عبارت است از سازمانی روانی که از قوه تحلیل برخوردار بوده ،قابلیت آموزش ،پرورش ،تقویت یا تضعیف
هدف رساندن مراجع به سالمت روان ،خودشکوفایی و کمال نهایی،
و انحراف از فطرت را داشته ،به کمک تعالیم وحی و به ِ
موظف به جهتدهی گرایشهای فطری و غریزی و تبدیل فطریات به رفتار آدمی بوده و نقش رهبری ادراک انسان را بر اساس
نقشه راه فطرت بر عهده دارد (اسدنژاد ،1397 ،ص.)129
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پرستش" که همان خدای احد واحد است میباشد .و این چیزی است که رویکرد راجرزی
محور نظام مشاوره و رواندرمانی" ،ایجاد
از آن غافل بوده است .بر مبنای الگوی فطرت
ِ
خودپنداره" میسر نیست ،مگر با توجه و محور قرار دادن فطرت و فطریات .به عقیده راجرز
ً
ساختار «خود» در نتیجه تعامل با محیط و مخصوصا دیگران شکل میگیرد و "نیاز به توجه
مثبت" نیز زمانی که آ گاهی از خود ،ظاهر میشود خود را نشان میدهد؛ زیرا این یک نیاز
فطری است و در همه انسانها وجود دارد و تنها دیگران میتوانند آن را ارضا کنند (شیلینگ،
 ،1388ص 285و  .)288او معتقد است آدمی نیاز دارد به اینکه دیگران قدر و منزلتی
برایش قائل باشند (سیاسی ،1384 ،ص .)181او بر نیاز فرد به دریافت توجه دیگران به او
و چگونگی ایجاد خودپنداره مثبت در فرد تأ کید دارد .او معتقد است از طریق نگرشهای
مثبت و احترامآمیزی که دیگران نسبت به فرد ابراز میکنند احترام و "توجه مثبت به خود" به
وجود میآید .پس از تشکیل نگرش مثبت نسبت به خود در فرد به جای آن که او توجه مثبت
و احترام را از دیگران بگیرد ،از خودش میگیرد (شفیعآبادی و ناصری ،1390 ،ص.)156
به عبارت دیگر آنچه موجب ایجاد خودپنداره مثبت در فرد میشود در ابتدا ،توجه مثبت
دیگران به فرد و در ادامه توجه مثبت خود فرد به خودش است .با این باور ،راجرز و تابعین
او ،خواسته یا ناخواسته معتقد میشوند که مبدأ و مقصد کمال ،چیزی جز خود فرد نیست.
ارتباطهایی که فرد را به توجه عمیق به فطرت و فطریات وامیدارد ،موجب "خودپنداره
گر فطرتمدار ،باید به دنبال کشف آن ارتباطات
مثبت" در فرد خواهد شد؛ لذا مشاور و درمان ِ
و چگونگی ارتباط و اتصال آن ارتباطات با موضوع فطرت و چگونگی تأثیر مثبت و منفی آن
بر سالمت روان شخصیت مراجع باشد .بر این اساس ،پیشنیازهای سالمتروان و تحصیل
کمال یا ارتباطهای مؤثر بر ایجاد خودپنداره در نظام مشاوره و رواندرمانی فطرتمحور،
عبارتاند از:
1.ارتباط با خود؛ که مهمترین منشأ فطری آن ،فطریاتی نظیر« :حب نفس» و « حقیقتجویی» است.
2.ارتباط با خدا؛ که مهمترین منشأ فطری آن ،فطریاتی همچون« :حکم به وجود خالق»،
«میل و شوق پرستش» و «میل به کمال» است.
3.ارتباط با خلق (دیگران)؛ که منشأ فطری آن ،گرایشهایی مانند« :نو عدوستی»« ،میل به
برتری و قدرت»« ،میل به تأیید شدن» و «میل به تکریم کردن» است.
4.ارتباط با خلقت (طبیعت)؛ از آنجایی که خلقت و طبیعت ،رافع نیاز بسیاری از امور فطری
است ،انسان ً
دائم با آن در ارتباط خواهد بود.
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این ارتباطها ،مواردی است که مشاور بعد از تشخیص ،با توجه به اینکه برخاسته از
کدامیک از امور فطری است ،درمان را به سمت آنها جهتدهی و هدفگذاری میکند .بر
این اساس و با توجه به شاخصهای پیشگفته در ارتباط با سالمت روان ،انسان سالم کسی
است که با  4عامل اساسی مذکور ،ارتباطی "پویا" و "تکاملبخش" داشته و آن را تجربه نماید.
ارتباط با خود :آدمی کنشها و واکنشهایی دارد ،شامل پاسخگویی به نیازها و گرایشها
و نیروهای جسمی و روانی خویشتن ،که مجموعه آنها ،ارتباط انسان را با خودش تنظیم
میکند .در این رابطه (رابطه با خود) ،انسان ،تفکر عقالنی را در خویش رشد میدهد و از
"تقلید"" ،تبعیت" و " گمان" ،پرهیز میکند؛ "حقیقتجویی" را در خود پرورش داده و به
"خودشناسی" میرسد؛ "خداجو" گشته ،فضیلتخواه و " کمالجو" میشود و باالخره "زندگی
جاودانه" را دنبال میکند .او در راستای اهداف جاودانه زندگی ،به حفاظت از سالمت و
شخصیت خود میپردازد و از آن دفاع میکند" .زیباییگرایی"" ،هدایت" و "تعدیل غرایز"ی
چون :خوردن ،آشامیدن ،خوابیدن و مانند آن ،همه مربوط به روابط فرد با خودش است
(فقیهی و رفیعیمقدم ،1387 ،ص .)16عالوه بر آن ،این ارتباط باعث ایجاد "عزت نفس" و
کرامت نفس میشود .عامل مهمی که نبود آن باعث ابتال به انواع اختالل میشود.
در مقابل ،کسی که نقاط قوت خود را نمیشناسد یا درک نادرستی از خود دارد و خود را در
پیش دیگران ضعیف میپندارد ،موجب "احساس حقارت" و "درک منفی" از خویش شده و
در نتیجه ،احساس عدم موفقیت در کارها ،اضطراب ،افسردگی ،بیکفایتی ،عدم شایستگی
و مشکالت بیشمار دیگری از این دست ،وجود او را فرا میگیرند (فقیهی ،1386 ،ص.)82
ارتباط با خدا :راجرز در تبیین نظریه خود ،به این ُبعد ارتباطی بسیار مهم و تأثیرگذار بر
فرد اشارهای ننموده است .رابطهای که بیش از سایر روابط میتواند در فرد" ،خودپنداره
مثبت" ایجاد نموده و فارغ از محدودیتهای رابطه با سایر انسانها ،به فرد حرمت نفس
ببخشد (فقیهی و رفیعیمقدم ،1387 ،ص .)16این در حالی است که از آنجا که فطرت،
منسوب به خدا است و بنمایه الهی شدن خلقت انسان است ،انسان ،در درون خود اوًال رب
ً
خویش را "میشناسد" و ثانیا :به او "میل دارد" (قانع و عصارهنژاد دزفولی ،1396 ،ص.)9
در روانشناسی جدید نیز ،وجود این شناخت و میل و " گرایش به خدا" در انسان به اثبات
رسیده است و تعدادی از روانشناسان از جمله ویلیام جیمز 1،یونگ 2و الکسس کارل 3،این
1. James- W.
2. Jung- C.
3. Carrel- A.
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واقعیت را پذیرفتهاند که در درون انسان ،گرایشی عمیق نسبت به خدا و پرستش وجود
دارد (مطهری ،1374 ،ج ،4ص  .)45 - 43در واقع ،اعتقاد به معبود ،یکی از گستردهترین و
شاملترین اعتقادات مشترک بشری در طول تاریخ بوده است .امروزه اصل گرایش به معبود
به عنوان یک امر فطری و غیراکتسابی پذیرفته شده است (احمدی ،1395 ،ص35و)36؛ از
اینرو ،یکی از مسایل مهم در روانشناسی دین ،توجه به گونههای مختلف دینداری است.
بر اساس مفهومسازی آلپورت ،1دو گونه دینداری را میتوان متمایز ساخت :دینداری
ً
ف به اغراض صرفا دینی (خدا) .دینداری
معطوف به اغراض برون دینی و دینداری معطو 
لّ
ً
بیرونی ،در واقع دینداری نابالغانه است که صرفا ارزشی تحولی دارد و ا در صورت تثبیت
شدن ،به نفی دینداری میانجامد (فرامرزقراملکی ،1382 ،ص .)127مطهری ،تمایز این دو
ل تبیین و توجیه میداند و معتقد است
گونه دینداری را بر اساس الگوی فطرتمحور ،قاب 
پرستش حقیقی آن پرستشی است که در زمینه عشق (فطرت) پیدا میشود .پرستشهایی
که از راه طمع یا ترس است ،از نظر اسالمی ارزش زیادی ندارد؛ یعنی ارزشش ارزش مقدماتی
و آلی است و برای این است که بعد ،انسان به مرحله باالتر برسد (مطهری ،1392 ،ص.)62
بنابراین ،انسان به حکم اینکه معلول و مخلوق خداست ،واقعیتی جز وابستگی به علت
پدیدآورنده خود ندارد و حذف این پیوند ،معادل با حذف خود انسان است (سعیدی و
فطری بشر است" ،خدا
محمدیطیب ،1384 ،ص .)5به عبارت دیگر ،از آنجا که خداپرستی،
ِ
فراموشی" و اجتناب از "سرور معنوی داشتن" ،موجبات " گریز از خود" را در فرد فراهم میآورد
فراموشی
و مطابق تعالیم وحیانی« ،اصلیترین عامل اضطرابزا ،قطع ارتباط انسان با خدا و
ِ
یاد او میباشد؛ چرا که به دنبال خدا فراموشی است که خودفراموشی نصیب انسان شده و
همه استعدادها ،سرمایههای درونی و رشددهنده خویش را از دست داده و سرگرم کشانندهها
و دچار افکار مزاحم میشود ،که هر یک به نوبه خود ایجاد اضطراب کرده و تهدیدکننده
سالمت روانی انسان میباشند» (کوثری ،بیتا ،ب).
مکانیزم ایجاد سالمت روانی و خودپنداره مثبت بهوسیله نگاه توحیدی بدین شکل است
که :این نوع نگاه ،در پاسخ به سه سؤال اساسی "از کجا"" ،به کجا" و "در کجا" ،نگرش فرد
را اصالح میکند و به او بینش میدهد (ذوعلم ،1390 ،ص .)2در واقع ،دین با جهتدار
کردن "حب ذات" و درگیر کردن دنیا ،آخرت ،پاداش ،عقاب و حاکمیت خدای علیم و بصیر
میتواند ،خودخواهی انسان را کنترل کرده و جهت دهد؛ به نحوی که صالح خود را در ایثار
1. Allport- G.
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و گذشت و رأفت و مهربانی بداند و این مسأله ،جامعه و فرد را تأمین کرده و نه تنها تعارض
"فرد یا اجتماع؟" را رفع میکند ،بلکه خود "حب ذات" ،نیروی عظیمی را در اختیار مصالح
عالیه قرار میدهد .بنابراین دین و خدامحوری از یکسو "تفکر آدمی را دگرگون" میکند و
از سوی دیگر "تولید رفتار جدید" میکند ،به نحوی که هر دوی آنها بر پایه "رضایت الهی"
استوار باشد (خیری ،1394 ،ص .)18کما اینکه شاهآبادی در کتاب رشحات البحار خود ،از
تطابق کتاب ذات انسان با کتاب ذات حق ،سخن گفته و فطرت را " کتاب ذات انسان" و
صفات خداوند را " کتاب ذات حق" خوانده و مینویسد "« :کتاب ذات ما" با " کتاب ذات حق"
مطابقت دارد؛ زیرا هر دو در مورد لوازم وجود ،اتفاق دارند» (شاه آبادی ،1387 ،ص .)315
در این میان اما بسیاری از انـسانها دچار خطای محاسباتی و "خطای تطبیق" شده
ی را جایگزین خدا میکنند و متأسفانه به راحتی متوجه
ت دیگر 
هستند .از اینرو ،موجودا 
اشـتباه  خـود نمیشوند ؛ مانن د اینکه غریزه مکیدن در نوزاد وجود دارد؛ اما اگر به جای
ن غریزه ،به مکیدن پستانک اقدام
پستان مادر ،پستانک در دهان او گذاشته شـود ،بـا هـما 
میکند و گرفتار خطا در تطبیق شده (حاجی صادقی ،1384 ،ص )15و از اینرو ،فرد به دلیل
عدم ارضای نیاز حقیقیاش ،در خطر هجوم انواع مشکالت روحی ،مانند :افسردگی ،انواع
اضطراب ،وسواس ،فوبی و مشکالتی از این دست قرار میگیرد.
ارتباط با دیگران :یکی دیگر از پیشنیازهای سالمت روان و ایجاد خودپنداره مثبت در
نظام فطرتمحور ،رابطه با دیگر انسانها است« .کسی که برداشت غلطی از دیگران دارد ،این
ن روابط
برداشت او ،در روابط با دیگران تأثیر منفی میگذارد و روابطش را ناسالم میکند .همی 
ناسالم ،زمینه بسیاری از مشکالت روانی افراد را هم میسازد .بهگونهای ک ه میتوان گفت:
عمده مشکالت انسان ،اجتماعی و ناشی از ارتباط با دیگران است» (فقیهی ،1386 ،ص.)83
بنابراین انسان موجودی اجتماعی است؛ پس نیاز به همبستگی با دیگران دارد .این همبستگی
و ارتباط ،از دو سنخ ،بیرون نیست :یا ارتباطی است "خودخواسته" یا "غیرخودخواسته" و الزامی.
ارتباطهای خودخواسته "مبتنی بر میل فطری به تکریم دیگران و گرایش به نو عدوستی"
بر مدار "محبت"اند و ارتباطهای الزامی "مبتنی بر حکم فطری به حسن عدالت" بر مدار
"عدالت" ،تبلور مییابند .هدف تعالی و تکامل فرد و جامعه ،در روابط و مناسبات ،تعیینکننده
شاخصهایی است که گویای این است که در چه مواردی باید با دیگران محبت ورزید و در چه
مواردی باید از محبتورزی با آنان خودداری ،بلکه تنفر ورزید (خیری ،1394 ،ص .)12دامنه
روابط انسان در این عرصه ،شامل مجموعه ارتباطات اجتماعی ،سیاسی ،رابطه با اولیای
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دین ،معلمان ،والدین ،همسر و دیگر افراد میشود .این روابط باعث "تأمین نیازهای مادی و
معنوی" فرد میگردند (فقیهی و رفیعیمقدم ،1387 ،ص.)17
از اصطالح معروف اندیشمندان که انسان را موجودی "مدنی بالفطره" یا "مدنی بالطبع"
میخوانند نیز درجه اهمیت ارتباط با دیگران و اجتماعی زیستن ،روشن میگردد .این درحالی
است که «اگر در حیوانات ،اعمالی مثل اجتماعی زیستن دیده میشود ،عمل انتخابی نیست؛
بلکه به حکم غریزه ،آنگونه عمل میکنند» (ملکی ،1389 ،ص.)11
ارتباط با طبیعت :انسان در طول زندگی همواره با طبیعت و مظاهر طبیعت ارتباط دارد.
این از جمله روابط مهم برای انسان است که در اسالم و به حکم فطرت ،به بهرهبرداری
بهینه از آن تأ کید میشود (فقیهی و رفیعیمقدم ،1387 ،ص .)17در مسیر دستیابی به
شکوفایی فطرت و در نتیجه رسیدن به سالمت روان و دستیابی به کمال" ،شاهآبادی"
( )1387به طبیعت ،نگاه ابزاری و آلی دارد و به آن همچون ابزار دستیابی انسان به کمال
مینگرد (شاه آبادی ،1387 ،ص .)323
ت روان و
بنا بر مطالب پیشگفته میتوان نتیجه گرفت که انسان برای دستیابی به سالم 
کمال و خودشکوفایی بایسته است ،در روابط  4گانه خود با خود ،خدا ،خلق و خلقت ،سازمان
روانی فطری خود را محور قرار دهد و به عبارت دیگر ،کلیه سیستمهای اساسی زندگی خود
را داخل در سیستم ایدوئولوژی خود ،یعنی سیستم فطری محاط سازد (نمودار شماره .)2

روانی فطری و شناختی انسان
نمودار شماره  :2روابط  4گانه اساسی زندگی ،محاط در سازمان
ِ
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به دنبال آن ،موفقیت و پویایی در ارتباطهای اساسی  4گانه ،موجب آشکار شدن و
شکوفایی بیشتر فطریات میشود و شکوفایی بیشتر فطریات ،موجب رشد ارتباطهای  4گانه
میگردد (نمودار شماره .)3

نمودار شماره  : 3چرخه ارتباطی روابط  4گانه اساسی و سازمان فطری انسان

کمالجویی انسان ،یکی از گرایشهای فطری در هر انسان است و همه تالشهای انسان
به منظور دستیابی به کمال و نیل به سعادت است .معنا و مفهوم کمال با توجه به تنوع
دیدگاهها ،متنوع و متفاوت است .مکتبهای مادی که منکر امور معنوی و ماورایی هستند،
در این مسأله موضعی دنیاگرایانه دارند و کمال و دستیابی به آن را در امور مادی میبینند.
در مقابل ،مکتبهای غیرمادی و به ویژه مکاتب الهی ،دیدگاهی گستردهتر و واالتر از مظاهر
مادی و دنیایی ارائه میکنند (شاملی  ،1386،به نقل از درودی ،1391 ،ص .)39مطهری در
بحث اصالت فرد و اجتماع ،معیار و مقیاس این اصل را ،رسیدن به خودشکوفایی و کمال قرار
میدهد .وی معتقد است :انسانها در آنچه کمال نفسشان هست ،متشابه آفریده شدهاند
و وقتی متشابه آفریده شدهاند " گرایشها " ،همه یکرنگ میشوند " ،شناختها" هم شبیه
به هم میشوند (مطهری ،بیتا ،ج ،13ص)739؛ البته این یکسانی و مشابهت به این معنا
نیست که همه انسانها در رسیدن به آن نیز وضعیتی مشابه و یکسان خواهند داشت؛ بلکه
متنوع
«انسان به رغم گرایش به خوبیها ،گاه باید از میان گزینههای متعدد و کششهای
ِ
پیش روی خود ،دست به انتخاب بزند .نحوه این انتخابها در پیدایش کمال وجودی
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نقش مؤثری خواهد داشت .بنابراین افراد برای "انتخاب درست" ،نیازمند نیروی درونی
خواهند بود» (رفیعی هنر ،1392 ،ص )20و آن نیروی درونی همان "سازمان روانی فطرت"
آدمی است که در وجود او قرار داده شده است .این سازمان به کمک سازمان شناختی انسان،
در زمان تعارض میان کششهای متنوع و مختلف ،موظف به انتخاب درست از آن میان
است .مقیاس "درستی انتخاب" ،قله و سرآمد فطریات یعنی " کمالجویی" است.
پس تحصیل کمال میسر نیست ،مگر با "هدایت صحیح" خواستهها و امیال؛ یعنی
"انتخاب صحیح" آنها .چه اینکه چنانچه سازمان شناختی به نحو صحیح ،فطریات را
انتخاب نکند ،کمالی حاصل نخواهد شد (نمودار شماره .)4

نمودار شماره  : 4نقش کمالجویی فطری در جهتدهی و انتخاب کششهای متعارض

بر این اساس ،مهمترین گرایش فطری انسان را مقوله کمالخواهی و میل به خودشکوفایی
تشکیل میدهد و آن ،اصلیترین انگیزه انسان در پویایی و تالش به شمار میآید و رشد
الگوهای رفتاری انسان ،در جهت جامه عمل پوشانیدن به این گرایش اصیل خواهد بود.
طباطبایی بر این مبنا که یکی از معانی فطرت ،سرشت دینی است معتقد است خلقت
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اولیه همه انسانها به گونهای "هماهنگ" با دین بوده است و باور به این معنا ،باور به این
است که اگر انسان" ،عقیده" و "عمل" خود را با فطرت "هماهنگ" سازد ،به سعادت و " کمال
نهایی" دست مییابد (طباطبایی ،1380 ،ج  ،16ص .)268
بحث و نتیجهگیری
سالمسازی حقیقی شخصیت انسان ،مهمترین هدف رویکرد فطرتمحور است .این رویکرد
به دنبال این است که شخصیت انسان را به گونهای طراحی نماید که هماهنگ با فطرت و
نظام غایی انسان باشد .در این صورت او یک انسان سالم خواهد بود.
مفهوم و شاخصهای "سالمت روان" و "بیماری" در سالمسازی شخصیت مراجع ،در نظام
مشاوره و رواندرمانی فطرتمحور با تعاریف رویکردهای رقیب از این مفاهیم ،تفاوتی آشکار
دارد .در رویکردهای رقیب درباره سالمسازی و سالمتروان ،آشفتگیهایی مشاهده میشود.
آنان معتقدند« :تعریف قاطع و روشنی برای "سالمت" و "بیماری" وجود ندارد؛ زیرا عنصر
واحدی که تمام موارد نابهنجاری در آن مشترک باشند یا ویژگی منفردی که بهنجاری را از
نابهنجاری متمایز کند وجود ندارد» (روزنهان و سلیگمن ،1391 ،ج ،1ص 5و  .)28غامض
بودن تعریف در رویکردهای رقیب ،با این نسبت که انسان را محصول محیط بدانیم و اوًال
ً
محیطی سالم به عنوان الگو نداشته باشیم و ثانیا هر فرد را به میزان خاصی دور از مال کهای
اجتماع ببینیم ،میتواند معنی داشته باشد؛ ولی وقتی برای سالمت انسان ،الگوی خارج
از اجتماع بیابیم و همچنین او را تنها محصول اجتماعی خود ندانیم ،بلکه برای او اصول
فطری و طبیعی در نظر بگیریم و رشد شخصیت وی را بر اساس آن اصول تعیین و تعریف
نماییم ،در این صورت ،سالمت روانی معنا داشته و الگوی انسان سالم نیز وجود خواهد
داشت (احمدی ،1395 ،ص .)202واقعیت این است که "سالمت روان" را باید بر پایه کمال
وجودی و "منطبق بر فطرت" و فطریات انسانی سنجید ،وگرنه در سراسر جهان هزاران بلکه
میلیونها نفر وجود دارند که در روابط اجتماعی خود ،نقش متعالی ایفا کرده و سازگارانه با
محیط خود تعامل دارند؛ اما گرفتار هزار مرض و آفت روحی که نتیجه اصالت دادن به غرایز
و کشانندهها و دوری از فطرت است ،هستند که هرگز نمیتوان آنها را سالم قلمداد کرد.
از آنجایی که سازمان شناختی ،تعادلگر هوای نفس و غریزه ،با فطرت و فطریات انسان
است ،بر مبنای نظام فطرتمحور ،سالمت روان یعنی تعادل و هماهنگی با نظام غایی
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انسان که همان فطرت و فطریات باشد ،و وظیفه برقراری تعادل ،بر عهده "سازمان شناختی"
انسان است که با کمک تعالیم وحی ،فرد را به سالمت روانی خود نائل آورد .بنابراین در
تعریف و شاخصهای سالمت یا بهنجاری ،باید معیارهایی چون "سازگاری"" ،عادی بودن"
یا "داشتن رفتار انطباقی" را رها کرد و معیارهایی چون "پویایی و توجه به رشد آدمی"،
"تکاملبخش زیستن"" ،ارتقا و تعمیق سازمان شناختی"" ،قرب الهی"" ،سرور معنوی" و در
یک کالم "شکوفایی فطرت انسانی" را به عنوان مالک و معیاری "ثابت" و "واحد" مطرح نمود.
بر این اساس ،افعال انسان یا در مسیر رشد و دستیابی به "سالمتروان" و کمال خواهد
بود یا در مسیر سقوط و "بیماری" .مسیر اول ،منشعب از سازمان روانی فطرت و حاکمیت این
سازمان بر وجود انسان خواهد بود و مسیر دوم ،نشأت گرفته از جریان هوای نفس و شهوات
غریزی و حاکمیت آنهاست .بر این باور میتوان اظهار امیدواری کرد ،با توجه به اختصاص
بخش سی و ششم در انجمن روانشناسی آمریکا به حوزه "روانشناسی دین" (رودر )1999 ،1و
با توجه به اقبال و تشنگیهای ایجاد شده در جهان ،میتوان نظام مشاوره و روانشناسیای
بنیان نهاد که فرازمانی ،فرامکانی ،فرافرهنگی و فراموقعیتی بوده (اسدنژاد ،1397 ،ص )161
شناسی نسل امروز و فردای انسان را داشته باشد.
و قابلیت حل مشکالت روان
ِ
پیشنهاد میشود بر اساس مطالعات نظری این پژوهش ،بسته آموزشی "مهارتهای
بازگشت به فطرت" مبتنی بر آموزههای تعالیم وحی و "اثربخشی آن در سالمسازی شخصیت"
طراحی و تدوین گردد
منابع

 •قرآن کریم.
 •ابوترابی ،احمد(« ،)1393پیشنیازهای مفهومشناســانه نظریه فطرت» ،معرفت کالمی ،سال پنجم ،شماره
 ،2ص.28-7
 •احمدی ،علیاصغر( ،)1395روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسالمی ،چاپ سیزدهم ،تهران :امیرکبیر.
 •اســدنژاد ،علیرضــا( ،)1397فطــرت و کار بــرد آن در مشــاوره و رواندرمانــی بــا رویکرد اســامی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره ،مؤسسه غیرانتفاعی اخالق و تربیت قم ،چاپ نشده.
�ل
عبدال(« ،)1384فطری بودن گرایش به دین» ،قبسات ،شماره .36
 •حاجی صادقی،
یهــای آن از دیــدگاه
 •حســنی بافرانــی ،طلعــت و آذربایجانــی ،مســعود (« ،)1390انســان ســالم و ویژگ 
1 Reuder.M.E
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ویکتورفرانکل» ،فصلنامه روانشناسی و دین ،سال چهارم ،شماره دوم ،ص .143-113
�ل
ال جوادیآملی درباره نهاد انســان در قرآن (تفســیر آیــه فطرت)»،
 •خلیلــی ،مصطفــی(« ،)1395دیــدگاه آی ـت
دوفصلنامه علوم قرآن و تفسیر ،سال اول ،شماره  ،2ص.40-21
 •خیری ،حسن(« ،)1394فطرتگرایی و اقتضائات آن در نظام هنجاری اسالم» ،دوفصلنامه اسالم و علوم
اجتماعی سال هفتم ،شماره  ،13ص.93 -73
 •درودی ،نجمــه( ،)1391جایــگاه فطــرت در تربیت کودک و اســتنتاج داللتهای تربیــت اخالقی در دوره
پیشدبستانی مطابق با قرآن و روایات ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،چاپ نشده.
 •ذوعلــم ،علــی(« ،)1390کودک ،مربی ،فطرت و تربیت» ،رشــد آموزش پیشدبســتانی ،دوره  ،2شــماره ،3
ص.17-16
 •ربر ،آرتور اس( ،)1390فرهنگ روانشناســی (توصیفی) ،ترجمه :یوســف کریمی ،هامایاک آوادیس یانس،
محمدعلــی اصغریمقــدم ،فرزانــه فرحــزاد ،ســیامک نقشــبندی ،محمدرضــا نیکخو ،جــواد طهوریان و ژاســنت
صلیبی ،چاپ اول ،تهران :رشد.
 •رفیعیهنــر ،حمیــد(« ،)1392اســام ،اخالق و خودمهارگری روانشــناختی» ،فصلنامه اخالق وحیانی ،ســال
اول ،شماره  ،3ص.171-147
 •رنجبرحقیقــی ،علی(بیتــا) ،شخصیتشناســى تطبیقى( تحلیــل شــخصیت انســان از دیــدگاه
روانشناسى ،جامعهشناسى ،فلسفى و کالمى)( ،بیجا).
 •زارعیتوپخانه ،محمد(« ،)1392زینب؟اهع؟ الگوی ســامت روان» ،معرفت ،ســال بیســت و دوم ،شماره ،192
ص.82-73
 •زرشــناس ،شــهریار( ،)1387روانشناســی مــدرن و حقیقــت فرامــوش شــده انســان ،چــاپ اول ،تهران:
کتاب صبح.
 •ساراســون ،ارویــن جــی و ساراســون ،باربــارا آر( ،)1383روانشناســی مرضــی ،ترجمــه :بهمــن نجاریــان،
محمدعلی اصغریمقدم و محسن دهقانی ،ج  ،1چاپ ششم ،تهران :رشد.
 •ســعیدی ،حســن و محمدیطیب ،محمدرضا(« ،)1388بررســی فطرت با تکیه بر تفســیر المیزان» ،فصلنامه
فلسفه و کالم اسالمی آینه معرفت (دانشگاه شهید بهشتی) ،ص.74-54
 •سیاســی ،علیاکبــر( ،)1384نظری ههــای شــخصیت یا مکا تــب روانشناســی ،چاپ دهم ،تهران :مؤسســه
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 •شــاه آبادی ،محمدعلی ،)1387(،رشــحات البحار ،مترجم زاهد ویسی ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 •شــریعتباقری ،محمدمهــدی(« ،)1393پیشدرآمــدی بــر نظریــه روانشناســی و تعلیــم و تربیــت فطرتگرا»
روشها و مدلهای روانشناختی ،سال پنجم ،شماره  ،18ص.108-81
 •شریفالرضی ،محمدبنالحسین( ،)1386نهج البالغه ،ترجمه :حسین انصاریان ،چاپ دوم ،تهران :پیام آزادی.
 •شعارینژاد ،علیاکبر( ،)1363روانشناسی عمومی ،چاپ اول ،تهران :توس.
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�ل
عبــدال و ناصــری ،غالمرضــا( ،)1390نظری ههــای مشــاوره و رواندرمانــی ،چــاپ هجدهــم،
 •شــفیعآبادی،
تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 •شــیلینگ ،لوئیس( ،)1388نظریههای مشــاوره (دیدگاههای مشاوره) ،ترجمه :سیده خدیجه آرین ،چاپ
هشتم ،تهران :اطالعات.
 •صــدر ،سیدموســی(« ،)1391فطــرت و طینــت» ،فصلنامــه پژوهشهــای قرآنــی ،ســال هجدهم ،شــماره ،3
ص.75-56
 •طباطبایــی ،محمــد حســین( ،)1380تفســیر المیــزان ،ترجمــه :محمــد باقــر موســوی همدانــی ،قــم :دفتــر
انتشارات اسالمی.
 •فرامرزقراملکی ،احد(« ،)1382کارکرد معرفتی نظریه فطرت در اندیشــه اســتاد مطهری» ،فصلنامه قبســات،
زمستان  1382و بهار  ،1383شماره  30و  ،31ص.132-120
 •فقیهــی ،علینقــی و رفیعیمقــدم ،فاطمــه(« ،)1387انســان از دیدگاه راجرز و مقایســه آن با دیدگاه اســامی»،
دوفصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسی ،سال دوم ،شماره  ،3ص.167-143
ش و حوزه،
 •فقیهــی ،علینقــی(« ،)1386روشهــای مشــاوره از منظــر پیامبــر اعظــم؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ ،پژوه ـ 
شماره  ،32ص .94 75
 •فیست ،جس و فیست ،گرگوری ( ،)1388نظریههای شخصیت ،ترجمه :یحیی سید محمدی ،تهران :روان.
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Abstract
Non-verbal relationships are one of
the communication strategies that
have a great effect on strengthening
couples’ relationships. In Islamic
teachings, attention has been paid to
the non-verbal relations of spouses.
This descriptive-analytical method
has examined the effective nonverbal relationships of spouses in
Islamic sources. Findings show that
happy face, smile, physical and visual
companionship and intimacy, giving
gifts, welcoming spouse, having fun
and traveling, helping with household
chores, active listening, grooming,
anger management and non-verbal
sexual needs of spouses, including
Effective non-verbal strategies in

چکیده
روابــط غیرکالمی یکــی از راهکارهایی ارتباطی
اســت که اثر بســزایی در تقویــت روابط زوجین
 در آموزههای اسالمی به روابط غیرکالمی.دارد
 هدف این پژوهش.همسران توجه شده است
تدویــن روابــط موثــر غیرکالمــی همســران بــر
 روش پژوهــش.اســاس منابــع اســامی اســت
 یافتهها نشــان.توصیفــی تحلیلــی بوده اســت
 همنشــینی، تبســم،میدهــد که چهره بشــاش
، هدیــه دادن،و صمیمیــت بدنــی و بصــری
 کمک، تفریــح و مســافرت،اســتقبال از همســر
، آراستگی، گوش دادن فعال،در کارهای خانه
کنترل خشم و بایستههای غیرکالمی در رابطه
 از جملــه راهکارهــای مؤثــر،جنســی همســران
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غیرکالمی در تأمین نیازهای عاطفی همســران
از منظر منابع اسالمی است.

کلیدواژهها :ارتباط غیرکالمی ،ارتباط
عاطفی ،همسران ،محبت ،منابع اسالمی
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meeting the emotional needs of spouses
from the perspective of Islamic sources.
Keywords: Nonverbal Communication,
Emotional Communication, Spouses,
Love, Islamic Sources

مقدمه
خانواده مناسبترین جایگاه برای تأمین نیازهای مادی ،عاطفی ،جنسی و همچنین نیازهای
معنوی انسان میباشد (مطهری ،1399 ،ص  .)23تحقیقات نشان داده که حمایت عاطفی
همسران عامل مهم در رضایت زندگی است (موسوی و قلی نسب قوجه بیگلو.)1398 ،
خانواده مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانهترین روابط و تعامالت بین فردی است و
میتواند بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روانی زوجین باشد (نوابینژاد .)1389 ،این
ارتباط فرایندی است که طی آن زوجین به صورت کالمی و غیرکالمی به تبادل احساسات و
افکار میپردازند؛ اما آنچه امروزه شاهد آن هستیم ،این است که خانوادهها دچار نابسامانیها
و تعارضها شده و رابطه زوجین با یکدیگر و با فرزندانشان با مشکالت ّ
جدی مواجه شده
است (فقیهی ،1389 ،ص .)7یانگ )1998( 1در تحقیقات خود نشان داد که ناخشنودیهای
ً
زندگی زناشویی عمدتا به جهت کاستیهای ارتباطی و ناتوانیهای رفتاری است .شواهد
فراوانی گویای آنند که زوجها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ ارتباط صمیمی و دوستانه
به مشکالت شدید و فراگیری دچارند (عاطفوحید و همکاران ،1390،ص .)42
خانواده درمانگران اغلب بیان میکنند که ارتباطات ضعیف درون خانواده موجب مشکالت
خانوادگی شدید ،شکست در حل مشکالت ،فقدان عشق و صمیمیت و جدا شدن زوجین
میشود (موسوی و همکاران .)1398 ،فقر مهارتهای ارتباطی در سطح روابط میان فردی
شایعترین عاملی است که میتواند به شکست ازدواج و فعالیتهای اجتماعی و مشترک
بینجامد (امیرحسینی ،1396 ،ص  .)22این در حالی است که یکی از مهمترین اهداف
ازدواج و تشکیل خانواده در ادیان الهی رسیدن به آرامش روانی و تقویت روابط عاطفی است.
زن و شوهر در پرتو روابط صحیح عاطفی به یک سکونت قلبی و آرامش روانی دست
مییابند .وجود عشق و رابطه عاطفی در بین زن و شوهر ،منجر به سازگاری آنها میشود.
1. Young.

السا عبانم هب هجوت اب نارسمه یفطاع یاهزاین نیمأت رد یمالکریغ یاهراکهار
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َْ ُ ُ َ
ً َ ُ َ
َ ََ َ ُ
آیاتهِ أ ْن خل َق لك ْم ِم ْن أنف ِسك ْم أ ْز واجا ِلت ْسك ُنوا ِإل ْیها َو
قرآن کری 
م در این رابطه میفرمایدَ « :و ِم ْن ِ
َ
ّ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َج َع َل َب ْی َن ُك ْم َم َو ّدة َو َر ْح َمة إ ّن فی ذلك لآیات لق ْوم َی َتفك ُر َ
ون؛ از نشانههاى خداوند اینکه همسرانى
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ

از جنس خودتان براى شما آفریدیم تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت
قرار دادیم؛ در این نشانههایى است براى گروهى که تفکر مىکنند» (روم .)21 ،خداوند غرض
َ
َ ُ
از اینگونه آفرینش را چنین بیان میفرمایدِ « :لت ْسك ُنوا ِإل ْیها»؛ اهل لغت واژه «سکون» را به
«قرار و آرام گرفتن و از حرکت ایستان» معنا کردهاند (ابن فارس1404 ،ق ،ج  .)312 ،5بنابراین
مودت و رحمت بین همسران یکی از اهداف تشکیل خانواده است .همچنین در سوره اعراف
َّ
َََ ُ
آیه  ،189یکی از علل غایی خلقت زن را آرامشگری برای همسر میداند « ُه َو الذی خلقك ْم ِم ْن
ُ َ
َْ
واح َدةٍ َو َج َع َل ِم ْنها َز ْو َجها ِل َی ْسك َن ِإل ْیها ».به همین جهت زنان را ،نساء نامیدهاند؛ زیرا زن
نف ٍس ِ
َ َّ َ ُ
ُ ّ َ ّ
الن َس ُاء ِن َس ًاء ِلأن ُه ل ْم َیك ْن ِلآ َد َم؟ع؟
مایه انس همسر است .امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :س ِمی ِ
ُْ ٌ َ
س غ ْی ُر َح َّو َاء؛ نساء را نساء نامیدند چون برای حضرت آدم ،مونسی جز حواء نبود( ».مجلسی،
أن 
1403ق ،ج.)109 ،11
با توجه به اهمیت و نقش آموزههای دینی مبتنی بر آیات و روایات در سالم سازی زندگی
خانوادگی ،و فراهم سازی نیل به کمال و رضوان الهی ،بررسی و آموزش راهکارهای غیرکالمی
برخاسته از منابع دینی میتواند در ارتقای روابط عاطفی همسران نقش بهسزایی داشته باشد.
عاطفه در لغت ،از ریشه عطف است و به معنای توجه مهربانه ،تمایل ،روی آوردن و
مهروزی به دیگران است (طباطبایی ،1374 ،ص  .)444عطف به مفهوم یکی به یکی دیگر
متمایل شدن یا یکی از دو طرف یک چیز روی طرف دیگر افتادن است(راغب اصفهانی،
 ،1383ص  .)338عاطفه همسران عبارت است از :توجه به دیگری ،به نحوی که ذهن فرد
به خودش معطوف نیست .این توجه به دیگری همراه با مهربانی و احساس فروتنی و کمک
به اوست(فقیهی ،1392 ،ص .)59
ارتباط ،واژهای عربی و از باب افتعال است که در زبان فارسی هم بهصورت مصدری پیوند
دادن ،بستن ،بربستن ،ربط دادن و بهصورت اسم مصدر به معنای پیوند ،پیوستگی ،بستگی
و رابطه استعمال میشود .مراد از ارتباط داشتن ،پیوستگی داشتن ،مربوط بودن ،رابطه
داشتن ،وابسته بودن ،رفت آمد و مراوده داشتن میباشد (معین ،1391 ،ص  .)189در اصطالح
ارتباط را میتوان فرایندی دانست که در جریان آن ،فرستنده باگیرنده از طریق نشانههای
کالمی و غیرکالمی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به قالب تبادل افکار ،احساسات ،باورها و
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نگرشها میپردازد (کریمی ،1391 ،ص  .)49ارتباط غیرکالمی ،اصطالح غیرکالمی در مفهوم
دقیق آن به معنی غیر زبان است؛ بنابراین ارتباط غیرکالمی ،تمامی نشانهها و عالماتی را در
برمیگیرد که معنی را از طریق غیر از زبان منتقل میکند (ریچموند ،1399 ،ص .)88
زندگی انسانها -حتی
تاریخ
ارتباط غیرکالمی تنها وسیل ه ارتباطی است که در سرتاسر
ِ
ِ
طبیعت و سایر موجودات -بهصورت جدی مورد استفاده قرارگرفته است .در طول سدهها
و قرنهای متمادی بسیاری از جوامع از زبان کالمی بسیار کمتر از زبان غیرکالمی استفاده
میکردند؛ چراکه عمده کنشها و اعمال انسانی زیر چتر ارتباط غیرکالمی معنی پیدا میکرد.
این کنش از آغاز پیدایش انسان ،منبع درک بسیاری از رفتارهای تعاملی و میان فردی افراد
بوده است ( ویرجینیاپی ریچموند ،1399 ،ص .)21
تا اوایل دهه  1960در مورد جنبههای غیرکالمی ارتباط انسانی ،کتابهای اندکی منتشر
شده بود؛ اما بعدها چند تن از مؤلفان آرگایال)1975(1؛ شرر 2و اکمن)1982(3؛ فلدمن)1991(4
متوجه شدند که برای بررسی کامل فرایندهای ارتباطی الزاما باید کانالهای کالمی و غیرکالمی
را زیر نظر گرفت بردویسل 5که از چهرههای برجسته این حوزه است تخمین زده است که در
یک ارتباط دو نفره معمولی معانی اجتماعی از طریق مؤلفههای کالمی و مابقی از طریق
کانالهای غیرکالمی منتقل میشوند( .اون هارجی ،1390 ،ص  )50چنانکه در متون اسالمی
ً
نه تنها عالئم غیرکالمی بیانگر حاالت و هیجانات درونی معرفی شده است ،بلکه صریحا زبان
7
حال -عالئم غیرکالمی -گویاتر و صادقتر از زبان گفتاری بهحساب آمده 6حاالت چهره
و بدن 8،تماس چشمی 9،لحن گفتوگو 10که از مصادیق ارتباط غیرکالمی هستند هرکدام
بهنوعی پیامی را تداعی میکند و به دیگران منتقل میکند.
1. Rgayl.
2 . Sherer.
3. Ekman.
4. Feldman.
5. BirdwhistelI.

َْ َ
َْ َ
ْ َ ُ َْ َ
ان ْ َ
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ِ
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ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ّ
« .8و عباد الر حن الذین یشون عل الر ض هونا و إذا خاطبم الاهلون قالوا سالما» (فرقان.)63 ،
َ َ ُ ِ ُ َّ َ ِ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ٌ َ ُ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ ٌ ُ ْ َ َ ٌ َ ُ َ ِ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ ُ َ َ
ون ِإل ْی َك
« .9و یقول الذین آمنوا لو ال نز ِل َت سور ة ف ِإذا أنزِلت سور ة مكمة و ذ ِكر فهیا ال ِقتال ر أیت الذین یف قلو ِ ِبم مر ض ینظر
َ
َ
ال ْغ ِش ّی َع َل ْی ِه ِم َن ْ َ
َ َ َ َْ
ال ْو ِت فأ ْو ىل ُلم» (محمد.)20 ،
نظر َ َ َ َُّ ِ
َْ ْ َْ
ْ
« .10لتعرِفن ْم یف ل ِن القو ِل» (محمد.)30 ،
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عالئم غیرکالمی اطالعات ارزشمندی درباره احساسات دیگران در اختیار ما قرار میدهد،
چراکه بیش از آنکه افراد لب به سخن بگشایند ،ظاهرشان اطالعات زیادی درباره جنس،
سن ،شغل ،پایگاه و شخصیت اجتماعی آنان در اختیار طرف مقابل قرار میدهد(اونهارجی،
َ
 )55،1390همچنین نقش مهمی در بسیاری از اشکال تعامل اجتماعی ،از قبیل جذابیت
میان فردی ،نفوذ اجتماعی ،کمکرسانی و غیره دارد( آذربایجانی ،1393 ،ص .)39
پژوهشهایی به روابط عاطفی در خانواده پرداختهاند .حسینزاده ( )1388در مقاله
«راهکارهای ارتباط مؤثر در میان اعضای خانواده » شرایط ارتباط مؤثر و مفید از جمله
گشادهرویی ،تماس چشمی مناسب و ...موانع ارتباط مؤثر در خانواده از جمله دستور دادن،
تهدید و توبیخ و ...را بررسی کرده است .ساالری فر ( )1397به تبیین آموزهای رفتای و روابط
غیرکالمی جهت کارایی مطلوب خانواده پرداخته است؛ از جمله به وضعیت بدن ،طرز قرار
گرفتن همسران کنار یکدیگر ،حاالت چهره در تماسهای چشمی و آهنگ صدا در روابط
همسران اشاره نموده است.
محققیان و همکاران( )1396شود در مقاله «نقش ارتباط غیرکالمی در تقویت بنیان
خانواده از منظر اهل البیت؟مهع؟ » بر این عقیده هستند که پیامهای گوناگونی که به واسطه
ارتباط غیرکالمی بین اعضای خانواده مبادله میشود ،نقش بسیار مؤثری در تحکیم روابط
خانوادگی دارد و محبت میان اعضای خانواده را افزایش میدهد .آقای ( )1382در مقاله
«مشکالت ارتباطی خانواده و تأثیر آن بر بهداشت روان» بر این باور است که بسیاری از
اختالفات رفتاری و روانی ،ناشی از نوع ارتباط غلط کالمی و غیرکالمی در دورن نظام خانواده
است .کرمی( )1398در مقاله «ارتباط کالمی و غیرکالمی در خانواده از منظر قرآن کریم و
روایات» به تبیین کانالهای ارتباط غیرکالمی در روابط اعضای خانواده پرداخته است
و معتقد است اسالم از همه ظرفیتها برای برخوردار شدن خانواده از ارتباط انسانی مؤثر
استفاده نموده است.
ً
تألیفات و تحقیقات ذکر شده اگرچه عمدتا به بیان عوامل مؤثر جهت ارتباط همسران
پرداختهاند؛ اما هیچکدام با رویکرد روابط غیرکالمی در تقویت رابطه عاطفی همسران
نپرداختهاند .هدف این پژوهش بررسی روابط غیرکالمی در جهت تأمین نیازهای عاطفی
زوجین مبتنی بر منابع اسالمی است.

70

 /سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی  ،۱۲پاییز و زمستان 139۸

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی میباشد .مطالب مرتبط با روابط غیرکالمی زوجین
از منابع اسالمی جمعآوری و دستهبندی و تحلیل میشود .منابع اسالمی شامل آیات قرآن
و روایات است .آیات قرآن کریم که طی  23سال بر پیامبر اسالم حضرت محمد؟ص؟ نازل
شد و ب ه اتفاق همه مسلمان متن کامًال مشخصی دارد که طی قرنها نسل به نسل اعتبار و
اسناد آن به پیامبر اسالم بیتردید ثابتشده است .روایات مشتمل بر سخنان پیامبر ؟ص؟ و
منابع حاکی از سیره عملی آن بزرگوار که تحت عنوان سنت مورد توجه همه فرقههای اسالمی
است .همچنین روایات از نظر شیعه ،منابع حدیثی مشتمل بر امامان معصوم و حضرت
فاطمه زهرا؟اهس؟ که ب ه عنوان عترت و اهلبیت مورد عنایت پیامبر اسالم بودهاند و نیز کتب
دینی با واسطه و دست دوم مانند
سیرهشناسی آنان را در بر میگیرد .قابل ذکر است که ِ
منابع ِ
کتب تفسیری ،فقهی و اخالقی که از سوی عالمان دین تألیف شدهاند ،جزء منابع دینی مورد
ً
نظر به شمار نمیآیند و صرفا میتوانند به عنوان منابعی برای فهم مضامین گزارههای متون
و منابع اسالم مورد استفاده قرار گیرند.
یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش نشان داد راهکارهای غیرکالمی مؤثر در تأمین نیازهای عاطفی همسران
با توجه به منابع اسالمی عبارتاند از :چهره بشاش ،تبسم ،همنشینی و صمیمیت بدنی و
بصری ،هدیه دادن ،استقبال از همسر ،تفریح و مسافرت ،کمک در کارهای خانه ،گوش
دادن فعال ،آراستگی ،کنترل خشم و بایستههای غیرکالمی در رابطه جنسی همسران.
چهره بشاش و گشادهرویی یکی از راهکارهای غیرکالمی مؤثر در تقویت نیازهای عاطفی
همسران میباشد «حداقل حسن خلق این است که در هنگام دیدار ،گشادهرو باشی»
(صدوق ،1413 ،ج ،4ص  )412و یکی از صفات انسانهای مؤمن هست .مؤمن شادیاش
در چهره و حزن و اندوهش در قلبش است (کلینی1407 ،ق ،ج ،3ص  .)573رسول خدا؟ص؟
هنگام سخن گفتن معموال تبسم بر لب داشت (طبرسی.)1387 ،
تبسم و لبخند در تقویت روابط عاطفی زوجین بسیار مؤثر است؛ چرا که تبسم و لبخند
ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ
ان ْال َم َح َّب َة؛ ّ
تبسم
موجب صمیمیت و جذب دلها و فزونی محبت میشود «حس 
ن ال ِبش ِر یك ِس َب ِ
موجب جلب محبت میشود» (حرعاملی1414 ،ق ،ج ،12ص  .)160شادی و نشاط میآورد و
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کینه را از دل میزداید (همان ،ج ،12ص  .)161زن و شوهری که با چهره بشاش با یکدیگر
برخورد میکنند به یکدیگر نشان میدهند که از زندگی راضی هستند و عواطف مثبت را به
َ
َ
ُ ْ َ َ
َ
همدیگر انتقال میدهند .پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودندَ « :ح ّق ال َم ْرأةِ َعلى َز ْو ِج َها أ ْن َی ُس ّد َج ْو َع َت َها َو أ ْن
َ ْ َُ َ ْ ََ َ َ َ ُ َ ّ َ َ
ح له؛ یکی از حقوق زن بر شوهر این است که با او ترشرویی نکند» (مجلسی،
یستر عو رتها و لا یق ِب 
1403ق ،ج ،100ص  .)254داشتن لحن مناسب و زیبا میتواند روابط عاطفی زوجین را
تقویت کند (حرعاملی1414 ،ق ،ج ،12ص  .)186به همین جهت از ما خواستهشده در روابط
َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ
ْ َ
ال ل َعل ُه َّن ُی ْح ِس َّن ال ِف َعال» (صدوق،1413 ،
ن ال َمق 
با همسر خویش نیکو سخن بگوییم «أ ْح ِسنوا له َ 
ج ،3ص .)554
ُ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُّ َ
وس المر ِء ِعند ِعیا ِلهِ أحب ِإلى
مرد باید وقتی را برای همنشینی با همسرش قرار دهد؛ «جل 
َّ َ َ
ْ َ
َ
اف فِی َم ْس ِج ِدی َهذا» (ورام1410،ق ،ج ،2ص  .)122چنانکه تواضع از صفات
الل ِه ت َعالى ِم ِن اع ِتك ٍ
َ ًَ
َ
ُ َ
َ ُ ُ
بسیار مناسب برای زنان عنوانشده است؛ َر ُسول ا ّلل ِه ؟ص؟ ل ْو ك ْنت ُآم ُر أ َحدا أ ْن َی ْس ُج َد ِلأ َح ٍد
ََ
ْ َ َ َ
لأ َم ْر ُت ال َم ْرأ َة أ ْ ن ت ْس ُج َد ِل َز ْو ِج َها (طبرسی ،ص .)215
نگاه همراه با محبت زوجین به یکدیگر سبب تقویت روابط عاطفی میشود .خدای رحمان
الع ُ
نگاه محبتآمیز به همسر را یکی از وسایل جلب رحمت خودش بیان میکند« :إذا َن َظ َر َ
بد
إلى َوجهِ َز وجهِ َون َظ َرت َإلیهِ َ ،ن َظ َر ا ّلله ُ َإلیهما َن َظ َر َر َ
حمةٍ » (متقی هندی ،ج  ،16ح  ،44437ص
ِ
ِ
َ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ َُ
 .)276در مقابل نگاه همراه با خشم و کینه که در روایات از آن نهی شده «و لا ی ِحل لها أن تنظر
َ
ً
َْ
ِإلى َو ْج ِههِ نظ َر ًة ُم ْغ ِض َبة» (بروجردی ،ج  ،25ص  )518موجب کاهش روابط عاطفی همسران
میشود.
ارتباط بدنی همراه با محبت و عالقه یکی از راهکارهای ابراز محبت به همسر میباشد:
ّ
ّ
ّ
فلیغطها» (آمدی ،ح ،22ص  .)273در روایتی رسول خدا؟ص؟
«انما المرئة لعبة فمن اتخذها
ََ
َ
ََ َّ
َ ّ َ ََ
ُ ُُ
أصاب ِع ِهما؛ هنگامیکه
میفرمایند« :ف ِإذا أخذ ِبك ِفها وأخذت ِبك ِفهِ  ،تساقطت ذنوبهما ِمن ِخ ِ
لال ِ
بندهای دستان همسر خویش را بگیرد ،گناهانشان از البهالی انگشتانشان فرو میریزد»
(متقی هندی ،ج  ،16ص  .)276چنانکه ارتباط بدنی یکی از حقوق مرد بر همسر خویش
ْ
َ ْ َ ْ
میباشد؛ ف ُتل ِزق ِجل َد َها ِب ِجل ِدهِ ( .حرعاملی1414 ،ق ،ج ،20ص  .)176همچنین در روایتی امام
صادق؟ع؟ فرمودندَ « :ت َص َاف ُحوا َفإ َّن َها َت ْذ َه ُب ب َّ
الس ِخ َیمةِ ؛ با هم مصافحه کنید که کینهها را از
ِ
ِ
بین میبرد» (حرعاملی1414 ،ق ،360 ،ص.)1374
انجام برخی کارهای شخصی همسران توسط شریک زندگی یکی از راههای ابراز محبت
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َ ً
َ َ
زوجین نسبت به یکدیگر است .رسول خدا؟ص؟ میفرمایند« :ا ِم ِن ْام َرأةٍ ت ْس ِقی َز ْو َج َها ش ْر َبة ِم ْن
َ ََ ُ َ َ َ َ ُ
َ
َ َ ُ َ
َ َ
َّ َ َ َ ً َ َ
ام ل ْیل َها َو َی ْب ِنی ا ّلل ُه ل َها ِبك ِ ّل ش ْر َبةٍ ت ْس ِقی َز ْو َج َها
ام نهارها و ِقی ٍ
َم ٍاء ِإلا كان خ ْیرا لها ِم ْن ِع َبادةِ َسنةٍ ِصی ٍ
ً
َ َ ً ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ
ین خ ِط َیئة؛ هر زنى که به شوهرش قدرى آب آشامیدنى بدهد ،پاداش
م ِدینة فِی الجنةِ و غفر لها ِس ِت
آن از عبادت یکساله باالتر است» (حرعاملی1414 ،ق ،ج ،20ص  .)172همچنین درباره
ْ
َّ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
ى ام َرأت ُه ِم ْن ال َم ِاء
اینگونه ابراز محبت از سوی مرد به همسر نیز فرمودهاندِ « :إن الرجل ِإذا سق
ُ
أ ِج َر؛ بهدرستی که مرد پاداش میگیرد از اینکه لقمهای را به دهان همسرش بگذارد» (متقی هندی،

ج  ،16ح  ،44427ص .)276
هدیه دادن یکی از مواردی میباشد که در ایجاد استقرار و افزایش محبت و عواطف بین
همسران بسیار مهم است .مهریه بهعنوان هدیهای که مرد در هنگام ازدواج به زن تقدیم
َ ُ ّ
الن َ
ساء
میکند ،از سنتهای الهی است که قرآن کریم به صراحت بر آن تأ کید دارد« ،و آتوا ِ
ً
َْ ً َ ُُ
َ ُ
َ
ًَ َ
ُ
قات ِه َّن ِن ْحلة ف ِإ ْن ِط ْب َن لك ْم َع ْن ش ْی ٍء ِم ْن ُه نفسا فكل ُوه َهنیئا َمر یئا» (نساء)4 ،؛ چراکه هدیه سمبل
َصد ِ
محبت و عالقهمندی استّ « ،
ّ
المحبة» (آمدی ،ح  ،368ص  )29و باعث شادمانی
ألهدیة تجلب
ْ َ َّ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ُّ
ب الضغ ِائن ِمن
و رفع کدورت میشود« ،اله ِدیة تذ ِه 
الص ُد ِور» (صدوق ،1378 ،ج ،2ص  .)74در
روایات متعددی به مردان سفارش شده در موقعیتهای مختلفی به همسران خویش هدیه
َ
َّ ّ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُّ َّ
بدهند ،از جمله هنگامیکه از بازار به منزل برمیگردد« ،ان الله عز وجل لی ِحب
الر ُج َل ِمن خ ِلقهِ
َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ َُ َ
ُ
َ
ُّ
لائكه» (حرعاملی،
إذا
باهی الله ِبهِ الم ِ
انص َرف ِمن ِ
سوقهِ  ،ف َیأخذ شیئا فی ك ِّمهِ ِل ِعیا ِلهِ ف َیفرحوا ِبهِ  ،ف ُی ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
1414ق ،ج ،11ص  .)449هنگام داشتن روابط زناشویی« ،إذا ت َز َّو َج َّ
الر ُج ُل ال َم ْرأة فلا َی ِح ُّل ل ُه ف ْر ُج َها
ِ
ًَ َ َ َ
َ َّ َ ُ َ َ َ ً
َ َ
ً
وق ِإل ْی َها ش ْیئا ِد ْر َهما ف َما ف ْوق ُه أ ْو َه ِد َّیة ِم ْن َس ِو ٍیق أ ْو غ ْی ِرهِ » (همان ،ج ،21ص  .)254در ایام
حتى یس 
عیدّ « ،انه اهدى إلیه فالوذج فقال ما هذا قالوا یوم نیروز قال فنیرزوا إن قدرتم ّ
كل یوم یعنى تهادوا
ُ َ
َ
ْ َ
و تواصلوا فی ا ّلله» (بروجردی ،ج ،22ص  .)804مناسبتهای دینی « ُودوا َر ِح َمك ُم ا ّلل ُه َب ْع َد ان ِقض ِاء

ْ
َ ْ َ ُ ْ َّ
َْ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ
الت ْو ِس َعةِ َع َلى ِع َی ِال ُك ْم َو ْالب ّر بإ ْخ َو ِان ُك ْم َ
ن فض ِلهِ ِبال َج ْه ِد ِم ْن
م ِم 
...و َه ُبوا ِل ِإخو ِانكم و ِعی ِالك 
مجم ِعكم ِب
ِِِِ
ْ َ َ ُ
ُ ُ ْ َ َ ََ ُُ ُْ ْ َُ
ج ِودكم و ِبما تناله القدرة ِم ِن اس ِتطاع ِتكم » (مجلسی1403 ،ق ،ج ،94ص  )117و هنگام بازگشت
ّ
َ َ َ
َ َ َ َُ ُ
َ َ َ َ
خلاتهِ َح َجرا
أهلهِ ِب َه ِد ّیةٍ  ،ولو لم َی ِجد إلا أن ُی ِلق َی فی ِم ِ
رجع إلى ِ
از مسافرت« ،إذا رجع أحدكم ِمن سف ِرهِ فلی ِ
ُ ََ ََ
َ َّ َ ّ ُ
عج ُب ُهم» (متقی هندی ،ج  ،6ح  ،17508ص .)708
أو حزمة حط ٍب ،ف ِإن ذ ِلك ِمما ی ِ

استقبال از همسر به هنگام آمدن به خانه یا بدرقه او به هنگام بیرون رفتن ،عالوه بر اینکه
افزایشدهنده مهر و محبت بین آنها است ،نشانه احترام زن و شوهر به یکدیگر نیز است.
پیامبر اکرم؟ص؟ میفرمایندّ « :
حق الرجل على المرأة انارة السراج ،و إصلاح الطعام ،وأن تستقبله عند

السا عبانم هب هجوت اب نارسمه یفطاع یاهزاین نیمأت رد یمالکریغ یاهراکهار

73

باب بیتها ّ
فترحب به؛ حق مرد بر زن آن است که چراغ خانه را روشن کند ،غذا را آماده کند و هنگام

ورود به خانه تا جلوی در به استقبال برود و به او خوشآمد بگوید» (بروجردی ،ج ،25ص .)506
وس ْال َم ْر ِء ع ْندَ
صرف اوقات مشترک همسران با یکدیگر؛ رسول خدا؟ص؟ میفرمایندُ « :ج ُل ُ
ِ
َ ُ َ َّ َ َ
ْ َ
اف فِی َم ْس ِج ِدی َهذه؛ نشستن مرد کنار خانوادهاش ،نزد خدای
ِع َیا ِلهِ أ َح ّب ِإلى الل ِه ت َعالى ِم ِن اع ِتك ٍ
ت داشتنیتر است» (ورام1410،ق ،ج ،2ص .)122
متعال ،از اعتکاف در این مسجد من ،دوس 
همچنین سفارش شده که خانواده در هنگام غذا خوردن دورهم جمع شوند (بیهقی ،ص
 ،343ح  .)498از تنها غذا خوردن پرهیز کند (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،9ص  ،221ح  )106و به
ً
میل و سلیقه همدیگر مخصوصا زن در نوع غذا احترام بگذارند (همان ،ج  ،62ص  .)291به
مردان توصیهشده هنگامیکه کار بیرون خانه تمام شد سریع به نزد خانواده برگردید (متقی
هندی ،ج  ،5ح  ،11890ص .)24در حدیثی پیامبر خدا؟ص؟ پاداش بازگشت از مسجد بهسوی
خانواده را ،با پاداش حرکت بهسوی مسجد ،برابر دانسته که نشانگر اهمیت حضور همسران
در خانواده میباشد (همان ،ج  ،16ص  ،272ح .)44412
تفریح و مسافرت از اموری است که موجب تقویت نشاط و شادی در جنبههای مختلف
روحی و روانی انسانها میشود .حضرات معصومین؟مهع؟ اهل مسافرت بودند(حرعاملی،
1414ق ،ج ،11ص  .)460همچنین نقلشده است رسول خدا؟ص؟ همواره وقتى مىخواست
به سفرى برود در میان همسرانش قرعه مىانداخت و قرعه به نام هر کس بیرون مىشد او را
با خود به سفر مىبرد (طباطبایی ،ج ،15ص .)97
در قرآن بر تعاون و همکاری در امور خانه تأ کید شده است (مائدة .)2 ،یکی از بارزترین
ی رساندن و همکاری زوجین در اداره امور منزل میباشد .اگرچه
مصادیق تعاون بر خیر یار 
ً
که تعالیم اسالم ،بخشی از اداره امور زندگی را برای اعضای خانواده مخصوصا زوجین تقسیم
کرده است؛ اما کمک همسران در کارهای اختصاصی آنها ،نقش مهمی در افزایش محبت
و صمیمیت در بین آنها دارد .سیره بزرگان دین بر همین امر بوده است ( شهرآشوب ،ج ،1
ص  .)87در مورد تالش زن در محیط خانواده آمده است که هر زنی که هفت روز در خانه به
ت در دوزخ را بر وی میبندد و هشت در بهشت
همسر خود خدمت کند ،خداوند متعال ،هف 
را بر وی میگشاید تا از هر کدام خواست وارد شود (حرعاملی1414 ،ق ،ج ،20ص .)172حتی
آب دادن به همسر ،از عبادت یک سالی که روزهایش را روزه و شبهایش را به قیام گذرانده
برتر میداند (بروجردی ،ج ،25ص.)508
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مهارت گوش دادن؛ گوش دادن فعال زوجین به صحبتهای یکدیگر یکی از مهارتهای
مؤثر در تقویت روابط عاطفی آنها میباشد .گوش دادن ،تنها شنیدن واژهها نیست بلکه
بیشتر به معنای فهمیدن درست سخن است .در واقع با گوش دادن فعال به سخنان همسر
و سکوت ب ه موقع ،محبت خود را در قلب او قرار میدهد (حرانی1404 ،ق ،ص .)445
ً
مخصوصا وقتی یکی از زوجین با حرف زدن تخلیه میشود و به دنبال کسی است که به
درد دل او با دقت گوش بسپارد ،او را درک کند و اگر توانست کمکش کند ،به همین جهت
است که پیامبر خدا؟ص؟ گوش دادن به صحبتهای یکدیگر را از مروت و مردانگی میداند
(پاینده ،ح  ،2625ص  )777و باعث بهرهمندی از یکدیگر میداند .همچنین گوش دادن
پرستش گوینده کالم میداند (آمدی ،ح ،1590ص  )670و گوش
فعال را در واقع نوعی
ِ
ندادن به صحبتهای یکدیگر را مایه از بین رفتن خوبی و برکت میداند (پاینده ،ح ،2627
ص  .)777بنابراین یکی از مهارتهای غیرکالمی در ارتباط با همسران این است که موقع
صحبت کردن همسر ،سکوت کنند ،با همه وجود گوش کنند و خود را سرگرم کارهای دیگر
نکنند (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،72ص .)104
مهارتهای غیرکالمی کنترل خشم
برای کنترل خشم راهکارهای مختلفی ارائهشده است .یکی از این راهکارها تغییرهای رفتاری
در هنگام بروز خشم میباشد .تغییر حالت بدن یکی از رفتارهای ساده ولی مؤثر برای کنترل
خشم میباشد .رسول خدا؟ص؟ در هنگامیکه غضبناک میشد ،در حالی که ایستاده بود
مینشست و اگر نشسته بود ،به پهلو میخوابید تا آرام شود( .مجلسی1403 ،ق ،ج ،70ص
 .)272امام صادق؟ع؟ نیز فرمودند« :همانا مردی که غضب میکند ،پس هرگز راضی به
داخل شدن در آتش جهنم نشود (یعنی اگر غضب او فرو ننشیند او را بهسوی آتش جهنم
ً
میکشد) پس هر مردی که ایستاده است ،فورا بنشیند و اگر نشسته است بلند شود ،که همانا
بهزودی وسوسه شیطان از آن بیرون برود» (حرعاملی1414 ،ق ،ج ،15ص  ،363ح .)19
صورت روی خاک گذاشتن نیز یکراهکار دینی است که هم برای تغییر وضعیت بدن و هم
برای توجه و به یادآوری قدرت خداوند انجام میشود .پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند« :خشم لکه
قرمزی در دل فرزند بنیآدم است .پس هر کس خود را در این حالت دید باید صورت روی
خاک بگذارد» (ورام1410،ق ،ج ،1ص .)124
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مدیریت نگاه در هنگام غضب یکی از راهکارهای مناسب جهت کنترل خشم میباشد،
زوجین در هنگام خشم سعی کنند به یکدیگر نگاه غضبآلود نداشته باشند .حضرت
علی؟ع؟ هنگامیکه مالک اشتر را بهعنوان زمامدار مصر قرارداد یکی از توصیههای ایشان
به مالک در هنگام خشم ،چشم دوختن به آسمان است (همان ،ص  .)148همچنین رسول
خدا؟ص؟ به زنان توصیه میکند که به همسران خود نگاه همراه باخشم و ناراحتی نداشته
باشند (نوری ،ج ،14ص .)238
سکوت یکی از ابزارهای فعال جهت کنترل خشم میباشد .سکوت وقفهای است که باعث
میشود زوجین در هنگام خشم توانمندی شناختی بیشتری پیدا کنند تا با شناخت عوامل
اصلی خشم ،آن را مدیریت کنند .پیامبر خدا؟ص؟ میفرمایند« :هنگامیکه خشمگین شدید
سکوت اختیار کنید» (پاینده ،ص  ،569ح  .)1975همچنین امام علی؟ع؟ فرمودند« :خشم
خود را با سکوت دوا کنید» (آمدی ،ح  ،121ص .)820در روابط زوجین نیز به مردان سفارش
شده نسبت به اشتباهات همسر خویش که زمینه خشمگین شدن شما را فراهم میکند،
سکوت کنید( .صدوق ،1413 ،ج  ،3ص .)390تماس مالیم بدنی زوجین در هنگامیکه
رفتار خشونتآمیز ،سبب بهوجود آمدن آرامش ،محبت و دلبستگی بین آنها خواهد شد
(حرعاملی1414 ،ق ،ج  ،15ص  .)359رسول خدا؟ص؟ به زنان توصیه میکند در هنگام
خشم دستان خود را در دستان همسر خویش قرار دهند (بروجردی ،ج  ،25ص )484؛ زیرا
تماسهای بدنی عواطف مرد را تحریک میکند و خشم او را کم میکند (مجلسی1403 ،ق،
ج  ،16ص .)150آب خوردن (حرعاملی1414 ،ق ،ج  ،25ص  .)237وضو گرفتن و غسل
(مجلسی1403 ،ق ،ج  ،68ص )40نیز مواردی هستند که موجب تغییر در وضعیت عاطفی
فرد خشمگین میشود.
ساز روابط جنسی مطلوب  ،در تقویت رابطه عاطفی زوجین
تقویت رفتارهای عاطفی زمینه ِ
مؤثر است که عبارتاند از:
الف) مهارت آراسته بودن زوجین برای همدیگر؛ یکی از مهمترین مقدمات داشتن
روابط جنسی مطلوب همسران این است که زوجین نسبت به یکدیگر آراسته و زینتهای
َّ ُ
َ َ
الت ْه ِی َئة ِم َّما َی ِز ُید ا ّلل ُه َع ّز َو
خویش را برای همسر خود اظهار کنند .امام کاظم؟ع؟ فرمودهاند «
َ
ْ َّ َ
َ
َّ ّ
ََ َ َ ْ
ت ِن َس ٌاء ال ِعفة ِب َت ْر ِك أ ْز َو ِاج ِه َّن ّالت ْه ِی َئة؛ آراستگی و زینت مرد از جمله
الن َس ِاء َو لق ْد ت َرك 
َج َّل فِی ِعفةِ ِ
چیزهایی است که عفت زن را زیاد میکند ،همانا زنان از عفت دور شدند چون همسرانشان
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آراستگی را ترک کردند» (صدوق ،1413 ،ج ،1ص  .)122امام صادق؟ع؟ آراستگی زن برای
شوهر را الزم شمرده و فرموده است« :برای زن شایسته نیست که خود را در پیش همسرش از
آرایش و جمال ظاهری دور نگهدارد» (صدوق ،1413 ،ج ،1ص  .)23پیامبر اکرم؟ص؟ یکی از
َْ َ
حقوق شوهر را پوشش زیبای زن دانسته است و فرمودهاند « :تل َب َس أ ْح َس َن ِث َی ِاب َها؛ بر زن است
که در برابر شوهر ،بهترین لباس خود را بپوشد» (حرعاملی1414 ،ق ،ج ،20ص  .)58همچنین
ّ
در آموزههای دینی سفارش شده است که مرد باید ظاهر خود را جذاب و دوستداشتنی کند.
امامان معصوم؟مهع؟ در سیره خود به این مطلب توجه ویژهای داشتند ،آن بزرگواران خود را
ب میکردند و لباس مناسب میپوشیدند (حرعاملی1414 ،ق،
برای همسرانشان آراسته و مرت 
ج ،5ص .)31
ب) خضاب و رنگ کردن مو و دست؛ یکی از مواردی است که فرد جهت تزیین خود
نسبت به همسرش انجام میدهد .امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :برای زن سزاوار نیست که
خضاب کردن دست خویش را ترک کند»(کلینی1407 ،ق ،ج ،5ص  .)509چنانکه بلند گذاشتن
ناخنها (مجلسی1403 ،ق ،ج ،73ص  )125و رنگ کردن آنها در روایات تأ کید شده است
(حرعاملی1414 ،ق ،ج ،4ص  .)460خضاب کردن عاملی مناسب جهت آرامش روانی زن
(مجلسی1403 ،ق ،ج ،73ص  .)99موجب تقویت محبت به همسر میشود (حرعاملی،
1414ق ،ج ،2ص .)82
ج) استعمال بوی خوش؛ رسول خدا؟ص؟ میفرمایند« :من از دنیای شما استعمال بوی
خوش را دوست میدارم» (همان ،ج ،2ص  .)144عالقه رسول خدا؟ص؟ به بوی خوش به
حدی بود که پولی که حضرتش برای عطر استفاده میکرده بیش از پولی بوده که صرف غذا
میکردند .در متون دینی سفارشهای متعددی نسبت به استفاده از عطر و خوشبو بودن در
روابط همسران شده است .به زنان توصیه شده تا سعی کنند همیشه خوشبو باشند تا مرد از
زن خود لذت ببرد و دل خود را به غیر از همسرش ،مشغول ننمایند؛ به همین جهت خوشبو
بودن را یکی از شاخصههای بهترین زنان میدانند (طبرسی ،ص .)200یکی از سفارشات
معصومین؟مهع؟ به زنان این است که برای همسران خویش خود را خوشبو و از عطر استفاده
کنند (حرعاملی1414،ق ،ج ،20ص )158؛ چنانکه حضرت زهرا؟اهس؟ گرانبهاترین عطری
را که در اختیار داشتند ،برای همسرشان حضرت علی؟ع؟ استفاده مینمودند (حرعاملی،
1414ق ،ج ،20ص  .)158به مردها نیز سفارش شده سعی کنند همیشه خوشبو باشند .امام

السا عبانم هب هجوت اب نارسمه یفطاع یاهزاین نیمأت رد یمالکریغ یاهراکهار

ْ

َ

77

ُ
لأ ْ َ َ ّ
ك ِ ّل َی ْوم؛ شایسته است که مرد هر روز
یب فِی
الط َ 
کاظم؟ع؟ میفرمایند« :لا َین َب ِغی ِل َّلر ُج ِ 
ن َید ع ِ
از بوی خوش استفاده کند» (حرعاملی1414 ،ق ،ج ،2ص .)142
د) نظیف بودن زوجین برای یکدیگر؛ طهارت و نظافت در هر شرایطی الزم و پسندیده
است؛ اما رعایت آن برای زن و شوهر اهمیت بیشتری دارد .از جمله مواردی که در اسالم بر
بهداشت و نظافت آن تأ کید شده عبارتاند از :پاکیزگی بدن (حرعاملی1414 ،ق ،ج  ،1ص
 ،)247شستن و نظافت لباسها (همان ،ج ،5ص  ،)7کوتاه کردن و شانه زدن مو (کلینی،
1407ق ،ج ،11ص  ،)310مسواک زدن (پاینده ،ص  .)227بنابراین زن و شوهر هر قدر
میتوانند باید برای یکدیگر پاکیزه و نظیف باشند.
روابط عاطفی مطلوب و سالمت جنسی نقش مهمی در استحکام کانون خانواده داشته و
همواره در شریعت مقدس اسالم مورد تأ کید بوده است(پاشا ،1389 ،ص  .)3یکی از وظایف
شرعی و قانونی همسران این است که همدیگر را در نیازهای جنسی اشباع کنند؛ چراکه یکی
از اهداف ازدواج نهتنها از نظر اسالم بلکه بر اساس خواسته فطری انسان برطرف ساختن
نیازهای جنسی است .یک رابطه جنسی لذتبخش برای زوجین زمانی محقق میشود که
هریک از آنها نسبت به وظایف خود در حین رابطه جنسی آ گاه باشد ،از جمله این وظایف
دانستن روابط غیرکالمی و به کار بستن آنها است:
الف) روابط غیرکالمی مرد در ارضای میل جنسی همسر بسیار مهم است .زن قبل از روابط
جنسی نیاز به به محبت خاص همسرش دارد (حرعاملی1414 ،ق ،ج ،20ص  .)63رسول
خدا؟ص؟ فرمودند« :هیچ یک از شما بهسوی همسرش نباید برود و با او خلوت نکند مگر آنکه
بین آنان بوسه و صحبت عاشقانه رد و بدل گردد» (فیض کاشانی ،ج  ،3ص  .)110شوهر با
این فعالیتها زمینه ارضای این نیاز همسرش را فراهم میسازد .همچنین امام رضا؟ع؟ بر
محبت به همسر قبل از رابطه جنسی ،تأ کید کردند(مجلسی1403 ،ق ،ج ،59ص .)327
پیامبر خدا؟ص؟ نیز فرمود« :یکی از کارهای که انسان مؤمن انجام میدهد و در عین حال
بیهوده نیست ،معاشقه با همسر خویش میباشد» (بروجردی ،ج ،24ص  .)334بنابراین
دین مبین اسالم تأ کید کرده است که هنگام برقراری ارتباط جنسی و آمیزش ،زوجین به
روابط غیرکالمی و محبت کردن به همسر ّ
توجه کنند و در ارتباط جنسی عجله نکنند (همان،
ج ،25ص .)426
ب) ارتباط بدنی و رفتارهای مناسب جهت رابطه جنسی با همسر؛ زن باید با آرایش
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مناسب ،لباسهای زیبا و با برطرف کردن موانع تماس بدنی خود را بر شوهرش عرض ه کند
و عالقه خود را به داشتن روابط جنسی بهصورت رفتاری به همسرش نشان دهد (حرعاملی،
1414ق ،ج ،20ص  .)29از مسائل مهم در روابط جنسی همسران ،ابراز آشکار محبت در چهره
و رفتار زن است (مجلسی1403 ،ق ،ج ،100ص  .)239در ارضای نیازهای جنسی همسر هر
خودنمایی و جلوهگری برای زن مطلوب است(همان ،ج ،20ص .)120
بحث و نتیجه گیری
منابع اسالمی که بر پایه شناخت و تحلیلی ژرف از ساحت و ابعاد وجودی انسان به ویژه
زوجین شکل گرفته ،الگوها و رفتارهای غیرکالمی متعددی جهت تأمین نیازهای عاطفی
همسران ارائه نموده است ،و این تأ کیدی است بر اهمیت نشانههای غیرکالمی در ارتباط
میانفردی به ویژه زوجین که هدف آن ایجاد آرامش ،محبت ،تقویت روابط عاطفی و توجه
به نیازهای یکدیگر میباشد .یافتههای پژوهش نشان داد راهکارهای غیرکالمی مؤثر در
تأمین نیازهای عاطفی همسران با توجه به منابع اسالمی عبارتاند از چهره بشاش ،تبسم،
همنشینی و صمیمیت بدنی و بصری ،هدیه دادن ،استقبال از همسر ،تفریح و مسافرت،
کمک در کارهای خانه ،گوش دادن فعال ،آراستگی ،کنترل خشم و بایستههای غیرکالمی در
رابطه جنسی همسران.
یافتههای این پژوهش با بسیاری از پژوهشهایی که به روابط عاطفی زوجین در خانواده
پرداختند ،همسو است .به عنوان نمونه ساالری فر ( )1393در پژوهشی زوج درمانی شناختی
رفتاری مبتنی بر متون اسالمی را طراحی کرد و در آن به روابط عاطفی زوجین توجه کرد.
دولتخواه( )1392در ساخت پرسشنامه روابط زوجین به رابطه عاطفی زوجین در آموزههای
اسالمی توجه کرد .محققیان و همکاران ( )1396در پژوهشی نقش ارتباط غیرکالمی در تقویت
بنیان خانواده از منظر اهل بیت؟مهع؟ را نشان داد .جوادی و همکاران مهارتهای ارتباطی و
تعامالت عاطفی در بستر ارزشهای دینی برای افزایش رضامندی زوجین را نشان داد.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده بسته آموزشی روابط غیرکالمی زوجین با رویکرد
اسالمی طراحی شود و اثر بخشی آن بر بهبود عملکرد خانواده و رضایت زناشویی ارزیابی شود.
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Abstract
This research was conducted in order
to identify the concept of responsibility
and extract its components from Islamic
sources - including verses, hadiths
and opinions of Islamic thinkers.
The method of this research is qualitative
content analysis of religious texts with
an interpretive approach in which the
word in question and its synonyms
in dictionaries were first searched.
In the next stage, the words found
were found in Islamic sources and
after summarizing the findings, the
components were taken from the results
of verses and hadiths. Then, by presenting
the obtained components to experts
in psychology and religious sciences,
the level of relevance and necessity of
the components for the documents as
well as the accuracy of the inference of
the components from the documents
were evaluated by the researcher.
According to experts, the approved

چکیده
ایــن پژوهــش در راســتای شناســایی مفهــوم
مســئولیتپذیری و اســتخراج مؤلفههــای آن از
 روایــات و نظرات،منابــع اســامی از جمله آیــات
 روش این.اندیشــمندان اســامی انجــام گرفــت
 تحلیــل محتــوای کیفــی متــون دینــی،تحقیــق
بــا رویکــرد تفســیری اســت کــه در آن ابتــدا بــه
فهــای آن
 جس ـتوجوی واژه مدنظــر و متراد
 در مرحلــه.در فرهنگهــای لغــت پرداختــه شــد
بعــد لغــات یافته شــده را در منابع اســامی یافته
 از برآینــد آیــات،و پــس از جمعبنــدی یافتههــا
 ســپس بــا. مؤلف ههــا برداشــت شــد،و روایــات
ارائــه مؤلف ههــای به دســت آمده به کارشناســان
 میزان،متخصص در روانشناســی و علوم دینی
ارتبــاط و ضــرورت مؤلف ههــا بــرای مســتندات
و همچنیــن صحــت اســتنباط مؤلفههــا از
. ارزیابــی شــد-توســط پژوهشــگر- مســتندات
 مؤلف ههــای تأییــد،براســاس نظــر کارشناســان
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شــده مســئولیتپذیری عبارتنــد از :مؤلفههــای
شــناختی (هشــیاری نســبت بــه مســئولیت)،
عاطفی (پایداری در مسئولیت و دغدغهمندی)
و رفتــاری (مراقبــت ،پاس ـخگو بــودن ،وفــای بــه
مســئولیت ،اتقــان در عمــل ،مجاهــدت و عــدم
سستی ،تکلیفمحور بودن و عذر نیاوردن).
کلیدواژههــا :مســئولیتپذیری ،مؤلفههــای
مســئولیتپذیری ،مفهــوم مســئولیتپذیری،
تعهد ،وظیفه ،تکلیف.
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components of responsibility are cognitive
components (awareness of responsibility),
emotional (persistence in responsibility
and concern) and behavioral components
(care, accountability, fulfillment of
responsibility, perseverance in action,
struggle and Lack of laxity, being taskoriented and not making excuses).
Keyword: responsibility. Components
of responsibility. The concept of
responsibility.
obligation.
Duty.
homework

مقدمه
امروزه مشکالت مختلفی مانند مشکالت اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،خانوادگی ،اخالقی و...
در جامعه وجود دارد که تأثیر منفی در رشد و پیشرفت جامعه گذاشتهاست .عوامل متعددی
میتواند سبب ایجاد این مشکالت باشد ،اما یکی از مهمترین عوامل این مشکالت ،نبود یا
کمبود مسئولیتپذیری در میان آحاد جامعه است .اگر هرکسی مسئولیت خودش را به صورت
صحیح و کامل انجام میداد ،این مسائل دامنگیر جوامع نمیشد؛ لذا میبایست نسبت به
تربیت افراد مسئولیتپذیر اقدام نمود .به طور کلی سالمتی و تباهی وضعیت اجتماعی و کلیه
امور اجتماعی به احساس مسئولیت و وظیفهشناسی بستگی دارد (عبادی ،ترجمه محمود
خوش خبر ،1387 ،ص .)14
به همین منظور نخست باید مشخص شود مسئولیتپذیری چیست و سپس مؤلفههای
آن را شناسایی نمود تا بتوان با تطبیق آن بر افراد ،افراد مسئولیتپذیر را از مسئولیتناپذیر
بازشناخت و نیز با ایجاد این مؤلفهها در افراد ،آنها را مسئولیتپذیر ساخت.
مسئولیتپذیری 1دارای جایگاه ارزشمند و واالیی در روانشناسی است؛ به گونهای که
روانشناسان ،در نظریات خود ،از آن سخن به میان آوردهاند .به عنوان مثال بنای شیوه
واقعیتدرمانی 2در روانشناسی بر مسئولیتپذیری اشخاص متکی است .آلپورت« ،3مهارت
1. Responsibility.
2. Reality Therapy.
3. Allport, G.
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و وظایف» را یکی از ویژگیهای شخصیت سالم برمیشمرد و حس تعهد به کار را با احساس
مسئولیت و تداوم مثبت زندگی ،دارای پیوند میداند (شولتز ،1977 ،1ترجمه گیتی خوشدل،
 ،1388ص  .)30وی معتقد است کار و مسئولیت به زندگی معنا و دوام میبخشد و بدون
داشتن کاری مهم و ارزشمند و ایثار ،تعهد و مهارتهای کافی برای انجام دادن آن ،رسیدن
به بلوغ و سالمت روانی میسر نیست (همان ،ص  .)31همچنین وی ضمن اینکه میان
وجدان بالغ و وجدان نابالغ یا رواننژند 2فرق میگذارد ،میگوید« :وجدان بالغ حاکی از حس
وظیفهشناسی نسبت به خود و دیگران است» (همان ،ص  .)33فروم ،3به چهار جنبه از
شخصیت سالم اشاره میکند که یکی از آنها ،عشق بارور 4است .سپس میگوید« :عشق
بارور از چهار ویژگی برخوردار است :توجه ،مسئولیتپذیری ،احترام و شناخت» (فروم،1955 ،
ص  .)31از طرف دیگر خواستاران تحقق خود 5که مورد مطالعه مزلو 6قرار گرفتند ،نسبت
به کارشان متعهد بودند .همگی سرشار از حس وظیفهشناسی شدیدی بودند که بیشتر
نیرویشان را در راه آن صرف میکردند .خواستاران تحقق خود 7با ایثار یا حس تعهد نسبت به
کار میتوانند فرانیازها را به چنگ آورند یا محقق سازند (شولتز ،1977 ،ترجمه گیتی خوشدل،
 ،1388ص  105و  .)106از نظر فرانکل ،8سه عامل ،جوهر وجود انسان را تشکیل میدهد:
معنویت ،آزادی ،و مسئولیت؛ و وی باید مسئولیت انتخابش را هم بپذیرد (فرانکل،2002 ،
ترجمه صالحیان و میالنی ،1393 ،ص  113 ،101و  .)139وی چندین نوع نوروز را تشخیص
میدهد و بعضی از آنها (نوروزهای زودرس )9را به شکست بیماران برای پیدا کردن معنی
و احساس مسئولیت در وجود او معنا میکند (فرانکل ،1963 ،ص  .)8اشخاص سالم از
دیدگاه پرلز ،10میتوانند مسئولیت زندگی خویش را بپذیرند .یعنی خودشان مسئول هستند ،و
مسئولیت کسی یا چیزی را که مسئول آن هستند ،بر دوش پدر و مادر ،همسر ،تقدیر یا هیچ
1. Schultz, Duane P.
2. Neurotic.
3. Fromm, E.
4. Productive Love.
5. Self-Actualization.
6. Maslow, A. H.
 .7از این اصطالح در برخی منابع به «خودشکوفایى» و «خویشتنسازى» تعبیر شده است (زینتی.)1379 ،
8. Frankl, V.
9. noogenic Neuroses.
10. Perls, F.
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منبع بیرونی نمیگذارند .البته وی معتقد است اشخاص سالم ،ضمن عدم واگذاری مسئولیت
خویش به دیگران ،مسئولیت هیچکس دیگری را نمیپذیرند (شولتز ،1977 ،ترجمه گیتی
خوشدل ،1388 ،ص  .)193این بدان معنی است که پرلز احساس مسئولیت نسبت به خود
نه نسبت به دیگران را نشان دهنده سالمت شخصیت میداند .از طرف دیگر ،افراد دارای
مکانکنترل 1درونی معتقدند که میتوانند آنچه را برایشان رخ میدهد کنترل کنند و تمایل
دارند اعمالی انجام دهند که به این تصور جامه عمل بپوشاند ،و مسئولیت نتایج عمل خود
را بپذیرند (گتزلز 2و دیگران ،1976 ،ترجمه یوسف کریمی ،1386 ،ص .)225
مسئولیتپذیری مانند سایر صفات شخصیتی در طول عمر انسان ،دارای رشد و تحول
است .لیکونا ،1994( 3به نقل از جان بزرگی ،1391 ،ص  )23به ارائه رفتارهایی میپردازند
که آنها را پایه تحول اخالقی میداند .یکی از این رفتارها ،دادن مسئولیتهای واقعی به
کودکان است .رفعتیان ( )1385معتقد است مسئولیتپذیری بخش مهمی از رشد شخصیت
ٌ
کودک است .معموال کودک از سن دو تا سه سالگی متوجه وجود دیگران میشود و میفهمد
که به دیگران نیاز دارد و باید به آنها و نیازهایشان اهمیت بدهد و به انتظاراتی که از او
دارند پاسخ بدهد؛ این روند یک تصویر ایدهآل از خود را در ذهن کودک ایجاد میکند که
باعث رشد شخصیت او شده و حس مسئولیتپذیری را در او ایجاد میکند .از نظر وی برای
مسئولیتپذیری باید هویت فرزند و اینکه «من کسی هستم» برای او مشخص شده و شکل
گرفته باشد .در مرحله دوم نظام تحولی بوهلر( 4مرحله نوجوانی از  15تا  25سالگی) نوجوان
متوجه میشود که زندگی او به خود او تعلق دارد .تجربههای گذشته خود را مورد تحلیل قرار
میدهد و به نیازها و ظرفیتهای آینده خود میاندیشد (منصور ،1385 ،ص .)52درحقیقت،
مسئولیت زندگی خود را خودش به عهده میگیرد و خود را مسئول تمام اشتباهات گذشته
میداند و تالش میکند آن را جبران کند .این مفهوم در خالل مراحل دوم ،سوم و چهارم این
نظام به چشم میخورد .در مرحله سوم نظام اریکسون ( 5از  3تا  6سالگی) فرد برای وظایف
سازنده و سازماندهی عمل برای یک فعالیت معین آماد ه میشود (همان ،ص  .)53جدول
1. locus of control.
2. Getzels, Jacob W.
3. Lickona, T.
4. Buhler, Karl.
5. Erikson, Erik.
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شل و هال 1فرایند اجتماعی شدن ( 6تا  11سالگی) و تعمیق و تعهد شخصی و اجتماعی
( 40تا 60سالگی) را بیان میدارد (همان ،ص  .)56همچنین مرحله پنجم روانتحلیلگری
(نهفتگی و رکود -از  7سالگی تا بلوغ) را مرحله آمادگی برای مرحله تناسلی -که مرحله آماده
شدن برای پذیرش زندگی اجتماعی و رعایت اصول اخالقی است میداند (همان ،ص  .)92از
طرف دیگر در کودکی سوم ،کودک با عدول از ضوابط اخالقی خود ،احساس گنهکاری میکند
و این نشاندهنده این است که او مسئولیت کار خود را پذیرفتهاست (همان ،ص .)186
برونر ،2نظریهپرداز مطرح در زمینه مسئولیتپذیری ،عقیده بر این دارد که آمادگی و
آموزش هر امری به کودک به شرط آنکه به زبان خود کودک گفته شود ،مؤثر است؛ به عنوان
مثال کودک ۱۵ماهه عالقه دارد که خودش غذا بخورد؛ اما والدینش به دالیل مختلفی این
اجازه را به کودک نمیدهند که از همینجا اعتمادبهنفس را در او از بین میبرند ،در حالیکه
اعتمادبهنفس در مسئولیتپذیری تأثیر بهسزایی دارد (نیکروح متین.)1390 ،
آیات و روایات بسیاری در باب مسئولیت و مسئولیتپذیری وارد شده است که نشاندهنده
اهمیت فوقالعاده باالی این موضوع است .در میان آیاتی که از مسئولیت ،سخن به میان
آوردهاند میتوان به «قیامت  ،36انبیا  ،1اسراء  34و  36و  ،369فرقان  ،16صافات  24و
تحریم  »6اشاره نمود .مثال در آیه  6سوره مبارکه تحریم ،میفرماید« :ای کسانی که ایمان
آوردهاید خویش و اهلتان را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگها هستند محافظت کنید»،3
ضمن این آیه ،از مسئولیت سنگین مؤمنین درباره اهلشان صحبت به میان میآورد؛
و در
ِ
مسئولیت حفظ اهل ،از آتش جهنم (هدایتی .)1396 ،همچنین در برخی روایات به مفهوم
مسئولیتپذیری اشاره شدهاست .مانند« :فیض االسالم ،خطبه  ،174ص .»564
با وجود آیات و روایات درباره مسئولیتپذیری ،میتوان امکان استخراج مفهوم و
مؤلفههای آن را از متون اسالمی ،اثبات نمود .این مسأله ،در منابع دینی با واژههایی مانند
مسئولیت ،وظیفه ،تکلیف ،تعهد و ...بیان گردیده است (آذرمهر.)1389 ،
با توجه به اینکه نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه مسئولیتپذیری ،ناهماهنگی
و تعارض دارند (و برخی از روانشناسان ،مانند آلپورت ،فروم و پرلز ،آن را ویژگی شخصیت

ْ
ً ُ ُ َ َّ
َْ ُ
َ ُّ َ َّ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ
ال َ
جار ة» (تحریم.)6 ،
« 3یا أیا ال
ذین َآمنوا قوا أنف َسك ْم َو أهلیك ْم نارا َوقودها الن ُاس َو ِ

1. Schell, R. E. & Hall, E.
2. Bruner, Jerome.
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سالم میدانند ،برخی مانند آلپورت ،آن را جزئی از وجدان بالغ میدانند و برخی دیگر مانند
مزلو ،آن را ویژگی خودشکوفایی) و از طرف دیگر با بررسی مقاالت ،کتب و پایاننامهها،
این نکته مشهود است که درباره مفهوم و مؤلفههای آن تحقیق کامل و جامعی انجام
نگردیده و پژوهشهای انجام شده ،یا به تبیین دیدگاه روانشناسان در این زمینه
ً
پرداخته و از دیدگاه اسالم غافل بودهاند؛ مانند پودینه ( )1396یا صرفا به بررسی دیدگاه
اسالم پرداخته و جنبه روانشناختی آن مغفول مانده است؛ مانند عامری ( )1395و فتحی
اصل ( )1396که بدون توجه به وجوه روانشناختی مسئولیتپذیری ،ویژگیهای آن را از
قرآن و روایات استخراج نمودهاند .به همین دلیل ضروری به نظر میرسد که این تحقیق
انجام گیرد.
مسئولیت ،که در انگلیسی معادل « »Responsibilityاست (آ کسفورد ،2010 ،1ص 1303؛
سامرز و گاسبی ،1995 ،2ص  1488و ربر ،1985 ،3ص  ،)667در لغت ،ب ه معنای «قابل یا
شایسته بازخواست بودن انسان» ّ
(سیاح ،1366 ،ج  ،1ص « ،)664به گردن انسان ،در عهده
او ،در ضمان و پایندانی او بودن» (دهخدا ،1390 ،ج  ،2ص  )2714و «عهدهدار وظایف،
اعمال و افعال شدن» (عمید ،1389 ،ص  )1118است و در اصطالح به معنای «پاسخگویی و
پذیرفتن عواقب امور انسان در برابر وظایف و اعمالی که به عهده دارد» (خواص و دیگران،
 ،1385ص « ،)110توجه به خواستها و احساسات دیگران ،افزون بر در نظرگرفتن خواستها
و احساسات خویش و انتخاب درست با تصمیمگیری مناسب در چارچوب هنجارهای
اجتماعی و انتظارهای معمول» (ابراهیمی ،1390 ،ص« ،)9خوب انجام دادن تکالیف»
(فالحیان و همکاران ،1397 ،ص  )6و «قابلیت پذیرش ،پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری
که از کسی درخواست میشود» (رفعتیان ،1385 ،ص .)12
مفهوم مسئولیتپذیری در نظریههای مختلف روانشناسی دارای معنای متفاوتی است
و هر روانشناس بر اساس دیدگاهی که از ماهیت انسان دارد به آن پرداخته است (احمدی
آخورمه.)1392 ،
گالسر در واقعیتدرمانی ،مسئولیتپذیری را «توانایی برآورده کردن نیازهای شخصی ،در
1. Oxford.
 2. Summers, D & Gadsby, A.
3. Reber, A. S.
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صورتی که فرد ،دیگران را از برآورده شدن نیازهایشان محروم نکند» ،معرفی میکند .از دیدگاه
او افرادی که زندانها و بیمارستانهای روانی و کلینیکها را پر کردهاند افراد غیرمسئولند،
رفتار آنها تالشی ناقص ،ناکافی و غیرواقعی برای برآوردن نیازهایشان است (گالسر ،ترجمه
مرتضوی .)1380 ،همچنین وی در نظریه انتخاب ،بر روی مسئولیت انتخاب کردن تمرکز
میکند (کوری ،1ترجمه سید محمدی .)1387 ،او با اعتقاد به اینکه روانکاوی به مردم یاد
نمیدهد که مسئولیت زندگی و انتخابهایشان را برعهده بگیرند ،بلکه با نگاه به گذشته
دیگران را سرزنش میکند ،واقعیتدرمانی را به وجود آورد (شارف ،ترجمه فیروزبخت.)1381 ،
سالکووسکیس 2در نظریه شناختی خود به نقش کلیدی مسئولیتپذیری افراطی در
اختالل وسواس اعتقاد داشت (رمضانی.)1391 ،
الیس در دیدگاه منطقی هیجانی 3خود یکی از اهداف درمان را ایجاد مسئولیت در فرد
میداند و معتقد است که مردم تندرست ،مشکالت خود را میتوانند حل کنند .وی معتقد
است برای اینکه فرد مسئولیتپذیر شود باید بر روی شناخت او کار کرد (پروچسکا و
نورکراس ،4ترجمه سید محمدی.)1385 ،
در گشتالتدرمانی ،مسئولیتپذیری ،اتکا به توانایی خویش جهت انتخاب کردن است
(شارف ،ترجمه فیروزبخت.)1381 ،
در روانشناسی فردنگر ،5آدلر 6با دیدگاهی اجتماعی به ماهیت انسان پرداخته و عالقه
اجتماعی را با احساس همانندسازی و همدلی 7با دیگران برابر دانسته است؛ در دیدگاه
او عالقه اجتماعی انسانها نشانه سالمتی روان آنهاست .آدلر معتقد بود که ما باید بر
سه تکلیف همگانی تسلط یابیم؛ برقراری روابط دوستی (تکلیف اجتماعی) ،برقرارکردن
صمیمیت (تکلیف عشق -ازدواج) و مشارکت داشتن در جامعه (تکلیف شغلی) .پس از آن،
دو تکلیف زندگی دیگر تفاهم داشتن با خود (خودپذیری) و پرورش بعد معنوی خودمان (از
جمله ارزشها ،معنی ،اهداف زندگی و رابطه با جهان) را به آن اضافه کردند .این تکالیف به
1. Curey, Gerald.
2. Salkovskis, Paul.
3. Logical-Emotional Perspective.
4. Prochaska & Norkross.
5. Individual psychology.
6. Adler, Alfred.
7. Sympathy.
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قدری مهماند که اختالل در هر یک از آنها اغلب شاخص اختالل روانی است (کوری ،ترجمه
سیدمحمدی .)1387 ،وی رواننژندی را نتیجه محدودیت «من» 1در برابر حس مسئولیت
2
بیان میکند.
3
از نظر فروید انسان مسئول اعمال و رفتار خویش نیست ،بلکه هرچیزی که ما انجام
میدهیم یا میاندیشیم و حتی در رؤیا میبینیم ،از پیش بهوسیله نیروهای گریزناپذیر
و نامرئی درون ما رقم خورده است (بشیری ،غروی و فتحی آشتیانی .)1388 ،در واقع،
از نظر وی انسان هیچ مسئولیتی ندارد چه رسد به اینکه مسئولیتی را به عهده بگیرد.
ً
فروم ( )2004معتقد است مسئولیتپذیری صرفا وظیفه یا تکلیفی نیست که باید توسط
یک فرد انجام بگیرد ،بلکه برعکس ،بیانگر نوعی احساس و حالت است که توسط خود
فرد برانگیخته شده و حامل و دربردارنده پاسخ و واکنش فرد نسبت به نیازهای دیگران به
صورت آشکار یا پنهان است.
روانشناسان انسانگرا معتقد بودند که «روانشناسی کامل باید مسائلی را شامل شود:
آزادی و خالقیت ،انتخاب و مسئولیت ،ارزشها و تحقق» (رسنیک ،وارموث و سرلین،2001 ،4
ص .)79
مزلو مسئولیتپذیری و آزمودن شیوههای جدید را به جای چسبیدن به راههای راحت و
امن برای رسیدن به خودشکوفایی الزم میداند (توباسیک و میلر ،1991 ،5به نقل از هژبریان
و همکاران ،1393 ،ص .)223
آلپورت« ،مهارت و وظایف» را یکی از ویژگیهای شخصیت سالم برمیشمرد ،و در توضیح
این ویژگی ،اینطور بیان میدارد که حس تعهد به کار با احساس مسئولیت و تداوم مثبت
زندگی ،پیوند دارد (شولتز ،1977 ،ترجمه گیتی خوشدل ،1388 ،ص .)30
افراد دارای مکانکنترل درونی معتقدند که میتوانند آنچه را برایشان رخ میدهد کنترل
کنند و تمایل دارند اعمالی انجام دهند که به این تصور جامه عمل بپوشاند و مسئولیت
نتایج عمل خود را ،چه خوب و چه بد ،بپذیرند (گتزلز و دیگران ،1976 ،ترجمه یوسف
1. Id.
2. https://fa.wikipedia.org.
3. Freud, z.
4. Resnick, S., Warmoth, A., & Serlin, I. A.
5. Tobacyk & Miller, M.
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کریمی ،1386 ،ص .)225
روانشناسی انسانگرایانه معاصر یک «ترکیب هماهنگ» از سه هستیشناسی است:
1.روانشناسی وجودی که بر آزادی ،بازاندیشی تجربی (از جمله پدیدارشناسی) و مسئولیت
تأ کید دارد.
2.روانشناسی فراشخصی که بر معنویت ،تعالی و کنش اجتماعی تأ کید دارد.
3.روانشناسی ساختاری که بر فرهنگ ،آ گاهی سیاسی و معنای فردی تمرکز دارد (اشنایدر،
پیرسون و بوگنتال ،2015 ،1ص .)23-18
روانشناسی وجودی بر آزادی ،تأمل تجربی و مسئولیت تأ کید دارد (همان ،ص .)22
وجودگرایان ،مسئولیتپذیری را متعلقبودن انتخابها به خودمان و برخورد صادقانه با
آزادی میدانند .مطابق نظریه وجودگرایی ،مسئولیتپذیری امری وجودی است که از طریق
تعلیم و تربیت شکوفا میگردد .از این رو هر چه انسان آ گاهتر باشد بیشتر احساس مسئولیت
خواهد کرد و با تداوم آ گاهی ،انسان نیز همواره احساس مسئولیت میکند (بالکهام.)2012 ،2
در مرحله دوم از سطح دوم نظریه رشد اخالقی کلبرگ( 3اخالق متعارف ،)4فرد
مسئولیتپذیری را یاد میگیرد (اسالت ،2010 ،5ص  ،131-129به نقل از سبحانی نژاد و آب
نیکی ،1391 ،ص .)65
دیوی 6معتقد بود سه نگرش الزم برای عمل بازتابنده (تفکر انتقادی) وجود دارد :ذهنیت
باز ،7مسئولیتپذیری و صمیمیت (دیوی ،1933 ،ص  31 ،30و .)32
سرتو ( ،1989به نقل از فیاض  ،1395ص  )8مسئولیتپذیری را به «یک الزام و تعهد
درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیتهایی که برعهده او گذاشته شده است»
تعریف میکند.
در مرحله دوم نظام تحولی بوهلر (مرحله نوجوانی از  15تا  25سالگی) نوجوان متوجه
میشود که زندگی او به خود او تعلق دارد .تجربههای گذشته خود را مورد تحلیل قرار میدهد
1. Schneider, Kirk. J., Pierson, J. Fraser., and Bugental, James, F. T.
2. Blackham, H. J.
3. Kohlberg, Lawrence.
4. Conventional Morality.
5. Slote.
6. Dewey, J.
7. Open-mindedne.
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و به نیازها و ظرفیتهای آینده خود میاندیشد (منصور ،1385 ،ص .)52درحقیقت،
مسئولیت زندگی خود را خودش به عهده میگیرد و خود را مسئول تمام اشتباهات گذشته
میداند و تالش میکند آن را جبران کند .این مفهوم در خالل مراحل دوم ،سوم و چهارم این
نظام به چشم میخورد.
در نظام اریکسون ،در کودکی سوم ،کودک با عدول از ضوابط اخالقی خود ،احساس
گنهکاری میکند و این نشان دهنده این است که او مسئولیت کار خود را پذیرفته است
(همان ،ص .)186
1
مکتب معنادرمانی  ،انسان بودن را به معنای مسئول بودن میداند .مسئول پاسخگویی و
پاسخگو بودن به وضعیتهای زندگی و پاسخگویی به چگونگی تفسیر زندگی ،یعنی تفسیری
در راستای خداپرستی یا بیخدایی (فرانکل ، 2002 ،ترجمه احمد صبوری و عباس شمیم،
ص  .)113از نظر فرانکل ،معنادرمانی ،آموزش مسئولیتهاست (فرانکل ،1946 ،ترجمه فرخ
سیف بهزاد ،1372 ،ص  .)31البته وی ،پیش از هر چیز ،انسان را نسبت به وجدان خویش
مسئول میداند (همان ،ص .)39
در اینجا این سؤال مطرح است که از دیدگاه اسالم و روانشناسی ،مسئولیتپذیری دارای
چه مفهوم و مؤلفههایی است؛ مؤلفههایی که هم جنبه روانشناختی دارند و هم در منابع
اسالمی ،به عنوان جزئی از ساختار مفهومی مسئولیتپذیری هستند.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،بنیادی 2و از لحاظ روش ،کتابخانهای 3است که
ٌ
در آن ،تقریبا تمام تالش محقق در کتابخانهها صورت میپذیرد (حافظ نیا،1395 ،
ص  )196و بر حسب نحوه گردآوری دادهها ،تحلیل محتوای کیفی در متون دینی
با رویکرد تفسیری است .در این روش آموزههای مرتبط با مسئولیتپذیری از منابع
اسالمی گردآوری ،دستهبندی و به صورت منطقی ،اجتهادی و تحلیلی بررسی میشود.
در این روش بر قرابت معنایی تکیه میشود؛ یعنی مفاهیمی که از نظر معنا و مفهوم
قرابت دارند ،تحت عنوان یک مؤلفه قرار داده میشود .برای تبیین اینکه یک گزاره
1. Logo therapy.
2. Basic (Pure).
3. desk research.
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دینی ،میتواند مفهوم و مؤلفه مسئولیتپذیری را برساند یا خیر ،از استدالل منطقی و
داللتهای صریح ،ضمنی و التزامی آیات ،روایات و عبارات دانشمندان استفاده میشود.
و برای تعیین اینکه مؤلفه استنباط شده ،مؤلفه مسئولیتپذیری هست یا خیر از نظر
کارشناسان بهره جستیم.
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش ،کتابخانهای است .در این نوع مطالعه ،حوزه
کار پژوهشگر منابع کتابخانه ،اسناد و مدارک (منابع چاپشده) و نیز وبگاهها و بانکهای
اطالعاتی است (پورشافعی ،1393 ،ص  .)206برای به دست آوردن این اطالعات،
میبایست از ابزاری بهره جست ،که در این پژوهش از فیشها و نرمافزار جامع االحادیث
نور استفاده شد.
البته در پژوهش ،چگونگی تأمین روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار گردآوری اطالعات
مهم است .موضوع روایی و پایایی آن است که ابزار (وسیله) جمعآوری اطالعات در پژوهش،
باید از دقت ،اعتبار و نیز اعتماد الزم برخوردار باشد .روایی باید با توجه به نظر خبرگان و
کارشناسان تأمین شود و پایایی ،وابسته به نمونه است و باید روی نمونه اجرا شود تا بتوان
ضرایب مربوطه را استخراج کرد (همان ،ص  .)208برای این کار ،پس از به دست آوردن
مؤلفهها ،و ارائه آنها به کارشناسان ،نسبت روایی محتوا براساس فرمول زیر محاسبه
میشود:
= CVR
تعداد کارشناسانی است که گزینه «ضروری» را برای مؤلفهای
در این رابطه،
عالمت زدهاند و  Nتعداد کل متخصصان است (حاجی زاده و اصغری 1390 ،و محمدبیگی،
محمدصالحی و علیگل ،1393 ،ص .)1162
پس از محاسبه  CVRو  ،CVIهرکدام از مؤلفهها که امتیاز الزم را به دست آورد به عنوان
مؤلفه مسئولیتپذیری شناخته میشود .جدول  1نشان دهنده میزان امتیاز الزم برای تأیید
مؤلفه است.

جدول  -1حداقل مقادیر  CVRجهت مناسب بودن روایی محتوا (اقتباس از محمدبیگی،
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محمدصالحی و علیگل ،1393 ،ص )1162
حداقل مقدار نسبت روایی محتوی
0/99

تعداد ارزیابان
5

0/99

6

0/99

7

0/75

8

0/78

9

0/62

10

0/49

15

0/42

20

0/37

25

0/33

30

0/31

35

0/29

40

جامعه این پژوهش شامل آیات و روایاتی است که واژ ه «سؤال» ،مشتقات و مترادفهای آن است
ت از آیات و روایاتی که بیانگر مسئولیتپذیری یا مؤلفههای آن هستند.
و نمونه آن ،عبارت اس 
برای انتخاب نمونه ،روشهای مختلفی وجود دارد؛ اما در این پژوهش از روش نمونهگیری
هدفمند استفاده شد .در این روش نمونهگیری ،بخشی از جامعه ،براساس قضاوت و نظر
کارشناسی خود پژوهنده یا تأیید افراد صائب ،نمونه انتخاب میشود .این نمونه به گونهای
انتخاب میشود که تا حد امکان ویژگیهای جامعه واقعی را داشته باشد .پس پژوهشگر ،با
توجه به آشنایی قبلی با جامعه برای رسیدن به هدف خود (یعنی درک عمیق پدیده مورد نظر)،
به صورت قضاوتی افرادی را انتخاب میکند که اطالعات و درک آنها در زمینه مورد بررسی
بسیارزیاد و عمیق است (سید عباس زاده ،1389 ،ص  .)255بر همیناساس ،به آیات و روایات
مراجعه شد و آنهایی انتخاب شد که شامل واژگانی بودند که در حوزه معنایی مسئولیتپذیری
بودند و قابلیت تبیینکنندگی برای مفهوم و مؤلفههای مسئولیتپذیری را داشتند؛ لذا 15199
آیه و روایت -بهعنوان جامعه -استخراج شد و تعدادی از این آیات و روایات ،که مفهوم
مسئولیت و مسئولیتپذیری از آن قابل برداشت بود ،به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شد.
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یافتهها
در مرحله نخست ،برای به دست آوردن تمام آیات و روایاتی که شامل مفهوم «مسئولیت» و
«مسئولیتپذیری» ،با مراجعه به لغتنامهها و معاجم لغوی ،واژه «سؤال» و «مسئولیت» و
مترادفها و معادلهای آنها پیدا شد .بعد از یافتن واژه مورد نظر ،مترادفها و معادلهای
آن از کتب لغت -با مراجعه به قرآن و منابع روایی -آیات و روایاتی را که این لغات در آنها
وجود دارد پیدا شد.
جدول  -2توزیع فراوانی واژگان در آیات و روایات
ریشه

سأل

ضمن

وظف

کلف

عهد

واژه

فراوانی

جمع

آیات

روایات

سؤال

1

1624

1625

مسئول و مسوول

5

642

647

مسئولیة و مسوولیة

0

0

0

مسئولیت و مسوولیت

0

0

0

ضمن

0

1058

1058

ضمان

0

713

713

ضمانت و ضمانة

0

3

3

مضمون

0

188

188

ضامن

0

1110

1110

وظف و موظف

0

58

58

وظیفه
ّ
ّ
ّ
کلف ،یکلف ،تکلف ،نکلف،
ّ
ّ
ّ
مکلف ،مکلفین و متکلفین

0

16

16

8

1460

1468

تکلیف

0

115

115

عهد ،تعهد ،متعهد و عهدة
َ
عاهدت ،عاهدتم،
عاهد،

33

7213

7246

11

941

952

58

15141

15199

عاهدوا ،تعاهد ،یعاهد و معاهدة
جمع
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شایان ذکر است که محقق در فرآیند جستوجو ،به آیات و روایاتی برخورد نمود که در عین
حالی که حاوی این واژهها نبودند ،اما امکان استنباط مفهوم مسئولیتپذیری و مؤلفههای
آن از آنها وجود داشت؛ لذا برای کاملتر شدن کار ،آنها را نیز به عنوان یافتهها آورده است.
بعد از جستوجو در منابع و یافتن آیات و روایات مربوط ،به ارائه تعریف جامعی از
مسئولیتپذیری و استخراج مؤلفههای آن پرداخته شد .برای استخراج و استنباط مؤلفهها
روایت،
از این منابع ،با بررسی نقاط مشترک و عناصر معنایی آیات و روایات ،از هر چند آیه یا
ِ
حاوی مضمون مشترک ،یک مؤلفه استنباط شد .در واقع ،پژوهشگر با استفاده از روش
تحلیل محتوای کیفی ،ابتدا کدگذاری باز و بعد از آن ،مقولهبندی کرده و به کدهای محوری
(مؤلفهها) رسید (جدول .)3
جدول  -3مستندات مؤلفهها از آیات و روایات
ردیف

مؤلفه

نمونه آیات

نمونه روایات

1

مراقبت

یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و
ً
اهلیکم نارا (تحریم)۶ ،

فانتبه أیها اإلنسان لنفسک و اعلم أنک مسئول عن
القلیل و الکثیر و النقیر و القطمیر و الفتیل و الذرة و
الحرف و( ...أعالم الدین فی صفات المؤمنین ،کالم
للمؤلف فی محاسبة النفس ،ص )240

2

تکلیفمحور
بودن

َُ
ُ
أجر و ما
قل ما أسئلکم ّعلیه ِمن ٍ
َ
أنا من ُ
کل َ
فین (ص)38 ،
المت ِ

3

اتقان در عمل

4

وفای به
مسئولیت

َ ُ
َ
َو َل َق ْد َک ُانوا َع َ
اه ُدوا اللّ َ ِم ْن ق ْبل
َ َ ْ ُ للَّ
َل ُی َو ُّل َ ْ َ ْ
ون الد َب َار َوک َان عهد ا ِ
ُ ً
َم ْسئول (احزاب)15 ،

عن أبی جمیلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه
ل
قال :خطب رسول �ال  ...فقال :یا أیها الناس ...إنی
ألظننی أوشک أن أدعى فأجیب ،و إنی مسئول و
إنکم مسئولون ،فهل ُ
بلغتکم فما ذا أنتم قائلون قالوا:
َ
َ
نشهد بأنک قد َ
جاهدت ،فجزاک
نصحت و
بلغت و
ل
�ال عنا خیرا (تفسیر العیاشی ،ج ،1ص )4
َ
ََ
َّ
َک َت َب إ َل ْی ه ب ْسم اللَّ َّ
یم*...أ ّما َب ْع ُد ف ِإ ّ ِنی
الر ْح
ِ ِ ِ ِ ِ
من َالر ِح ِ
ِ
َ
َق ْد َو َّل ْی ُت َ ُ ْ َ َ
یهَ ...و ل َت َت َج َاو ْز َ َما ق ِد ْم ُت ِب ِه
ک َما کنت ت ِل ِ
ً
إ َل ْی َ َ َ َ ْ ْ ُ َ ً َ َ َ ْ
یه أ ْمرا ( ...إرشاد
ک َو ل تدع ِمنه ش ْیئا َو ل ت ْبت ِدع ِف ِ
ِ
القلوب ،ج ،2ص .)321
َ
ْ َ
َ
َ َ ُ
ْ
...أ ْو َج ْب َنا َعلى أ ْنف ِس َنا ال َوف َاء ِب َما اش َت َر ْط َنا ِم ْن غ ْی ِر
ْاس ِت ْث َن ٍاء ب َش ْی ٍء َی ْن ُق ُض ُه ِفی ِس ّر َو َل َع َل ِن َی ٍة َو ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
ون
ِ
ٍ ُ ٌ
ْ
َ
َْ ُ
ول ( ...عیون أخبار
وط ِه ْم َو ال َع ْه ُد ف ْر ٌض َم ْسئ 
ِعند ش ُر ِ
الرضا ،ج  ،2ص .)138
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5

پاسخگو بودن

6

دغدغهمندی

7

مجاهدت و
عدم سستی

8

عذر نیاوردن

9

هشیاری
نسبت به
مسئولیت

10

پایداری در
مسئولیت

َ
َع ْن أبی َع ْب ِد اللَّ ِ ؟ع؟ َق َالَ :ق َال ْال َخ ِض ُر ِل ُم َ
وسى َع َیا
ِ
َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ
َُ ََ َ َ َ
ُم َ
ک ف ْان ُظ ْر أ ُّی
ک ال ِذی هو أمام
وسى إن أصلح یوم ْی
َ ْ ُ َ ِ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ٌ َ َ ْ ُ ٌ
یو ٍم هو و أ ِعد له الجواب -ف ِإنک موقوف و مسئول
(الکافی (ط -اإلسالمیة) ،ج ،2ص .)459
َ
ْ ً
ُ ٌ
ُ
ک ْن َمش ُغول ِب َما أ ْن َت َع ْن ُه َم ْسؤول (عیون الحکم و
المواعظ (للیثی) ،الفصل السادس ،ص .)391
ّ
ّ
قد ّنبه علیه ّ
مسئولیة عند �الل و
السالم ّأن للوالی
ّ
ّ
مسئولیة عند الناس ،و ال بد له من االجتهاد فی
ّ
ّ
المسئولیتین حتّى یعذره �الل و یعذره
الخروج عن کلتا
ّ
خلق �الل( ...منهاج البراعة فی شرح نهجالبالغة
(خوئى) ،ج ،20ص .)321

امیرالمؤمنین به مالک اشتر .. :و بپرهیز از افزونطلبى
در آنچه مردم در آن برابرند و اظهار بىخبرى از آنچه
تو مسئول آن هستى و براى دیگران آشکار است؛
که تو به کار دیگران مؤاخذه مىشوى( ...منابع فقه
شیعه ،ج ،22باب  ،41ص .)661
ْ َ ُ َّ
َ ْ ُ ٌ
َّ َ ْ ُ َ
اک َو ال ُوقوف َع َّما َع َرف َت ُه ف ِإ َّن کل َن ِاظ ٍر مسئ 
ول
إی
وال تقف ما لیس لک به علم إن
َِ ْ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
َ
السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک عن عم ِل ِه و قو ِل ِه و ِإراد ِت ِه (عیون الحکم و المواعظ
(للیثی) ،الفصل الخامس ،ص .)95
کان عنه مسئوًال (اسرا)36 ،
�ل
قال رسول ال ... :یا ابن مسعود دع نعیم الدنیا و
أ کلها و حالوتها ،و حارها و باردها ،و لینها و طیبها ،و
ألزم نفسک الصبر عنها ،فإنک مسئول عن هذا کله،
َ
ُ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ َّ
یم (الوافی،
الن ِع ِ
قال اللّ تعالى ثم لتسئلن یوم ِئ ٍذ ع ِن
ج ،26ص .)215

بعد از استنباط مؤلفهها از منابع دینی؛ برای سنجش فهم آیات و روایات و صحت و دقت
مؤلفههای استنباط شده ،ابتدا مؤلفهها را به کارشناسان مربوطه -که در هر دو ساحت
روانشناسی و دین ،تخصص داشتن  -ارائه و سپس به محاسبه میزان روایی محتواپرداخته
شد ( 49/0 >CVR1و  .)78/0 >CVI2نتیجه  CVIو  CVRدر جدول  4ارائه گردیده است.

1. Content Validity Ratio (CVR).
2. Content Validity Index (CVI).
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جدول  -4میزان  CVIو  CVRبه دست آمده برای هر مؤلفه
ردیف

مؤلفهها

CVI

CVR

1

مراقبت

0/94

0/888

2

تکلیف محور بودن

%100

0/777

3

اتقان در عمل

0/94

0/777

4

وفای به مسئولیت

0/94

0/555

5

پاسخگو بودن

0/94

0/888

6

دغدغهمندی

%100

0/67

7

مجاهدت و عدم سستی

0/94

0/777

8

عذر نیاوردن

0/94

0/647

9

هشیاری نسبت به مسئولیت

0/888

0/666

10

پایداری نسبت به مسئولیت

0/888

0/555

0/94

0/72

میانگین ()n=10

همانطور که مالحظه میشود در این جدول نتایج مربوط به محاسبه  CVIو  CVRهرکدام
از مؤلفهها آورده شده است .با توجه به اینکه حداقل  CVIبرای هر مؤلفه  0/78و میزان
 CVRبرای هر مؤلفه میبایست از  0/49بیشتر باشد (برای  20نفر کارشناس)؛ این مؤلفهها از
میان  12مؤلفه ارائه شده به کارشناسان ،تأیید شدند.
بحث و نتیجهگیری
هدف عمده پژوهش حاضر ،استخراج مؤلفههای مسئولیتپذیری و ارائه تعریف مفهومی
برای این مفهوم ،منابع اسالمی است.
برای این کار ،در وهله نخست ،پژوهشگر به دنبال ارائه تعریفی جامع از مفهوم
مسئولیتپذیری ،از منابع اسالمی است .تعریف به دست آمده ،عبارت است از« :حالتی روانی
فرد دارای آن حالت ،آ گاهانه مسئولیت خود را پذیرفته ،نسبت به آن دغدغه
در فرد ،که ِ
ً
ذهنی دارد و وفادار است ،صرفا بخاطر مکلف بودن به مسئولیت خویش عمل میکند،
مسئولیت خود را به صورت کامل و صحیح انجام میدهد ،در انجام مسئولیت خود عذر
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و بهانه نمیآورد ،پاسخگوی عواقب آن است ،تمام تالش خود را در جهت انجام آن صرف
میکند و در انجام آن صبور و پایدار است» .این نوع تعریف ،تعریف به مؤلفههاست .برخی
مانند رفعتیان ( ،1385ص  ،)12خواص و دیگران ( ،1385ص  ،)110ابراهیمی ( ،1390ص )9
و سلحشور ( ،1394ص  )9نیز آن را به همین شیوه تعریف کردهاند؛ اما تفاوت این تعاریف در
مؤلفههای به کار رفته در آن است.
این در حالی است که برخی تعریف به مؤلفه نکردهاند؛ مانند سرتو ( ،1989به نقل از فیاض
 ،1395ص  ،)8مرگلر ،2007( 1ص  71و  ،2007ص  ،)66گاف ،1968( 2به نقل از مارنات،
 ،1951ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو ،)1374 ،عامری ( ،1395ص .)18
در مرحله بعد ،ضمن تبیین مؤلفههای به دست آمده از منابع اسالمی ،از نظر روانشناسی
نیز بررسی شد .برای این کار ،ابتدا براساس روش معمول در روانشناسی ،مؤلفههای
مسئولیتپذیری -به دست آمده بر اساس نظرسنجی از کارشناسان -به سه دسته مؤلفههای
شناختی (هشیاری نسبت به مسئولیت) ،عاطفی (پایداری در مسئولیت و دغدغهمندی)
و رفتاری (مراقبت ،پاسخگو بودن ،وفای به مسئولیت ،اتقان در عمل ،مجاهدت و عدم
سستی ،تکلیفمحور بودن و عذر نیاوردن) تقسیم گردید.
الف -هشیاری نسبت به مسئولیت

هشیاری در لغت به معنای «آ گاهی» است 3و در اصطالح دینی ،هشیاری نسبت به
مسئولیت ،یعنی پذیرفتن مسئولیت خویش به طور آ گاهانه؛ نه از روی جهل و نه به صورت
اجباری.
هشیاری در انگلیسی معادل واژه « »Awarenessاست و به معنای «آشنایی کامل به
تکالیف و وظیفه» است 4.این اصطالح در روانشناسی به معنای «ادراک یا دانش از چیزی
و گزارشدهی دقیق از چیزی که درک شده یا شناخته شده است» میباشد (واندن بوس،5
 ،2015ص .)101
مطابق نظریه وجودگرایان ،مسئولیتپذیری امری وجودی است که از طریق تعلیم و تربیت
1. Mergler, Amanda G.
2. Gauff.
3. https://dictionary.abadis.ir.
4. https://dictionary.abadis.ir.
5. VandenBos, Gary R.
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شکوفا میگردد .از این رو هر چه انسان آ گاهتر باشد بیشتر احساس مسئولیت خواهد کرد و با
تداوم آ گاهی ،انسان نیز همواره احساس مسئولیت میکند (آلوک ،کوئین و ویلسون.)2016 ،1
البته چالمرز 2میان آ گاهی و هشیاری تفاوت گذاشته و اینگونه بیان میگوید :آ گاهی ،قرین
و همبسته روانشناختی هشیاری است (کرک ،2007 ،ص .)70
ب -دغدغهمندی

دغدغهمندی یعنی اینکه تمام دغدغه ذهنی فرد ،انجام مسئولیت بصورت کامل و
صحیح است .ذهن او همیشه مشغول تفکر درباره کیفیت انجام مسئولیت و فراغت از بار
سنگین آن است.
دغدغهمندی در انگلیسی معادل  Concernاست (فیروزبخت ،1389 ،ص  .)324مزلو،
چاهن 3و انجمن کانادایی بهداشت روان ،4داشتن دغدغه بهروزی همه آدمیان یا احساس
مسئولیت نسبت به دیگران را بسیار مهم دانستهاند (سبحانی نیا.)1388 ،
به نظر میرسد مؤلفه «احساس تعهد» در پژوهش کردلو ،کاویانفر و بهرامی ( )1395و
پرسشنامه  ۴۲سؤالی کالیفرنیا ( )1987بیانگر این مؤلفه باشد.
ج -پایداری در مسئولیت

پایداری در مسئولیت است عبارت است از اینکه فرد مسئولیتپذیر «در انجام مسئولیت
خود ،صبور و پایدار است و مشکالت و سختیها او را از انجام مسئولیت خویش بازنمیدارند».
پایداری در انگلیسی معادل واژههای « »permanencyو « »persistenceاست (فیروزبخت،
 ،1389ص  .)158واندن بوس این واژه را اینگونه تعریف نموده است .1« :تداوم یا تکرار یک
رفتار ،فرآیند یا فعالیت خاص با وجود قطع محرک شروعکننده .2 ،کیفیت یا وضعیت حفظ
یک دوره عمل یا نگهداشتن کار و اتمام آن با وجود موانع (مانند مخالفت یا دلسردی) یا
تالش درگیر آن» ( ،2015ص .)158

1. Aulak, D. S., Quinn, B., & Wilson, N.
2. Chalmers, David J.
3. Chauhan, S. S.
4. Canadian Mental Health Association
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کالمن ،1کاسدورپ 2و والین 3در یک مطالعه تجربی ،تأثیر احساس مسئولیت بر پایداری
را در یک کار جسمی دردناک بررسی کردند .نتایج نشان داد که خلق و خوی و احساس
مسئولیت به طور مستقل بر پایداری وظیفه تأثیر میگذارد (کالمن ،کاسدورپ و والین.)2013 ،
مید 4پایداری در کوشش و انجام وظیفه را از صفات بارز فرد مسولیتپذیر میداند (بهنقلاز
حسینی قمی ،1391 ،ص .)17
د -مراقبت

مراقبت در لغت به معنای «مواظبت ،نگهبانی کردن» است 5.مراقبت به معنی حفظ
خویش و افراد و اشیای مرتبط به خویش ،از ضررهای مادی و معنوی است .در واقع،
مسئولیتپذیری بدون مراقبت ،معنا و مفهومی ندارد.
واژه مراقبت در انگلیسی معادل « »Careاست (فیروزبخت ،1389 ،ص  .)597این واژه
اینگونه تعریف شده است« :تأمین آنچه برای سالمتی ،رفاه ،نگهداری و محافظت از شخصی
یا چیزی ضروری است» 6.این مؤلفه در نهجالبالغه به عنوان مؤلفه مسئولیتپذیری اجتماعی
مطرح گردیده است (عباسی .)1393 ،یکی از مفاهیم روانشناختی مرتبط با این مؤلفه ،مفهوم
خودمراقبتی 7است .خودمراقبتی یعنی مراقبت از خود ،یعنی اینکه ما برای حفظ سالمت و
8
شادابی خود ،کارهای روزمره کوچکی انجام دهیم تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشیم.
مراقبت از خود ،گاهی اوقات میتواند با اصطالحاتی مانند به میل خود رفتار کردن یا
خودخواهی ،اشتباه گرفته شود؛ اما هیچکدام از اینها نیست ،بلکه یک کار روزانه ،حساب
شده و از پیش اندیشیده و فرایند توجه به ذهن ،بدن و روح است (لی.)1396 ،9
پرسشنامه مسئولیتپذیری اجتماعی تغییر یافته توسط لی ،رایت ،روکاوینا و پیکرینگ
( )2008نیز این مؤلفه را به عنوان مؤلفه مسئولیت اجتماعی بیان کرده است.
1. Ceulemans, Ken.
2. Karsdorp, Petra A.
3. Vlaeyen, Johan W.S.
4. Mead, Margaret.
5. https://dictionary.abadis.ir.
6. https://translate.google.com .
7. Self-Care.
8. https://mehcom.com.
9. Li, Kristian.
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هـ -تکلیفمحور بودن

فرد مسئولیتپذیر به خاطر داشتن مسئولیت و مکلف بودن ،به مسئولیت خویش عمل
میکند نه به خاطر دالیل دیگر مثل پاداش ،درآمد ،رودربایستی و...؛ و از طرفی هرجا که
تکلیفی احساس کرد اقدام میکند.
تکلیفمحور بودن در روانشناسی معادل واژه « ،»task orientationبه معنای تکلیفگرایی
است (فیروزبخت ،1389 ،ص  .)651واندن بوس (  ،2015ص  )1067آن را اینگونه تعریف
کرده است« :تمرکز انگیزشی بر تسلط بر یک کار».
این مؤلفه در پژوهش اسدی جعفری ( )1397با عنوان تعهد درونـی و در پرسشنامه
 ۴۲سؤالی کالیفرنیا ( )1987با عنوان رفتار مبتنی بر نظم و مقررات و منطبق بر احساس
مسئولیت ذکر شده است.
و -اتقان در عمل

اتقان در عمل بدین معنی است که شخص در انجام مسئولیت خویش محکمکاری کند
و کار را با کیفیت و به طور کامل و صحیح ،انجام دهد نه به طور ناقص ،باخطا و بیکیفیت.
ُ
«أتقنت
کتب لغت مینویسند« :أتقن األمر :أحکمه» (فیروزآبادی1428 ،ق ،ص  )158و
َ َ
أحک ُ
مته» (ابن فارس1429 ،ق ،ص )156؛ یعنی وقتی میگوییم فالن شخص ،فالن
الشیء
کار را اتقان کرد (و به صورت متقن انجام داد) ،آن را محکمکاری کرده است .در واقع ،اتقان
امر به معنای ِاحکام آن است به صورتی که نهایت صحت و کمال را داشته باشد.
در روانشناسی در مقابل آن ،دو معادل « »accuracyبه معنای «صحت» (فیروزبخت،
 ،1389ص  )447و « »consolidationبه معنای «استحکام» (همان ،ص  )73وجود دارد.
تعریف روانشناختی آن عبارت است از« :صحت یا آزادی از خطا» (واندن بوس ،2015 ،ص .)9
با توجه به بررسیهای انجام شده ،این مؤلفه در هیچ پژوهشی عنوان نشده است.
ز -پاسخگو بودن

با توجه به منابع اسالمی ،پاسخگویی یعنی فرد در قبال مسئولیتی که دارد و نیز در صورت
بروز خطا و به نتیجه نرسیدن آن ،قادر به پاسخگویی است و از پذیرفتن عواقب آن ابایی ندارد.
پاسخگو بودن در لغت معادل واژه « »responsivenessاست .این واژه در دیکشنری APA
اینطور تعریف شده است« :فرآیندی که شرکای تعامل در آن به نیازها ،خواستهها و شرایط
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یکدیگر کمک میکنند و به طور پشتیبانانه پاسخ میدهند و از این طریق بهزیستی یکدیگر را
ارتقا میبخشند» (واندن بوس ،2015 ،ص .)913
اهمیت این مؤلفه به حدی است که سبحانینیا ( )1388مسئولیت را مترادف با آن
دانسته است .از نظر پول 1پاسخگویی یعنی شخص برای رفتار خویش در برابر کسانی که حق
قضاوت در خصوص رفتار او را دارند پاسخگو است (پول .)1991 ،کات و ماری ( )2000اعتقاد
دارد که پاسخگویی باید به عنوان مالکی جهت اندازهگیری عملکرد ،گزارشدهی و ارزیابی
در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی مورد استفاده قرار گیرد .متوسلی ( )1373پاسخگویی
را عکسالعمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان
میداند .پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است (الوانی و دانایی فرد.)1380 ،
پاسخگویی نیروی پیش برندهای است که بر بازیگران کلیدی فشار وارد میآورد تا در قبال
عملکرد خود ،مسئول باشند و از عملکرد خوب خدمات عمومی اطمینان حاصل کند (ترنر و
هیوم ،2ترجمه عباس منوریان )1379 ،و در نهایت پاسخگویی یکی از عوامل مردمی کردن
نظام اداری می باشد (مصطفایی ،1382 ،ص .)8
در اسالم و روانشناسی به نقش و مسئولیتی که انسان در قبال کارهای خود دارد توجه
شده است .این نگرش به اعمال سبب میشود که در موقع لزوم و نیاز به اصالح عملکردها،
تنها خود را مسئول دانسته و کارها و وظایف خود را به عهده دیگران نیانداخته و خود برای
اصالح رفتار خویش تالش کند (جعفری ،1395 ،ص .)115
گالسر ( ،1390به نقل از صاحبی ،زالی زاده و زالی زاده ،1394 ،ص  )117به عنوانی روانشناسی
وجودگرا ،پذیرفتن پیامدهای رفتار خود را یکی از مؤلفههای مسئولیتپذیری میداند.
به اعتقاد برخی از پژوهشگران ،پاسخگویی عنصر اصلی مسئولیتپذیری است .ایشان
پاسخگویی را به «اصالت دادن به حقوق دیگران» معنا کردهاند (درویش و رمضانیان
فهندری ،1397 ،ص  .)5همچنین از نظر وی اصطالح پاسخگویی اشاره بر مسئولیتها،
نتایج و پیامدهای خاص آن دارد (همان ،ص .)6
حبیبی ،وظیفه دوست و جعفری ( )1395از این مؤلفه به عنوان مؤلفه مسئولیتپذیری
اجتماعی نام برده است.
1. Paul, s.
2. Turner, Mark and Hume, David.
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ح -مجاهدت و عدم سستی

اجتهاد در لغت به معنی َ«بذل ُ
الوسع» است؛ یعنی «در حد توان تالش کردن و تمام وسع
و توان را مصروف داشتن» (جوهری1429 ،ق ،ص  194و فیروزآبادی1428 ،ق ،ص .)243
این واژه در روانشناسی معادل « »effortو به معنی «تالشهای هدفمند و برنامهریزی
شده جهت دستیابی به یک هدف خاص» (واندن بوس ،2015 ،ص  )1071است.
گاف در پرسشنامه مسئولیتپذیری خود ،از آن به عنوان یک مؤلفه استفاده کرده است
(مارنات ،1951 ،ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو.)1374 ،
همچنین برهانی نژاد ( )1395و پرسشنامه  ۴۲سؤالی کالیفرنیا ( )1987در پژوهش خود ،از
سختکوشی به عنوان مؤلفه مسئولیتپذیری یاد کردهاند.
ط -عذر نیاوردن

عذر نیاوردن بدین معنی است که فرد با عذر و بهانههای مختلف از زیر بار مسئولیت شانه
خالی نمیکند و برای نپذیرفتن مسئولیت ،عذرتراشی نمیکند.
عذر نیاوردن در انگلیسی معادل واژه « ،»not excuseبه معنی «عدم وجود دلیل قابل قبول
برای نادیده گرفتن رفتار غیرمسئوالنه یا انتساب آن به منبع دیگری» است (واندن بوس،
 ،2015ص .)709
افرادی مانند سلیگمن و دیگران در فضای مثبتاندیشی میگویند افراد خوشبین کارهای
خوب و موفقیتها را به خود و کارهای بد و شکستها را به غیر خود اسناد میدهند و افراد بدبین
موفقیتها را به دیگران و شکستها را به خود منتسب میکنند (یوسفی ،1391 ،به نقل از جعفری
 ،1395ص  .)116در واقع ،انسان خوشبینی که در انجام مسئولیت خود دچار شکست میشود،
مسئولیت این شکست را به عهده نمیگیرد و با عذرهایی واهی ،دیگران را مسئول شکست خود
میداند .این در حالی است که از نظر اسالم انسان مسئول تمام اعمال خویش است.
ی -وفای به مسئولیت

ً
وفای به مسئولیت یعنی اینکه فرد مسئولیتی را که پذیرفته است ،حتما انجام میدهد و به
تعهدی که نسبت به انجام آن دارد وفادار است.
وفای به مسئولیت در انگلیسی معادل واژه « »fidelityاست (فیروزبخت ،1389 ،ص .)713
این مؤلفه در پژوهش اسدی جعفری ( )1397با عنوان تعهد بیرونی ذکر شده است.
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 •قرآن کریم.
 •ابراهیمی ،ابوالفضل ( ،)1390خشــت اول مســئولیت :پرورش مســئولیتپذیری درکودکان .قم :موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟.
 •ابن فارس ،ابی الحسین احمد (1429ق) ،معجم مقاییس اللغة .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 •احمدی آخورمه ،محمد؛ سهامی ،سوسن؛ رفاهی ،ژاله و شمشیری ،بابک« ،)1391( ،مسئولیتپذیری و ابعاد
آن در قرآن» ،همایش منطقهای ذکر ،مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
 •احمدی آخورمه ،محمد؛ ســهامی ،سوســن؛ رفاهی ،ژاله و شمشــیری ،بابک« ،)1392( ،ســاخت و اعتباریابی
پرسشــنامه مســئولیتپذیری چندبعــدی بــر مبنــای متــون اســامی» ،مرودشــت :روشهــا و مدلهــای
روانشناختی ،سال  ،3شماره  ،13ص .111-99
 •اســحاقی ،حســین ( ،)1391مســئولیتپذیری در خانــواده ،بازیابــی شــده در  1391/2/14از https://
.rasekhoon.net
 •اســدی جعفــری ،زبیــده (« ،)1397تأثیــر انگیــزش تحصیلــی و مســئولیتپذیری بــر کارکردهــای اجتماعــی و
انطباقی» ،مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی ،سال  ،4شماره  ،1ص .134-122
 •افتخــاری ،ســیده فــروغ ( ،)1385الگــوی جامــع مســئولیتپذیری از دیــدگاه نهجالبالغــه .منتشرنشــده،
دانشکده علوم حدیث ،دانشگاه.
 •الفیروزآبادی ،مجد الدین محمد بن یعقوب (1428ق) ،معجم القاموس المحیط ،بیروت :دارالمعرفة.
 •الوانــی ،ســید مهــدی و دانایــی فــرد ،حســن (« ،)1380مدیریــت دولتــی و اعتمــاد عمومی» ،دانــش مدیریت
(انتشارات دانشگاه تهران) ،سال چهاردهم ،شماره  ، .33ص .27-5
 •آذرمهر ،فاطمه ( ،)1389شناخت وظایف و مسئولیتپذیری :جایگاه وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری
در قرآن و سنت ،منتشر نشده ،مدرسه علمیه نرجس مشهد ،حوزه علمیه خراسان.
 •برهانی نژاد ،آســیه ( ،)1395پیشبینی رضایت شــغلی معلمان دوره ابتدایی بر اساس هوش معنوی و
مسئولیتپذیری ،منتشر نشده ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
 •بشیری ،ابوالقاسم؛ غروی ،سید محمد و فتحی آشتیانی ،علی (« ،)1388بررسی مفروضههای اساسی درباره
ماهیت انسان از دیدگاه روانشناسی و اسالم ،روانشناسی و دین ،سال دوم ،شماره  ،5ص .47-7
 •پروچاسکا ،جیمز و نورکراس ،جان (بیتا) ،نظریههای رواندرمانی :نظامهای رواندرمانی ،ترجمه یحیی
سید محمدی ( ،)1385تهران :ویرایش (روان /ارسباران).
 •پوردویــن ،فاطمــه کاظــم ( ،)1391جایــگاه مســئولیتپذیری و وظیفهشناســی در قــرآن و ســنت و آثار و
پیامدهای فردی و اجتماعی آن ،منتشر نشده ،مدرسه علمیه الزهراء شیروان ،حوزه علمیه خراسان.
 •پورشافعی ،هادی ( ،)1393پژوهش و نگارش علمی (با رویکرد پایاننامهنویسی) ،تهران :آوای نور.
 •ترنر ،مارک و هیوم ،دیوید (بیتا) ،حکومتداری ،مدیریت و توسعه :چگونه دولت کارآمد داشته باشیم،
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ترجمه عباس منوریان ( ،)1379تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 •جــان بزرگــی ،مســعود؛ نــوری ،ناهیــد و آ گاه هریــس ،مــژگان ( ،)1391آمــوزش اخــاق ،رفتــار اجتماعــی و
قانونپذیری به کودکان ،تهران :ارجمند.
 •جعفــری ،حمیدرضــا ( ،)1395مؤلف ههــای مثبتاندیشــی از نظر اســام و روانشناســی مثبتگرا ،منتشــر
نشده ،دانشکده روانشناسی اسالمی ،مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت قم.
 •جوهری ،اسماعیل بن حماد (1429ق) ،معجم الصحاح ،بیروت :دارالمعرفه.
 •حــاج حســینی ،منصوره؛ جعفری ،فاطمه و محمــدی ،مریم (« ،)۱۳۹۵نماز و مســئولیتپذیری» ،کنگره ملی
نماز و سالمت روان ،تهران :دانشگاه تهران.
 •حاجــی زاده ،ابراهیــم و اصغــری ،احمــد ( ،)1390روشها و تحلیلهای آماری با نــگاه به روش تحقیق در
علوم زیستی و بهداشتی ،تهران :جهاد دانشگاهی.
 •حافظ نیا ،محمدرضا ( ،)1395مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران :سمت.
 •حبیبــی ،نویــد؛ وظیفه دوســت ،حســین و جعفــری ،پریــوش (« ،)1395مؤلف ههــای ارتقای مســئولیتپذیری
اجتماعــی دانشــگاه آزاد اســامی» ،فصلنامــه پژوهــش و برنامهریــزی درآمــوزش عالی ،ســال بیســت و دوم،
شماره  ،80ص .143-125
 •حســینی قمی ،طاهره (« ،)1391مســئولیتپذیری در دانشآموزان» ،رشــد آموزش مشــاور مدرســه ،ســال
ششم ،شماره  ،2ص .19-16
 •خواص ،امیر؛ حســینی قلعه بهمن ،ســیداکبر؛ دبیری ،احمد؛ شــریفی ،احمدحســین؛ پاکپور ،علی و اســامی،
محمدتقی ( ،)1385فلسفه اخالق (با تکیه بر مباحث تربیتی) ،قم :معارف.
 •درویــش ،حســن و رمضانیــان فهندری ،هادی ( ،)1397مســئولیتپذیری و پاس ـخگویی ،تهران :دانشــگاه
علوم قضایی و خدمات اداری و سازمان زندانها و و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.
 •دهخدا ،علی اکبر ( ،)1390لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران.
 •دهمــرده ،ســمیه؛ گلــی ،مهرنــاز و رضوی دوســت ،غالمرضــا (« ،)۱۳۹۶بررســی زمینههای مســئولیتگریزی و
بهانههای آن در قرآن و روایات» ،اولین کنفرانس بینالمللی علوم انسانی ،مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
شیراز ،مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
 •رحیمی کلور ،حسین و بقال اصغری ،پریسا (« ،)۱۳۹۴مسئولیتپذیری و آزادی از منظر قرآن و نهجالبالغه»،
اولیــن کنفرانــس بینالمللــی علوم انســانی با رویکرد بومی -اســامی و بــا تأ کید بــر پژوهشهای نوین،
ساری ،بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران ،شرکت علمی پژوهشی و مشاورهای آیندهساز.
 •رفعتیان ،عبدالحسین ( ،)1385مسئولیتپذیری :روند شکلگیری مسئولیتپذیری ،تهران :قطره.
ـناختی
 •رمضانــی ،زهــرا ( ،)1391پیشبینــی الگوهــای وســواس -اجبــاری بــر اســاس عوامــل شـ
ِ
مســئولیتپذیری ،بیشبرآورد تهدید ،کمالگرایی ،عدم تحمل بالتکلیفی ،اهمیت و کنترل افکار ،منتشــر
نشده ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شیراز.
 •زینتى ،على (« ،)1379انسان کامل از دیدگاه روانشناسى و صدرالمتألهین؟حر؟» ،معرفت ،ش .38

مالساعبانم ساسارب نآ یاههفلؤم ویریذپتیلوئسم یسانشموهفم

107

 •ســبحانی نــژاد ،مهــدی و آب نیکــی ،زهــرا (« ،)1391بررســی میــزان توجــه بــه مؤلفههــای مســئولیتپذیری
اجتماعــی در محتــوای برنامه درســی دوره متوســطه نظری ایران در ســال  ،»1389-1390اندیش ـههای نوین
تربیتی ،سال اول ،شماره  ،8ص .106-59
 •سبحانی نیا ،محمد (« ،)1388مسئولیتپذیری» ،معارف اسالمی ،شماره .76
 •سلحشور ،ماندانا ( ،)1394آموزش مسئولیتپذیری به کودکان ،تهران :مؤسسه مادران امروز (مام).
سیاح ،احمد ( ،)1366فرهنگ بزرگ جامع نوین (عربی ـ فارسی ّ
 • ّ
مصور) ،تهران :اسالم.
 •سید عباس زاده ،میر محمد ( ،)1389روشهای علمی تحقیق در علوم انسانی ،ارومیه :دانشگاه ارومیه.
 •شــارف ،ریچارد اس (بیتا) ،نظریههای رواندرمانی و مشــاوره ،ترجمه مهرداد فیروزبخت ( ،)1381تهران:
رسا.
 •شولتز ،دو آن (1977م) ،روانشناسی کمال ،ترجمه گیتی خوشدل ( ،)1388تهران :پیکان.
 •صاحبــی ،علــی؛ والــی زاده ،محســن و زالــی زاده ،مســعود (« ،)1394تئــوری انتخــاب :رویکــردی درجهــت
مسئولیتپذیری و تعهد اجتماعی» ،رویش روانشناسی ،سال چهارم ،شماره  ،2ص .113
 •عامری ،اکبر ( ،)1395مسئولیتپذیری از منظر قرآن ،منتشر نشده ،حوزه علمیه قم.
�ل
عبــدال عبدالرحیم (بیتا) ،مســئولیت در اســام :بر اســاس منابع اهل ســنت ،ترجمه محمود
 •عبــادی،
خوش خبر ( ،)1387شیراز :ایالف.
 •عباســی ،آمنه (« ،)1393مســئولیتپذیری اجتماعی در نهجالبالغه» ،کنگره بینالمللی فرهنگ و اندیشــه
دینی ،قم ،مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر.
 •عمید ،حسن ( ،)1389فرهنگ فارسی ،تهران :اشجع.
 •فتحی اصل ،ســید غالم علی ( ،)1396ویژگیهای انســان مســئولیتپذیر از منظر آیات و روایات ،منتشــر
نشده .حوزه علمیه قم.
 •فرانکل ،ویکتور (1946م) ،پزشک و روح ،ترجمه فرخ سیف بهزاد ( ،)1372تهران :درسا.
 •فرانــکل ،ویکتــور ( 2002م) ،انســان در جســتجوی معنــا ،ترجمــه احمــد نهضــت صبــوری و عبــاس شــمیم
( ،)1390تهران :آشیان.
 •فرانــکل ،ویکتور (2002م) ،انســان در جســتجوی معنــا ،ترجمه نهضت صالحیان و مهیــن میالنی (،)1393
تهران :درسا.
 •فروزنــده دهکــردی ،لطــف الــه؛ عیوضــی حشــمت ،علــی اصغــر و صادقــی ،حســین (« ،)۱۳۹۱بررســی ابعــاد
پاســخگویی از منظــر اســام» ،اولین کنفرانس بینالمللــی مدیریت ،نوآوری و تولید ملی :قم ،دانشــگاه پیام
نور استان خوزستان.
�ل
 •فالحیــان ،ناهیــد؛ ملــک محمــودی ،نازیــا؛ پرتــوی مقــدم ،عبــاس و صالحــی ،نصــرال ( ،)1397مطالعــات
اجتماعی ،پایه هفتم ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
 •فیاض ،نوش آفرین ( ،)1395بررســی ابعاد مســئولیتپذیری از دیدگاه اســام ،منتشــر نشــده ،دانشــکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران.
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 •فیروزبخت ،مهرداد ( ،)1389فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی ،تهران :ویرایش.
 •فیض االسالم اصفهانى ،على نقى ( ،)1379ترجمه و شرح نهجالبالغه ،تهران :مؤسسه چاپ و نشر تألیفات
فیض اإلسالم.
 •کردلو ،منیره؛ کاویان فر ،حسین و بهرامی ،معصومه (« ،)1395ساخت و اعتباریابی مقیاس مسئولیتپذیری
بزرگساالن با تأ کید بر تئوری انتخاب گالسر» ،روانسنجی ،سال پنجم ،شماره  ،17ص .23-17
 •کریمی ،وجیهه ( ،)1392شناسایی و تحلیل مؤلفههای مسئولیتپذیری در روایات پیامبر ا کرم ،منتشر
نشده ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شاهد.
 •کوری ،جرالد ( ،)1387نظریه و کاربست مشاوره و رواندرمانی ،ترجمه سیدمحمدی ،تهران :ارسباران.
 •گتزلــز ،جــی دبلیو؛ بارتــال ،دانیل؛ اس .فلدمن ،رابرت؛ دی .بیدن ،برندا؛ آر .فور ســایت ،دانلســون؛ ال .مائر،
مارتیــن؛ جــی .هریــس ،مونیــکا؛ کــی .لیندگرن ،هنــری؛ روزنتــال ،رابــرت؛ ای .بروفی ،جــر؛ بارتال ،یافــا و دبلیو.
جانســون ،دیوید (1976م) ،روانشناســی اجتماعی تعلیم و تربیت ،ترجمه یوســف کریمــی ( ،)1386تهران:
ویرایش.
 •گالسر ،ویلیام (1989م) ،واقعیتدرمانی ،سید علی مرتضوی ( ،)1380قم :نور ایمان.
 •لــی ،کریســتین ( ،)1396بایدهــا و نبایدهایــی برای مراقبت کــردن از خود ،بازیابی شــده در  1396/8/16از
.https://www.bartarinha.ir
 •ماجــدی ،فرزانــه ( ،)1388بررســی تطبیقی مفهوم مســئولیتپذیری از دیدگاه گالســر و مکارم شــیرازی،
منتشر نشده ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 •مارنــات ،گــری گــراث (1951م) ،راهنمای ســنجش روانی :برای روانشناســان بالینی ،مشــاوران و روان
پزشکان ،ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو ( ،)1374تهران :سخن.
یســازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار و توســعه اقتصادی ،تهران:
 •متوســلی ،محمود ( ،)1373خصوص 
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
 •محمدبیگــی ،ابوالفضــل؛ محمدصالحــی ،نرگــس و علــی گل ،محمــد (« ،)1393روایــی و پایایــی ابزارهــا و
روشهای مختلف اندازهگیری آنها در پژوهشهای کاربردی در ســامت» ،مجله دانشــگاه علوم پزشــکی،
سال سیزدهم ،شماره  ،12ص .1170-1153
 •مصطفایی ،مهران (« ،)1382نقش نظام سیاســی در اصالح اداری» ،روزنامه ایران ،شــماره  17فروردین ،ص
.8
 •منصور ،محمود ( ،)1385روانشناسی ژنتیک :تحول روانی از تولد تا پیری ،تهران :سمت.
 •موســوی کانی ،ســید رضا (« ،)۱۳۹۰عوامل و زمینههای مســئولیتگریزی مدیران در دانشــگاه آزاد اســامی»،
اولین کنفرانس بینالمللی شهروند مسئول ،خوراسگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
 •میرطاهر ،فاطمه ســادات ( ،)1389مبانی مســئولیتپذیری و روشهای بیان آن در قرآن ،منتشــر نشــده،
دانشکده علوم حدیث.
 •میقانــی ،رضــا (« ،)۱۳۸۸مســئولیتپذیری و پاس ـخگویی در مدیریــت و فرهنگ جهــادی» ،دومین همایش
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Abstract
The aim of the present study is to
analyze the psychology of the wealthy
rich “corrupt_Motrafin” and corrupt
scholars from the perspective of the
Holy Quran as two reference groups. To
achieve this goal, first the criteria of the
reference group and the reference group
were explained from the perspective of
contemporary science, and then by the
method of qualitative content analysis,
the verses related to the discussion were
examined. For this purpose, the related
words \”subordination_Tabe\”, \”model_
Osveh\” and \”following_Eqtedae\” were
used. Given the importance of the two
groups of rich people and corrupt scholars
and their beneficial effect on society, these
two groups were selected as the target
community; Then, using the method of
thematic interpretation, verses related to
these two groups were analyzed and their
characteristics were extracted from the
Holy Quran. The findings showed that

چکیده
هــدف پژوهــش حاضــر تحلیــل روانشــناختی
ثروتمنــدان متمول «مترفین» و عالمان فاســد
از منظــر قــرآن کریــم به عنوان دو گــروه مرجع
 برای رســیدن به این هدف ابتدا مالک.اســت
و معیارهــای گــروه و گــروه مرجــع از نــگاه علــم
معاصــر تبیین گردید و ســپس بــا روش تحلیل
 آیــات مرتبــط بــا بحــث مورد،محتــوای کیفــی
 برای ایــن مهــم از واژگان،بررســی قــرار گرفــت
 «اســوه» و «اقتــداء» اســتفاده،»مرتبــط «تبــع
 با توجه به اهمیت دو گــروه ثروتمندان و.شــد
،عالمان فاســد و تأثیر بهسزای آنها در جامعه
ایــن دو گروه به عنوان جامعــه هدف انتخاب
شــدند؛ در ادامــه بــا اســتفاده از روش تفســیر
 آیــات مرتبط با این دو گروه تحلیل،موضوعی
و ویژگــی هــای آنهــا از قــرآن کریــم اســتخراج
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یهــای مترفیــن
شــد .یافتههــا نشــان داد ویژگ 
شــامل تکــرار و اصــرار بــر راه اشــتباه ،مقــدم
دانســتن منافــع خــود بر حــق و حقیقــت ،ارائه
منطقــی نادرســت و لجاجت در مســیر انحراف
و ویژگیهای عالمان فاســد شــامل اســتفاده از
امــوال ناحــق و نامشــروع ،جمــع آوری ثروت و
عدم پرداخت وجوهات شرعی ،مسدود کردن
راه خدا ،تحریف احکام الهی و کتمان حق ،به
دست آمد.
کلیدواژههــا :گــروه مرجــع ،مترفیــن ،عالمــان
فاسد ،قرآن.
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the characteristics of the erring people
include repetition and insistence on the
wrong path, prioritizing their interests
over the truth, presenting false logic and
stubbornness in the path of deviation and
the characteristics of corrupt scholars.
It included the use of unlawful and
illegitimate property, the accumulation
of wealth and non-payment of religious
funds, the blocking of God’s way, the
distortion of divine commandments, and
the concealment of truth.
Keyword: Reference group, miscreants,
corrupt scholars_Motrafin, Quran.

بیان مسئله
ً
انسان موجودی فطرتا اجتماعی است و رشد و توانمندسازی خود را در جامعه دنبال میکند.
حیات را از اولین گروه اجتماعی ،یعنی خانواده شروع کرده و در ادامه در اجتماعات بزرگتر
زیست میکند و تأثیر میپذیرد .زندگی در اجتماع ،مسئولیتها و وظایفی در پی دارد .در
فرایند شکلگیری رفتار ،نگرش و کنش افراد در جامعه ،عوامل متعددی نقش دارند؛ ازجمله
مهمترین آنها افراد یا گروههای مرجع هستند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش گران
اجتماعی قرار میگیرند .گروه مرجع دو کارکرد عمده ایفا میکند :اوًال هنجارها ،رویهها ،ارزشها
ً
و باورهایی را به دیگران القاء میکند و بهاصطالح کارکرد هنجاری دارند ،ثانیا استانداردها و
معیارهایی در اختیار کنشگران قرار میدهند که کنش و نگرش خود را با آنها محک میزنند و
بهاصطالح کارکرد مقایسهای و تطبیقی ایفا میکنند .از مهمترین گروههای مرجع ثروتمندان و
عالمان فاسد هستند که در هر زمان با تأثیر بر افراد ،سبب ایجاد خسارتهای جبرانناپذیری
میشوند .الزم است ویژگیهای این گروها از منبع اصیلی همچون قرآن مورد بررسی قرار گیرد
تا حد امکان از آثار مخرب آنها جلوگیری به عمل آید .با توجه به اهمیت گروههای مرجع الزم
است یک روانشناس اجتماعی این مهم را در بسترهای مختلف بررسی نماید .از مهمترین
منابعی که میتوان گروههای مرجع را شناسایی کرد و مورد مطالعه قرار داد قرآن است.
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قرآن ،کتاب هدایت بشر ،به ابعاد مختلف زندگی انسان اشاره دارد ،ساحت اجتماعی هم از
مواردی بوده که مورد اهتمام قرار گرفته است .به عنوان نمونه در آیه  13سوره حجرات آمده
است« :ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم ،و تیرهها و قبیلهها قرار دادیم ،تا یکدیگر
را بشناسید ،ولی گرامیترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست ،خداوند دانا و خبیر است».
در این کتاب آسمانی در کنار توجه دادن به مسئولیتهای فردی و اجتماعی ،از اهمیت
گروههای اجتماعی نیز سخن به میان آمده و بر تأثیرگذاری گروهها بر افراد و تأثیرپذیری آنها
از افراد تأ کید کرده است؛ تا جایی که از کلیدواژههایی چون «تبع»« ،اسوه» و «اقتداء» میتوان
به این مهم پیبرد .میشود این تأثیرپذیری را در قالب گروههای مرجع بررسی نمود .در قرآن
گروههای مرجع بهصورت مثبت و منفی معرفیشدهاند و برخی شاخصهای کلی برای آنها
مطرح گردیده است ،این شاخصها عبارت است از .1 :دانایی ،نادانی  .2هدایت و گمراهی
 .3عدالت ،ظلم  .4بندگی خدا ،بندگی خود (میرسندسی.)1393 ،
اما مسئله مهم بررسی جزئی گروههای مرجع ،توصیف و تبیین آنهاست که با دید
روانشناختی و اجتماعی ویژگیهای آنها تحلیل گردد و مصادیق آن در زمان معاصر مورد
توجه قرار گیرد تا در کنشها و نگرشها بتوان گروههای مرجع مثبت را معیار قرار داد و
از گروههای مرجع منفی اجتناب کرد .دو مورد از این گروهها که تأثیرگذاری باالیی دارند،
ثروتمندان و عالمان فاسد هستند که در طول زمان سبب گمراهی عده زیادی از راه حق
شدهاند .در زمان معاصر نیز مالاندوزان بیدغدغه برای پیشبرد اهداف خود ،فضاهای
رسانهای به وجود آورده و سبب ناامیدی در قشری از مردم میشوند در کنار آنها نیز عالمان
فاسد فعال بوده و بسترسازی میکنند .در این پژوهش نگارنده به دنبال آن است که گروههای
مرجع ثروتمندان و عالمان فاسد را در قرآن بررسی کرده و با نگاه روانشناختی و اجتماعی این
مهم را تحلیل نماید.
پیشینه
تحقیقاتی که در مورد گروههای مرجع در قرآن ارائه شده بیشتر بهصورت کلی بوده و
شاخصههای نوعی را مورد پژوهش قرار داده است .میرسندسی در مقاله درآمدی بر مصادیق
و شاخصهای گروههای مرجع در قرآن کریم همین رویه را دنبال کرده است .برخی دیگر از
پژوهشها هم چون «نقش مالء و مترفین در تهدید امنیت جامعه» به دنبال نقش مترفین
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در جامعه کنونی هستند .اما نسبت به ثروتمندان «مترفین» و عالمان فاسد با رویکرد گروه
مرجع تحقیقی ارائه نشده است.
قبل از وارد شدن به اصل بحث الزم است مفاهیم اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گیرد:
گروه :از عناوین زیر بنایی در بحث گروههای مرجع مفهوم گروه است ،برخی گروه را
چنین تعریف کردهاند« :گروه مرکب از تعدادی از انسانهاست که با یکدیگر روابط متقابل
داشته ،از عضویت خود در یک جمع(که اعضای آن از یکدیگر انتظار اعمال و رفتار مشترکی
دارند) ،آ گاهاند» (کوئن )1373 ،عدهای دیگر بیان کردهاند« :تعامل دو نفر یا بیشتر که برای
اهداف مشترک ،اثرگذاری ،اثرپذیری ،کنش متقابل که همان احساس نیاز ،پیوند و انسجام،
وابستگی ،ثبات و دوام و ایفای نقش میباشد مورد توجه قرار میگیرد» (عیسی مراد.)1389 ،
با بیانی دیگر گروه تعدادی از افراد که در تعامل با یکدیگر به شکل چهره به چهره یا در یک
سری از چنین مالقاتهایی شرکت دارند ،هستند (بروگاتا و بلز.)1953 ،
برای گروه ویژگیهای میتوان برشمرد .از نظر پالوس (به نقل از نعیمیان)1383 ،
ویژگیهای گروه عبارت است از .1 :کنش و تقابل دارند .2 .هدفهای مشترک را دنبال
ً
میکنند .3 .رابطه نسبتا ثابتی دارند .4 .وابستگی متقابل نشان میدهند .5 .عضویت در
گروه مهم است.
از نظر اسماعیلی و همکاران )1391( ،میتوان ویژگیها را موارد زیر دانست:
 .1شباهت .2 .تعامل و وابستگی :تعاملی که منجر به حالتی از وابستگی برسد .3 .ساختار:
قواعدی که هنجارها ،نقشها و پایگاه گروه را مشخص میکند .4 .نقشهای اجتماعی:
هنجارهای گروه مشخص میکند که چه رفتاری باید انجام شود .5 .پایگاه اجتماعی :میزان
قدرت ،پرستیژ یا اعتباری است که اعضای گروه دارند .6 .به هم پیوستگی گروهی  .7هویت
اجتماعی.
از منظر اسالم میتوان فوایدی برای گروه برشمرد:
گروه باعث پیوستگی ،اتحاد ،همدلی ،همراهی و انسجام افراد میشود.
گروه در راستای اصل مشورت گیری و مشورت دهی ،انسانها را به هم نزدیک کرده و
مشارکت فعال را تقویت میکند.
گروه نقش به حداقل رساندن تعارضها را ایفا میکند.
گروه میزان موقعیتهای حمایتی افراد را افزایش میدهد.
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گروه در تقویت باورهای دینی و اعتقادات اخالقی انسان مؤثر است.
گروه احساس ارزشمندی و مفید بودن انسانها را تقویت میکند.
گروه پذیرش انواع مسئولیتهای اجتماعی را در افراد تقویت میکند.
گروه فعالیتهای جمعی و گروهی مانند نماز جماعت ،مراسم مذهبی ،مناسک حج و غیره
را منشأ بسیاری از آثار مثبت فرار میدهد.
گـــروه میزان امیـــد ،دلگرمی ،توجه بـــه آینده توجه به امـــور مثبت را در ف ــرد اعضای گروه
تقویـــت میکند.
گروه باعث میشود رفتار و اعمال اجتماعی افراد گروه تشکیل گردد و با حضور دیگران
نقش افراد پررنگتر شود( .عیسی مراد)1389 ،
گروههای مرجع :به گزارش سروستانی ( )1381اولین شخصی که بحث گروههای مرجع را
مطرح نموده «هیمن» در سال  1942است .او در کتاب خود دارد که انسانها در شکلدهی
به نگرشها بیش از آن که به خود متکی باشند ،به گروههایی که با آنان ارتباط دارند ،تکیه
میکنند .از منظر قنادان ( )1375انسان در برخی گروهها عضویت دارد؛ ولی رفتار بعضی از
گروههای دیگر را به عنوان الگو برمیگزیند؛ گروه مرجع گروهی است که فرد عضو آن نیست
ولی ارزشها و هنجارهای آن گروه برای او پذیرفته و مقبول است .گروههای مرجع از این
نظر اهمیت دارند که رفتارها ،آ گاهیها و ایدئولوژ یها و افکار معینی را به افراد القاء میکنند.
میرسندسی ( )1393نیز گروه مرجع را با عبارت ،گروهی که شخص آن را معیار مقایسه و
داوری و تصمیمگیری درباره عقاید و رفتار خود قرار میدهد ،تعریف کرده و با استفاده از منابع
مختلف شاخصهای گروه مرجع را با ترتیب زیر بیان میکند:
الف) منبع الهامبخش برای شکلگیری نگرشها ،باورها و رفتارها
ب) مرجع اخذ هنجارهای معنی بخش به زندگی
ج) منبع دریافت اهداف
د) الگویی برای همانندسازی
و) مرجعی برای اینکه فرد خود را به آنها مربوط بداند.
ه) فرد آرزوی ارتباط با آنها را دارد.
ی) تأیید آن مرجع برای فرد مهم و آن را جستجو میکند.
میتوان گروه مرجع را به دو قسم مثبت و منفی تقسیم کرد ،نیوکمب (به نقل از مرتن،
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 )1957گروه مرجع مثبت را گروهی میداند که فرد تمایل به عضویت در آن دارد و نگرشها
و رفتارهای جاری در آن گروه را مطلوب میداند .اما در مقابل گروه مرجع منفی ،گروهی است
که جاذبهای برای فرد ندارد و شخص خود را از آن دور نگاه میدارد.
طبقه اجتماعی :مفهوم دیگر که به بحث گروهای اجتماعی نزدیک است مفهوم طبقه
است؛ «طبقه» به گروهی از انسانها اطالق میشود که دارای منزلت اجتماعی معین و
امتیازات مثبت یا منفی و منافع مشترک و مشابهی هستند که برای دفاع از این منافع ،واکنش
گروهی یا عکسالعمل واحدی نشان میدهند و میتوان بر اساس ویژگیهای آنان ،این
واکنش را از آنها پیشبینی کرد ،مانند طبقه نجبا ،شاهزادگان ،تجار ،روحانیان و کشاورزان
(اختر شهر.)1388 ،
روش تحقیق
در پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا ،متن قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت.
در مرحله نخست آیاتی که در مورد گروههای مرجع و گروههای اجتماعی بود ،شناسایی
گردید و در ادامه دو گروه ثروتمندان «مترفین» و عالمان فاسد «احبار» برای بررسی و تحلیل
روانشناختی  -اجتماعی به عنوان گروههایی که تأثیر بسزایی در رفتار جامعه دارند انتخاب
شده و آیات مرتبط طبقهبندی شدند و با استفاده از نشانههای گروه و گروه مرجع ،مورد نظر و
دقت قرار گرفتند و درنهایت ویژگیهای مدنظر از آیات استخراج گردید .برای برداشت از آیات
از روش تفسیر موضوعی استفاده شد و توضیحات روایات نیز در این مهم کمک کردند .تفسیر
موضوعی کوششی است بشری در فهم روشمند پاسخی از قرآن ،در سایه گردآوری مبتنی بر
تئوری آیات ،به مسائل و موضوعات زنده عملی و نظری برخاسته از معارف بشری و حیات
جمعی که انتظار میرود قرآن ،سخن حقی در آن باره دارد (جلیلی.)1387 ،
گروههای مرجع در قرآن کریم
برای بررسی گروههای مرجع در قرآن با توجه به بحث الگوپذیری و تبعیت که در مفهوم
گروه مرجع نهفته است میتوان کلمه «تبع» و مشتقات ( )174آن بررسی شود هرچند اصل
مفهوم گروه در قرآن با کلماتی مانند قوم ( 383بار) ،ناس ( 240بار) ،امه ( 64بار) ،قریه (56
بار) ،مالء ( 29بار) ،فریق ( 28بار) ،فئه ( 10بار) ،حزب ( 9بار) ،فوج ( 5بار) ،عصبه ( 4بار) ،و
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شعوب ( 1بار) مطرح شده است.
البته مفهوم گروههای مرجع را از کلیدواژههایی چون اسوه «الگو» به معنای حالت و روشى
که شایسته پیروى است (مصطفوى )1360 ،خواه پیروى ،نیک و سودمند یا بد و زیانبار
باشد .واژه اسوه در قرآن کریم سه بار آمده است :یک بار در سوره احزاب آیه  21در مورد پیامبر
اسالم؟ص؟ و دو بار در سوره ممتحنه آیات  6 ،4درباره ابراهیم خلیل و همراهان ایشان.
کلیدواژه دیگر کلمه «اقتداء» میباشد ،در قرآن مقتدا را چنین معرفی میکند :اینان کسانى
هستند که خدا هدایتشان کرده است ،پس به روش ایشان اقتدا کن(انعام.)90/
تقسیمبندی گروههای مرجع به مثبت و منفی نیز در قرآن کریم اشاره شده ،در آیه سوم
سوره محمد هر دو نوع پیروی و تبعیت را به تصویر میکشد« :این به خاطر آن است که
کافران از باطل پیروى کردند و مؤمنان از حقى که از سوى پروردگارشان بود ،اینگونه خداوند
براى مردم زندگیشان را توصیف مىکند» (محمد.)47/
موارد جزئی این پیروی در یک تقسیمبندی به فرعون گرایی و غیر فرعون گرایی
تقسیم میشود و گروهها و دستههای فرعون گرا عبارت است از .1 :ستمکاران مستضعف؛
 .2پیرامونیان چاپلوس؛  .3آوارگان فرومایه؛  .4ستمدیدگان خاموش؛  .5فراریان از
صحنه (صدر .)1389 ،برخی دیگر بر پایه شاخصهای حق و باطل ،گروههای حق :مثل
صادقین و صالحین و گروههای باطل :مثل مترفین ،مالء را معرفی نمودهاند .این شاخصها
عبارت است از .1 :دانایی ،نادانی؛  .2هدایت و گمراهی؛  .3عدالت ،ظلم؛  .4بندگی خدا،
بندگی خود؛ (میر سندسی .)1393 ،نصری ( )1376جامعه را به افرادی که موافق و مخالف
با انبیا هستند ،تقسیمبندی کرده و گروههای مخالف با انبیا را گروههای ذیل دانسته است:
 )1جباران؛  )2مالء (اشراف)؛  )3مترفین؛  )4عالمان فاسد و  )5مستضعفان.
اختر شهر ( )1388با توجه به تعریف پی یر الروک 1نسبت به طبقات اجتماعی ،طبقات و
گروههای مطرح شده در قرآن را در دو قالب مادی و معنوی بیان میکند.
گروههای مادی عبارتاند از:

 .1ثروتمندان (مترفین)؛  .2گروههای درون حاکمیت سیاسی (مال) :به گفته راغب ،گروهی
را میگویند که بر فکر خاص اتفاقنظر دارند و منظر و دیدارشان چشمها را پر میکند و
1. Pierre Laroche.
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شخصیت ظاهریشان مردم را به خود متوجه میسازد .قرآن کریم از این طبقه سی بار یاد
کرده است .مال درواقع همان اشراف هستند که وضع ظاهریشان نظر افراد محروم را به خود
جلب میکند .اینان سیاستمدارانی خودکامهاند که در تضعیف روحیه مستضعفان نقش
فعالی دارند؛  .3جباران و فرمانروایان طاغوت :واژه «طاغوت» هشت بار در قرآن کریم آمده
است و مراد از آن خدایان دروغین و مردمان متجاوز و طاغی است .اینها افرادی هستند که
در مقابل دعوت انبیا مخالفت ورزیدند و از هیچ توطئهای در برابر پیامبران فروگذار نکردند.
.4گروه مستضعفان :الف) گروهی از مستضعفان بودند که در برابر انبیا ایستادگی میکردند
و به مبارزه با آنها میپرداختند .اینان به جهت ضعف و ناتوانی خود در جبهه استکبار قرار
داشتند و به دالیلی چون ضعف فکری قادر به شناخت جبهه حق از باطل نبودند و همچنین
به علت ترس و وحشتی که از مستکبران داشتند از ایمان آوردن به انبیا خودداری میکردند.
ب) کسانی که به دعوت انبیا پاسخ مثبت دادند و هر چه بر دعوت انبیا افزوده میشد،
مستضعفان بیشتری به آنها روی میآوردند و با اظهار پشیمانی از گذشته خویش به مبارزه با
مستکبران  -که موجبات اسارت آنها را در قبل فراهم آورده بودند  -میپرداختند.
گونه شناسی طبقات اجتماعی از بعد معنوی و ارزشی

احبار و رهبانان :اینها گروههایی هستند که به نامهایی همچون «عالمان فاسد» و «گروه
فراریان از صحنه» خوانده شدهاند .سمبل این گروهها را میتوان «احبار» و «رهبان» نام برد.
ربانیون و نذیران :واژه «ربانیون» سه بار در قرآن آمده است (مائده ،آیه  44و  63و آل
عمران ،آیه  )79مفرد این واژه« ،ربانی» به معنای تربیت کننده است.
سیمای کلی ثروتمندان از منظر قرآن
قرآن کریم ثروتمندانی که در زندگی خود فریفته شدند و خدا را فراموش کردهاند را با واژه
«مترفین» معرفی میکند و تذکر میدهد که از این گروه دوری جسته و پیروی نکنید و از
سرگذشت آنها عبرت بگیرید.
در ابتدا الزم است مفهوم مترفین مشخص گردد .با مراجعه به کتب لغت در مییابیم که
مترفین از ریشه «ترف» گرفته شده است .ابنمنظور(« )1414ترف» را تنعم یعنی برخورداری
از نعمت ،و «ترفه» را نعمت ،تعریف نموده است و مترف را کسی میداند که راحتی و آسایش
در زندگی او را فریفته باشد و دارای نعمت زیاد و گشایش در بهرهوری از دنیا و خواستههای
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آن باشد».
راغب اصفهانی (« )1412ترف» را به معنای توسعه در نعمت و «اتراف» را به معنای نعمت
دادن تبیین نموده است .در قرآن مترف همیشه در مقام نکوهش آمده ،مترف کسی است که
به فراخی نعمت ،خدا را فراموش کند و فریفته شود.
در مورد فرق مترف و منعم عالمه مصطفوی ( )1368دارند« :و الفرق بین المترف و المنعم:

ّ
ّأن المنعم من أنعم علیه ّ
معنویة كاملة أو ناقصة ،غافل عن غیرها أو ّ
متوجه الیه .و هذا
مادیة أو
ّ
ّ
ّ
ّ
المعنویات».
المادیة غافلا عن
بخلاف المترف فانه من توغل فی النعم

از سخن ایشان به دست میآید فرق عمده مترف در غفلت او از معنویات و توج ه ویژ ه او
به مادیات است.
در اصطالح قاموس مترف را به معنى ثروتمند میداند ،یعنى کسی که به او نعمت زیاد داده
شده و آن در صورت عدم ایمان سبب طغیان و سرکشى است و از موارد استعمال آن در قرآن
مجید به دست میآید که ثروتمند و قدرتمند سرکش مراد است (قرشی .)1412 ،صاحب مجمع
البیان گفته است« :ترفه» به معناى نعمت است .ابن عرفه در معناى آن گفته« :مترف» کسى
را گویند که افسارش را رها کرده باشند و هر چه دلش خواست بکند و جلویش را نگیرند .در
نهایت میتوان گفت مترفین اهل فسق و جور بوده و به قدری بر جامعه تأثیرگذار هستند که
مرحله آخر اتمام حجت به حساب میآیند.
کاربرد دو واژه «اتراف» و «مترف» در قرآن ،نزدیک به همان معنای لغوی است .مشتقات
این واژه هشت بار در قرآن کریم(پنج بار به صورت اسم مفعول ،و سه مورد فعل ماضی) ،به
کار رفته و در همه آنها نیز در مقام نکوهش است .ویژگیهایی که در مورد مترفین در قرآن
آمده است عبارتاند از :افرادی که به دنبال ناز و نعمت و عیش و نوش رفتند و آن چنان
مست باده غرور و تنعم و لذات شدند که دست به انواع گناهان زدند(هود .)116/همانهایی
که به سبب غرق شدن در نعمات ،جامعه را به سمت فسق و فجور و تباهی میبرند
(اسراء .)16/همواره در این زندگى پرناز و نعمتى که داشتند سائالن و تقاضاکنندگان بر در
خانههایشان رفت و آمد داشتند ،با امید مىآمدند و محروم بازمىگشتند به آنها مىگویند:
بازگردید و همان صحنههاى نفرتانگیز را تکرار کنید ،و این در حقیقت یک نوع استهزاء و
سرزنش است(انبیاء .)13/مرحوم طباطبایی ( )1374در مورد توصیف اشراف قوم نوح آیه
 33مومنون ،میفرمایند« :اشراف و بزرگان قوم نوح که فرو رفته در دنیا و فریفته زندگى مادى
بودند با این کالم خود ،عامه مردم را علیه پیغمبرشان مىشورانند .خداى سبحان به سه
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صفت آنها را یاد کرده :یکى کفر به خدا به خاطر عبادت غیر خدا ،و دیگرى تکذیب روز قیامت
که لقاى آخرتش خوانده ،یعنى لقاى حیات آخرت ،به قرینه مقابلش یعنى جمله “فى الحیاه
الدنیا” .و این دو صفت یعنى کفر به مبدأ و معاد باعث شد که ایشان از هر چه غیر از دنیا
است منقطع گشته ،یکسره به دنیا رو آورند ،و چون که در زندگى دنیا هر جور خواستند رفتار
کردند و زخارف و زینتهاى لذتبخش آن یکسره ایشان را به خود جلب کرد ،صفت سومى
در ایشان پیدا شد ،و آن پیروى از هواى نفس و فراموشى هر حق و حقیقت بود ،و به همین
جهت از زبانشان گاهى انکار توحید بیرون مىجست ،و گاهى انکار معاد ،و گاهى هم ،رد و
انکار دعوت رسالت ،چون این دعوت به دنیاى ایشان و افسار گسیختگى آنان ضرر مىزد ،و
از پیروى هواى نفس بازشان مىداشت».
در آیهای دیگر 1بیان میدارد به اینکه زیاده روى در لذایذ کار آدمى را به جایى مىکشاند که
از پذیرفتن حق استکبار ورزد ،معموًال مترفین در صف اول مخالفین انبیاء بودند .آیه بعد به
منطق پوشالى آنها که در هر زمانى براى اثبات برترى خود متوسل مىشدند و به اغفال عوام
مىپرداختند اشاره کرده ،مىگوید« :و آنها گفتند ما از همه ثروتمندتر و پراوالدتریم» .آنها برای
این که منافع نامشروعشان به خطر نیفتد و مستضعفان از چنگال آنها رهایى پیدا نکنند
با انواع حیل و بهانهها به تخدیر و تحمیق مردم مىپرداختند ،مسئله تقلید از نیاکان را به
2
عنوان بهانه مطرح مىکردند و سخت روى این مسئله ایستاده بودند.
در آیات دیگر 3نیز ثروتمندان را سردمداران گنهکاران دانسته ،همانگونه که امروز هم
دیده میشود فساد جامعههاى بشرى از گروه متنعمین مست و مغرور است که عامل گمراهى
دیگران نیز مىباشند ،سرنخ تمام جنگها و خونریزیها و انواع جنایات ،و مراکز شهوات ،و
گرایشهاى انحرافى ،به دست این گروه است ،و به همین جهت قرآن قبل از هر چیز انگشت
4
روى آنها مىگذارد .و مجازات آنها را دردناک توصیف مینماید.
تحلیل روان شناختی اجتماعی «مترفین»
«مترفین» یک گروه اجتماعی هستند:
از ویژگیهای تشکیل گروه شباهت اعضای گروه است ،مترفین همه در ثروت اندوزی
َّ َ
ُ ْ
َ ْ
َ
ُ
َ
.)34
كاف ُر ون (سباء،
َ .1و ما أ ْر َسلنا َ ِف ق ْر َی ٍة ِم ْن َن ِذیر ٍ ِإل قال ُم ْت َر فوها ِإ َ ّنا ِبا أ ْر ِسل ُ ْت ِب ِه
ِ
ُ
ّ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
قال ُم ْت َر ُفوها إ َّنا َو َج ْدنا َ
ون (زخرف.)23 ،
آباءنا َعىل أ ّم ٍة َو ِإ ّنا َعىل آثارِ ِه ْم ُمق َت ُد َ 
َ .2و كذ ِل َك ما أ ْر َسلنا ِم ْن ق ْب ِل َك ِف ق ْر َی ٍة ِم ْن َن ِذیر ٍ ِإل
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ِ .3إ ّ ُن ْم كان َوا ق ْبل ذ ِلك ُمت َر ِف َ 
نی (واقعهَ ْ َ .)45ُ ،
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ ْ
ن (مؤمنون.)64 ،
ذاب ِإذا ه ْم یأر و 
 .4حت ِإذا أخذنا متر ِف ِهیم ِبالع ِ
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مشترک هستند و از اثرات این ثروت زیاد مستى و طغیان و تکبر است چرا که قلب این افراد
همواره به یاد حیات ظاهرى دنیا بوده ،ما وراى آن را فراموش مىکند .از دیگر رفتار مشترک
آنها طرد سائالن و تقاضاکنندگانی است که بر در خانههایشان رفت و آمد دارند ،با امید
مىآیند و محروم بازمىگردند .ثروتمندان متمول همه اهل ظلم و ستم هستند و برای رسیدن
به خواستههای خودشان دست به هر کاری میزنند.
از ویژگیهای دیگر گروه ،داشتن هدف مشترک است ،مترفین با هدف کسب نعمتهای
دنیوی و مال اندوزی با یکدیگر همکاری میکنند.
تعامل و ارتباط اعضای گروه از دیگر ویژگیهای تشکیل گروه است که در مترفین میتوان
این تعامل را دید ،تا جایی که آنها به عنوان سردمداران گمراهى و ضاللت به دنبال گمراه
کردن مردم برای بیشتر بهره بردن و ثروت اندوزی هستند .از موارد تعامل و ارتباط این گروه
مقابله با انبیاء است که چون تعلیمات آنها را ،از یک سو مزاحم کامجویى و هوسرانى خود
مىدیدند ،و از سوى دیگر مدافع حقوق محرومانى که با غصب حقوق آنها به این زندگى پر
زرق و برق رسیده بودند ،و از سوى سوم آنها همیشه براى پاسدارى مال و ثروتشان قدرت
حکومت را یدک مىکشیدند ،و پیامبران را در تمام این جهات در نقطه مقابل خود مىدیدند،
لذا فورا به مبارزه برمىخاستند .اینها فقط در مورد تقابل با انبیاء نیست که تعامل دارند بلکه
در برابر هر قدم اصالحى از ناحیه هر دانشمند مصلح و عالم مجاهدى برداشته شود این گروه
سر به مخالفت برمىدارند ،و براى در هم شکستن برنامههاى مصلحان توطئه مىچینند و از
هیچ جنایتى روى گردان نیستند .به همین دلیل با انواع حیل و بهانهها به تخدیر و تحمیق
مردم مىپردازند و امروز نیز بیشترین فساد دنیا از همین«مترفین» سرچشمه مىگیرد که هر
جا ظلم و تجاوز و گناه و آلودگى است آنجا حضور فعال دارند (مکارم و همکاران.)1371،
منطق و پشتوانه مترفین در مبارزه تاریخی تکیه به قوت اقتصادی و کثرت فرزندان است.
یکی از سمبلهای مترفین در تاریخ شخص معاویه است که برای اهداف خود از هر گونه
نیرنگ و حیله استفاده برد (سید رضی.)1414 ،
از دیگر ویژگیهای مترفین این است که با ایجاد مراکز فساد اخالقی و اقتصادی ،روابط
عاطفی ،اخالقی و اقتصادی انسانها را دچار سقوط میسازند و با ظلم کردن به همنوعان
خویش زمینه را برای اضمحالل جامعه فراهم میسازند (هاشمیان فرد.)1386 ،
از دیگر فاکتورهای گروه بودن مترفین برقراری جلسات و هماهنگی است که در آیات سوره
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مبارکه مؤمنون بر تشکیل جلسات سری 1از جانب این دسته اشاره شده است.
مترفین جزء گروه مرجع به حساب میآید :مهمترین مالک گروه مرجع این است که منبع
الهام بخش برای شکلگیری نگرشها ،باورها و رفتارها باشد ،مترفین در قرآن کریم به
عنوانی منبعی الهام بخش به عنوان گروه مرجع منفی معرفی شده است ،به این مهم با
3
کلیدواژه تبعیت در آیه  116سوره هود اشاره شده است.
از مسائل مهم یک گروه مرجع منفی این است که ویژگیهای آن شناسایی گردد تا افراد
جامعه از این ویژگیها دوری کرده و از افراد دارای این ویژگیها دوری بجویند .از آیات قرآن
کریم موارد زیر به دست میآید:
الف) تکرار و اصرار بر راه اشتباه :از ویژگی افرادی که در نعمتهای مادی غرق شدهاند
َّ
و خدا را فراموش کردهاند اصرار بر اشتباه است ،این نکته در سور ه واقعه آمده استِ « :إن ُه ْم
ْ
ُ ُ ُّ َ َ ْ
ُكانوا َق ْب َل ذ ِل َك ُم ْت َر ِف َ
ون َعلى ال ِح ْن ِث ال َع ِظیم» در مورد تعبیر «حنث عظیم»
ین (َ )45و كانوا ی ِصر
اختالفی بین مفسرین موجود است برخی منظور آیه را اصرار بر گناه بزرگ میدانند (طبرسی،
 ،)1372آلوسی ( )1415آیه را به اصرار بر گناه عظیم به معنای گناهان کبیره و یا شرک خدا
ترجمه کرده است و طباطبائی ( )1374معنایی مطلق برای حنث در نظر دارد و اطاعت از غیر
خدا را صحیح میداند .از این نظرات به دست میآید اصرار بر اشتباه و گناه از صفات مترفین
بوده و این خصلت به گفته امام صادق؟ع؟ عامل بدبختی است(حر عاملی.)1409 ،
ب) مقدم دانستن منافع خود بر حق و حقیقت :ثروتمندان بی توجه به معنویت به دنبال
اهداف مادی خود هستند و با آنچه بر سر راهشان باشد مقابله میکنند هر چند حقیقت باشد
هر چند سخنان فرستاده خداوند باشد تا جایی که پیامبر؟ص؟ را مجنون خطاب میکنند.
ج) ارائه منطقی نادرست :شخصی که در نعمت غرق شده است نگاه و منطق او نیز
متناسب با زاویه دیدش میگردد تا جایی که کثرت اموال و فرزندان را دلیلی بر برتری آنها نزد
خدا میدانند در حالی که علی بن ابی طالب؟ع؟ در غررالحکم (تمیمی )1410 ،میفرمایند:
4
«مالک برتری دین است و گرنه دنیا که به غیر دوستدار خدا نیز داده میشود».
2

باشد.
 .1سامر به َ
َ
معنای جلسات شبانه و سری می َ
َ ُ
َْ َ ْ
َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ َ
َ « .2ح َّت إذا أ َخ ْذنا ُم ْت َر ِفهی ْم ب ْال َعذاب إذا ُه ْم َ ْیأ ُر َ
آیات ُت ْتىل َعل ْیك ْم
ون
( )64ال تأر وا ال َی ْوم ِإنك ْم ِمنا ال تنص ُر ون ( )65قد كانت ِ
ِ
ِ
ِ َ
ِ
ِ
ُ
سام ًرا َ ْت ُج ُر َ
َف ُك ْن ُ ْت َعىل أ ْعقاب ُك ْم َت ْن ِك ُص َ
()66م ْس َت ْكبر َ
(.)67
ون
ه
ب
ین
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
َ
َ
َ ُ ُ
َّ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ّ َ َ َ
َّ َ
َ َْ
ُْ
َ ْ
ْ ْ
َ
َ َْ
ین ظل ُموا ما
ض ِإال ق ِلیًال ِمن أنینا ِمنم و اتبع ال ِذ
ون ِم ْن ق ْب ِلك ْم أولوا َب ِق ّی ٍة َی َن ْو َن ع ِن الف ِ
ُ ْ ُ .3فلو ال كان ُ ِم َن ُ الق ُر ِ
ساد ِف الر ِ
ْ
أترفوا ِف ِیه َو كانوا مر ِمنی.
حیب و ال یعطى ّ
ّ ِ.4إن �ّالل سبحانه ِیعطى ّ
الدین ّإل من ّ
حیب.
حیب و من ال ّ 
الدنیا من ّ 
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د) لجاجت در مسیر انحراف :قرآن در مورد مترفین میفرماید« :آیات و نشانههای خداوند
برای این افراد واضح میشود منتهی به خاطر لجاجت دوری میکنند و به تعبیر آیه به عقب
عقب برمیگردند»« 1.تنکصون» از ماده «نکوص» به معنى عقب عقب بر گشتن است ،و
«اعقاب» جمع «عقب» (بر وزن جهش) به معنى پاشنه پا است و مجموع این جمله کنایه
از کسى است که سخن نامطلوبى را مىشنود و به قدرى نگران و وحشت زده مىشود که بر
پاشنه پایش به عقب باز مىگردد .نه تنها در برابر شنیدن آیات الهى عقب گرد مىگردند ،بلکه
در برابر آن حالت استکبار به خود مىگیرند (مکارم و همکاران.)1371 ،
سیمای کلی از عالمان فاسد در قرآن کریم
علم اگر در دست اهلش باشد وسیلهای برای نجات بشر است ولی اگر ناباب آن را حمل
کند مسیر انحراف جهت حرکت مریدان است .قرآن عالمان فاسد را گاهی با تعبیر «احبار» و
گاهی با «رهبان» یاد میکند 2.گاهی هم بدون ذکر عنوان خاصی به عالمان فاسد اشاره دارد.
َ
ْ
راغب اصفهانی ( )1412در مورد معنای حبر دارد« :ال َح ْب ُر :العالم و جمعه :أ ْح َب ٌار ،لما یبقى من
أثر علومهم فی قلوب الناس ،و من آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها» عالم را از آن جهت حبرگویند
که اثر علم و عملش مىماند و جمع آن احبار است .فراهیدی ( )1409عالوه بر مطرح کردن
معانی دیگر قید اهل دین را هم به عالم اضافه نموده است .افرادی چون مصطفوی ()1368
که در یک فرض «حبر» را «مداد» معنا کردهاند ،دلیل این نامگذاری را کتابت عا ِلم بهوسیله
الح َب ُر :فالظاهر كونه
مداد گفتهاند .ایشان به معنای دیگری با این عبارت تصریح دارندّ « :أما ِ
مأخوذا من حابر عبر ّیة ،فهو بمعنى العالم ،و ّأما معنى السحر فی حابرّ :
فان السحر و الكهانة كانت
شائعة فی ّ
متقدمی علماء الیهود و فی ولد هارون» ریش ه کلمه در این معنا عبری و به معنای عالم

و سحر در نظر گرفته شده است.
با توجه به استعماالت قرآنی الزم است فرق احبار ،رهبان و ربانییون مشخص گردد.
طباطبائی ( )1374احبار را به معنای دانشمند میداند و معتقد است بیشتر در علمای
یهود استعمال میشود .و کلمه «رهبان» جمع «راهب» است ،و راهب به کسی گویند که خود
را به لباس رهبت و ترس از خدا درآورده باشد ،و لیکن استعمال آن در عابدان نصاری غلبه
َ
َْ َ
سام ًرا َ ْت ُج ُر َ
كان ْت آیات ُت ْتىل َع َل ْی ُك ْم َف ُك ْن ُ ْت َعىل أ ْعقاب ُك ْم َت ْن ِك ُص َ
ون (ُ )66م ْس َت ْكبر َ
(مؤمنون).
ون ()67
ین ِب ِ َه
ِ
 .1ق َّدَ ُ َ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ َ َ
ِ
َ
ْ
ً
ً
ً
َ
ّ
َ
َ ّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َّ
ّ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ال ِس َ
َ َ ُ ُ ْ
الل َو َ
واحدا ال ِإله ِإال هو سبحانه عما
یح ْاب َن َم ْر ی َو ما أ ِم ُر وا ِإال ِل َی ْع ُبدوا ِإهلا ِ
ون ِ
ُ .2اتذوا أحبار ه ْم و ر هبان ْم أر بابا ِم ْن د ِ
ْ
ُیشرِكون (توبه .)31
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یافته است .ایشان در المیزان معتقد است :ربانیون علمایى هستند که تربیت مردم را به دست
دارند .اینها کسانى هستند که در جنگ با کافران از خدا یارى میجویند 1و نبرد میکنند .چهبسا
انبیایى که به همراه آنها دانشمندانى بودند که به کارزار و نبرد پرداختند 2.از طرفی مجاهد
و قتاده ّ
«ربانیان» را فقهای یهود و «احبار» را دیگر علمای آنان دانستهاند(سیوطی.)1404 ،
در هر صورت سمبل عالمان فاسد و گمراه در کتاب هدایت خداوند عالمانی از یهود با
َ
نام احبار و عالمانی از مسیحیت با نام رهبان میباشد .واژه «احبار» ،بهصورت صریح  ۴بار
در قرآن کریم ذکر شده است؛ دو بار به همراه ّ
«ربانیون» و دو بار به همراه ُ«رهبان» و همچنین
در آیات دیگر نیز نکاتی بیان میگردد.
ف ساختن
در سوره مائده آیه  44به ویژگی تورات که هدایت و نور است و براى بر طر 
تاریکیهاى جهل و نادانى نازل شده است ،اشاره میشود .پیامبران الهى؟مهع؟ که در برابر
فرمان خدا تسلیم بودند و بعد از نزول تورات روى کار آمدند همگى بر طبق این کتاب براى
یهود ،حکم مىکردند .نه تنها آنها چنین مىکردند بلکه علما ،بر طبق این کتاب آسمانى که
به آنها سپرده شده بود ،و بر آن گواه بودند داورى مىکردند.در اینجا روى سخن را به آن
دسته از دانشمندان اهل کتاب که در آن عصر مىزیستند کرده و مىگوید :از مردم نترسید و
احکام واقعى خدا را بیان کنید ،بلکه از مخالفت من بترسید که اگر حق را کتمان کنید مجازات
ً
خواهید شد و ضمنا آیات خدا را به بهاى کمى نفروشید .در حقیقت سرچشمه کتمان حق و
احکام خدایا ترس از مردم و عوامزدگى است و یا جلب منافع شخصى و هر کدام باشد نشانه
ضعف ایمان و سقوط شخصیت است ،و در جملههاى باال به هر دو اشاره شده است (مکارم
و همکاران .)1371 ،در پایان آیه ،حکم قاطعى درباره اینگونه افراد که بر خالف حکم خدا
داورى مىکنند صادر کرده ،مىفرماید :آنها که بر طبق احکام خدا داورى نمىکنند ،کافرند.
در آیهای دیگر از همین سوره مائده 3علمای اهل کتاب را مذمت مینماید .در این آیه
از تعبیر «اثم» که عبارتاست از تجاوز قولى نسبت به حدود خداى سبحان و در مقابل،
«اکل سحت» که نمونه معصیت عملى میباشد ،استفاده شده است .در نتیجه مذمت احبار و
4
ربانیون به خاطر سکوت است که چرا در مقابل این خالفها سکوت کردهاند.در آیهای دیگر
 .1وانصرنا عىل القوم الكافر ین.
.
كثیر
ربیون
.2كإین من نىب
َ
قاتل ُمعه َ
بار َع ْن َق ْول ُم ْال ْ َث َو أ ْكله ُم ُّ
الس ْح َت َلب ْئ َس ما ُ
َ .3ل ْو ال َی ْن ُ
اه ُم َّ
ون َو ْال ْح ُ
كانوا َی ْص َن ُع َ
الر َّب ِان ّی َ
ون (مائده.) 63 ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َّ َ ُ َ
ِ
َ
َ
ْ
ً
ً
ً
َ
ّ
َ
َ ّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َّ
ّ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ال ِس َ
ْ َ َ ُ ُ ْ
الل َو َ
واحدا ال ِإله ِإال هو سبحانه عما
یح ْاب َن َم ْر ی َو ما أ ِم ُر وا ِإال ِل َی ْع ُبدوا ِإهلا ِ
ون ِ
ُ .4اتذوا أحبار ه ْم و ر هبان ْم أر بابا ِم ْن د ِ
ْ
ُیشرِكو ن (توبه.)31 ،
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افراد عادی به علت اطاعت بی چون و چرا از علمایشان مورد مذمت قرار گرفتهاند .شکی
نیست که یهود و نصارى در برابر علماء و راهبان خود سجده نمىکردند و براى آنها نماز و روزه
و یا سائر عبادتها را انجام نمىدادند ،ولى از آنجا که خود را بدون قید و شرط در اطاعت آنان
قرار داده بودند و حتى احکامى را که بر خالف حکم خدا مىگفتند واجب االجراء مىشمردند
قرآن از این پیروى کورکورانه و غیر منطقى تعبیر به «عبادت» کرده است (مکارم و همکاران،
 .)1371از ویژگیهای علمای فاسد خوردن اموال مردم به نحو باطل است 1و هیچ جرم و
گناهى به قدر تعدى به حقوق مردم ،جامعه را فاسد نمىسازد .طباطبائی ( )1374علت این
مطلب را این طور دانستهاند « :زیرا مهمترین چیزى که جامعه انسانى را بر اساس خود پایدار
مىدارد ،اقتصادیات جامعه است که خدا آن را مایه قوام اجتماعى قرار داده ،و ما اگر انواع
ً
گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقا آمارگیرى کنیم و به جستجوى علت
آن بپردازیم خواهیم دید که علت بروز تمامى آنها یکى از دو چیز است :یا فقر مفرطى است
که انسان را به اختالس اموال مردم از راه سرقت ،راهزنى ،آدمکشى ،گرانفروشى ،کمفروشى،
غصب و سایر تعدیات وادار مىکند ،و یا ثروت بىحساب است که انسان را به اسراف و ول
خرجى در خوردن ،نوشیدن ،پوشیدن ،تهیه سکنى و همسر ،و بى بند و بارى در شهوات،
هتک حرمتها ،شکستن قرقها و تجاوز در جان ،مال و ناموس دیگران وامىدارد .و همه
این مفاسد که از این دو ناحیه ناشى مىشود هر یک به اندازه خود تأثیر مستقیمى در اختالل
نظام بشرى دارد ،نظامى که باید حیازت اموال و جمعآورى ثروت و احکام مجعول براى
تعدیل جهات مملکت و جدا ساختن آن از خوردن مال به باطل را ضمانت کند ،وقتى این
نظام مختل گردد و هر کس به خود حق دهد که هر چه به دستش مىرسد تصاحب کند ،و
ً
از هر راهى که برایش ممکن باشد ثروت جمع نماید قهرا سنخ فکرش چنین مىشود که از هر
راهى که ممکن شد باید مال جمعآورى کرد چه مشروع و چه نامشروع ،و به هر وسیله شده
باید غریزه جنسى را اقناع و اشباع کرد چه مشروع و چه نامشروع ،و هر چند به جاهاى باریک
هم بکشد .و پر واضح است که وقتى کار بدینجا بکشد شیوع فساد و انحطاطهاى اخالقى
چه بالئى بر سر اجتماع بشرى درمىآورد ،محیط انسانى را به صورت یک محیط حیوانى
پستى در مىآورد که جز شکم و شهوت هیچ همى در آن یافت نمىشود ،و به هیچ سیاست و
َ
َّ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ َ ً َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َّ
ین َی ْك ِن ُز َ
الناس ب ْال ِ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
الل َو ّال ِذ َ
ون
بان لیأ كلون َ أموال
یل ِ
َ َّ.1یا أیا ال ْ ِذ َّین َ آمنوا ِإن ُك ِثیرا ِمن الحبارِ َّ و الر ه ِ
ِ ِ
باط ِل و یصدون عن س ِب ِ
َ ُْ َ
الل َف َب ِّش ْر ُه ْم ب َ
َ َ
َ
ذاب أ ِلمی( .توبه.)34 ،
ع
یل ِ
ِ ٍ
الذهب و ال ِفضة و ال ین ِفقونا ِف س ِب ِ
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تربیتى و با هیچ کلمه حکمتآمیز و موعظهاى نمىشود افراد را کنترل نمود».
ادام ه آیه ،مسدود کردن راه هدایت الهی توسط علمای فاسد را متذکر میشود و در نهایت
دوباره به بحثی اقتصادی اشاره میکند که علمای فاسد طال و نقرهها را جمعآوری کرده و در
راه اصالح جامعه انفاق نمیکنند.
آیاتی دیگر نیز در قرآن کریم راه عالمان فاسد را متذکر میشود در حالی که واژههای احبار
و رهبان در آنها نیامده است.به عنوان نمونه در سوره بقره ( )146آمده است « :کسانى که
کتاب آسمانى به آنان دادهایم ،او [پیامبر] را همچون فرزندان خود مىشناسند؛ (ولى) جمعى
1
از آنان ،حق را آ گاهانه کتمان مىکنند! ».
اهل کتاب ،پیامبر اسالم؟ص؟ را بر اساس اوصافش که در تورات و انجیل خواندهاند،
ً
میشناسند ،به گونهاى که پسران خود را میشناسند و مسلما گروهى از آنان حق را در حالى
که میدانند ،پنهان میدارند.
میدانستند که پیامبر اسالم؟ص؟ براى نجات انسان از خزى دنیا و عذاب آخرت آمده،
میدانستند این شخص همان کسى است که تورات و انجیل از او خبر داده ،میدانستند
که باید به او ایمان بیاورند ،اما چون ایمان آوردن به او را ،نابودى ریاست خود میدانستند،
به او نپیوستند و از ایمان آوردن دیگران هم مانع شدند .نمونهای از فعالیتهای آنان این
طور بیان میشود :از یهود گروهى هستند که هنگام خواندن دست نوشتههاى دروغ و بر
بافتههاى خود زبان و صدایشان را چنان پیچ و خم می دهند تا شما گمان کنید که آنچه
مىخوانند از کتاب آسمانى است ،در حالى که از کتاب آسمانى نیست و مىگویند :آنچه
میخوانیم از سوى خداست .در حالى که از سوى خدا نیست و با آن که میدانند به خدا دروغ
2
میبندند.
تحلیل روان شناختی اجتماعی « عالمان فاسد»
«عالمان فاسد» یک گروه اجتماعی هستند .آنها را میتوان گروهی در جامعه در نظر گرفت
که شباهتهایی در رفتار و عملکرد و اهداف دارند .در خوردن اموال مردم در کتمان حق و
حقیقت و مواردی دیگر اشتراک دارند و اهدافی چون استمرار تحکم به مردم و غارت اموال
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ً
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ون.
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و جاهل نگه داشتن آنها را دنبال میکنند .تعامل و همکاری عالمان متمول در این راستا هم
از نکات مهم گروه بودن آنهاست چرا که همگی در «یحرفون الكلم عن مواضعه» دست داشته و
همکاری میکردند و نسبت به این مسئله اعتراض و مخالفتی از خود نشان نمیدانند و این
وابستگی و به هم پیوستگی گروهی از شاخصههای آنهاست.
عالمان فاسد جزء گروه مرجع به حساب میآیند:
مشخص است که عالمان گروهی هستند که افراد آن را معیار مقایسه و داوری و تصمیم گیری
دربار ه عقاید و رفتار خود قرار میدهند چرا که به پشتوانه علم و آ گاهی شان از آنها تبعیت
کرده و همچون الگویی اهداف خود را متناسب با عالم قرار میدهند لذا فاکتورهای گروه
مرجع در مورد عالمان فاسد قابل تطبیق است .در قرآن کریم به حد اعالی تبعیت از احبار
و رهبان اشاره شده به نحوی که کورکورانه و بدون تفکر تبعیت محض از عالمان را مذمت
نموده است 1.این معنى در روایتى از امام «باقر» و امام «صادق»؟امهع؟ آمده است که فرمودند:
« به خدا سوگند آنان (یهود و نصارى) براى پیشوایان خود روزه و نماز بجا نیاوردند ولى
پیشوایانشان حرامى را براى آنان حالل ،و حاللى را حرام کردند و آنها پذیرفتند و پیروى کردند
و بدون توجه آنان را پرستش نمودند» (برقی.)1371 ،
در حدیثی دیگر عدى ابن حاتم مىگوید :خدمت رسول خدا ؟ص؟ آمدم و صلیبى از طال
در گردن من بود ،به من فرمودند :این بت را از گردنت باز کن ! من نیز اطاعت کردم ،سپس
َ َ ً
نزدیکتر رفتم شنیدم این آیه را مىخوانند « َّات َخ ُذوا َأ ْح َ
بار ُه ْم َو ُر ْهبان ُه ْم أ ْر بابا »...هنگامى که آیه
به پایان رسید گفتم :ما هیچ موقع پیشوایان خود را نمىپرستیم ! فرمودند :آیا این طور نیست
که آنها حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل مىکنند و شما از آنها تبعیت مىکنید؟ گفتم :بله
چنین است ،فرمود :همین عبادت و پرستش آنها است (طبری.)1415 ،
از مسائل مهم یک گروه مرجع منفی این است که ویژگیهای آن شناسائی گردد تا افراد
جامعه از این ویژگیها دوری کرده و از افراد دارای این ویژگیها برحذر باشند .از آیات قرآن
کریم موارد زیر به دست میآید:
الف) استفاده از اموال ناحق و نامشروع :از ویژگیهای ناپسندی که خداوند به بیشتر
ُ
َّ
ً
ً
َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ً
َّ
َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ
ُ
ََ
ُ
ال ِس َ
الل َو ْ َ
حان ُه َع ّما
واحدا ال ِإله ِإال هو سب
.1
یح ْاب َن َم ْر ی َو ما أ ِم ُر وا ِإال ِل َی ْع ُبدوا ِإهلا ِ
ون ِ
اتذوا أحبار ه ْم و ر هبان ْم أر بابا ِم ْن د ِ
ْ ُ
ُیشرِكون (توبه .)31
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احبار و رهبان نسبت میدهد ،خوردن مال به باطل است 1.برخی از مفسران منظور از أ کل
مال به باطل در این آیه را گرفتن رشوه برای تحریف کتاب خدا و تخفیف در احکام میدانند.
(طبرسی )1415 ،برخی از مفسرین در توضیح خوردن مال به نحو باطل و چگونگی
آن گفتهاند« :اما اینکه آنها چگونه اموال مردم را بیهوده و بدون مجوز و به تعبیر قرآن از
طریق«باطل» مىخورند در آیات دیگر کم و بیش به آن اشاره شده و قسمتى هم در تواریخ آمده
است .یکى اینکه :حقایق تعلیمات آئین مسیح؟ع؟ و موسى؟ع؟ را کتمان مىکردند تا مردم
به آئین جدید (آئین اسالم) نگروند ،منافع آنها به خطر نیفتد و هدایایشان قطع نشود ،چنان
که در آیات  41و  79و  174سوره بقره به آن اشارهشده است .و دیگر اینکه با گرفتن «رشوه»
از مردم حق را باطل و باطل را حق مىکردند و به نفع زورمندان حکم باطل مىدادند ،چنان
که در آیه  41سوره «مائده» به آن اشاره شده است .یکى دیگر از طرق نامشروع درآمدشان این
بود که به نام «بهشت فروشى» و یا «گناه بخشى» مبالغ هنگفتى از مردم مىگرفتند و بهشت و
آمرزش را که منحصرا در اختیار خداوند است به مردم مىفروختند که در تاریخ مسیحیت سر و
صداى زیادى بپا کرده و بحثها و جدالهایى برانگیخته است!»(مکارم و همکاران.)1371،
ب) جمعآوری ثروت و عدم پرداخت وجوهات شرعی :احبار و رهبان بدون
پرداخت وجوهات واجبه اموال ،آنها را تصرف میکردند 2.از قرائن و روایات به دست میآید
منظور از گنج ،مالی است که زکات آن داده نشده باشد در روایتی پیامبر اسالم؟ص؟ این معنا
را تایید میکنند( 3.طوسی)1414 ،
ج) مسدود کردن راه خدا :عالمان فاسد مسیر هدایت شدن انسانها را مسدود میکردند
زیرا آیات الهى را تحریف نموده و یا به خاطر حفظ منافع خویش مخفی مىداشتند ،بلکه هر
کس را مخالف جایگاه و منافع خود مىدیدند متهم مىساختند ،و با تشکیل محکمههاى
تفتیش مذهبی آنها را به بدترین شکل محاکمه و به شدیدترین حالت محکوم و مجازات
4
مىکردند.
د) تحریف احکام الهی :این ویژگی با برخی از آیات که به صورت صریح بر تحریف کتاب
َ َ
َ
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خدا از سوی عالمان یهود داللت دارند ،تأیید میشود 1.در روایتی از امام صادق؟ع؟ سوالی
پرسیده شد در مورد احبار و رهبان ،حضرت در جواب فرمودند :آنها حالل خدا را حرام و حرام
خدا را حالل میکردند( 2.برقی.)1371 ،
ه) کتمان حق :از ویژگیهای مهم عالمان فاسد این است که برای رسیدن به خواستههای
خود حق را مخفی میکنند و از بیان آن پروا دارند .خداوند متذکر میشود که اهل کتاب به
خوبی ،حقایق را میشناسند چون تمامی خصوصیات پیامبر؟ص؟ را در کتب خود دیدهاند،
3
ولی به صورت کامًال آ گاهانه آنها را پنهان میکنند.
بحث و نتیجهگیری
قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت انسان در مورد گروههای مرجع نکاتی عبرت آموز بیان
میکند که با برخی تعاریف و مفاهیم علم روز هماهنگ است  .قرآن همان طور که گروههای
مرجع مثبت را معرفی میکند به گروههایی نیز به عنوان گروه مرجع منفی اشاره دارد .از میان
این گروهها دو دستهای که تأثیر بسزایی در رفتار و عملکرد افراد جامعه دارد ثروتمندان
متمول « مترفین » و عالمان فاسد هستند که شناخت ویژگیهای آنها راه حلی است برای
شناسائی و دوری از این گروههاست .ویژگیهای به دست آمده برای ثروتمندان متمول
عبارت اند از :تکرار و اصرار بر راه اشتباه ،مقدم دانستن منافع خود بر حق و حقیقت  ،ارائه
منطقی نادرست و لجاجت در مسیر انحراف .از سوی دیگر عالمان فاسد نیز نشانگانی دارند:
استفاده از اموال ناحق و نامشروع ،جمعآوری ثروت و عدم پرداخت وجوهات شرعی ،مسدود
کردن راه خدا ،تحریف احکام الهی و کتمان حق.
منابع

 •قرآن کریم.
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 • ســیدمحمدباقرصدر ( ،)1369ســنتهای اجتماعــی و فلســفه تاریــخ در مکتــب قــرآن ،ترجمــه حســین
منوچهری ،تهران :رجاء.
 •زاهد هاشمیان فر ( ،)1386نقش مالء و مترفین در تهدید امنیت جامعه ،ماهنامه نگرش راهبردی ،شماره .88
 •جلیلی ،سید هدایت ( ،)1387تفسیر موضوعی ،چیستی ،بنیانها و پیش فرضها ،قم ،بوستان کتاب.
 •کوئن ،بروس؛ مبانی جامعهشناسی ،غالمعباس توسلی و رضا فاضل ،چاپ سوم ،تهران :سمت. ،
ل
 •نعیمیان ،ذبیح �ال ( ،)1383حوزه نجف و رویکرد روان شناسانه انقالب ،مجله پگاه حوزه ،شماره .146
 •عیسی مراد ،ابوالقاسم ( ،)1389روان شناسی اجتماعی ،تهران :رشد و فرهنگ.
 •طوسى ،محمد بن الحسن ( ،)1414االمالی ،قم :دارالثقافه.
 •قنادان ،منصور و دیگران ( ،)1375جامعه شناسی (مفاهیم کلیدی) ،تهران :آوای نور.
 •مصطفوی ،حسن ( ،)1360التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
�ل
عبدال ( ،)1376مبانی رسالت انبیاء در قرآن ،تهران :سروش.
 • )12نصری،
 • )13ابن منظور ،محمد بن مکرم (1414ق) ،لسان العرب ،دار صادر ،بیروت :چاپ سوم.
 •راغب اصفهانى ،حسین بن محمد (1412ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،بیروت :چاپ اول.
 •قرشی ،علی اکبر ( ،)1412قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیه.
 •مکارم شیرازى ،ناصر (1371ش) ،تفسیر نمونه ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران :چاپ دهم.
 •طباطبایى ،محمدحســین (1374ش) ،تفسیر المیزان ،ترجمه محمد باقر موسوی ،دفتر انتشارات اسالمی،
قم :چاپ پنجم.
 •سید رضی ،محمد بن حسن (1414ق) ،نهج البالغة ،تحقیق صبحی صالح ،نشر هجرت ،قم :چاپ اول.
 •هاشمیان فرد ،زاهد ( ،)1386نقش مالء و مترفین در تهدید امنیت جامعه ،ماهنامه نگرش راهبردی ،شماره .88
 •طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)1372مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ناصر خسرو.
�ل
عبدال ( ،)1415روح المعانی فی تفســیر القرآن العظیم و الســبع المثانی ،بیروت :دار
 •آلوســی ،محمود بن
الکتب العلمیة ،منشورات محمد علی بیضون.
 •شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن ( ،)1409وسائل الشیعه،قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم.
 •تمیمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد ( ،)1410غرر الحکم و درر الکلم ،قم :دارالکتب االسالمی.
 •فراهیدى ،خلیل بن احمد (1409ق) ،کتاب العین ،چاپ دوم ،قم :نشر هجرت.
 •ســیوطى ،عبدالرحمن بن ابىبکر ( ،)1404الدر المنثور فى التفســیر بالماثور ،قم :کتابخانه عمومى حضرت
ل
آیت �ال العظمى مرعشى نجفى(ره).
 •برقى ،احمد بن محمد بن خالد ( ،)1371المحاسن ،قم :دارالکتب االسالمیه.
 •طبرى ،محمد بن جریر ( ،)1412جامع البیان فى تفسیر القرآن(تفسیر الطبرى) ،بیروت :دارالمعرفه.
• merton , Robert.k (1957) , social theory and social structure. new york: glencoc , il: free press.
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