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مقدمه
فصلنامه «اسالم و پژوهشهای روانشناختی» فصلنامهای علمی و چندرشتهای است که با
هدف ارائه نتایج مطالعات و پژوهشهای علمی ،فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطالعات،
ترویج مباحثات علمی بین پژوهشگران و محققان حوزههای مختلف علمی :روانشناسی،
مشاوره ،مددکاری اجتماعی ،تعلیم و تربیت ،دین و ...منتشر می شود .این فصلنامه در
گستره مسائل روانشناختی ،در دو سطح بنیادی و کاربردی ،مقالههایی را میپذیرد که از
ساحت دینی نیز برخوردار 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)؛
• گزارش کوتاه علمی؛
• مطالعه موردی؛

ساختار مقاله بایستی به شرح زیر تنظیم و ارسال گردد
• عنوان مقاله :عنوان باید گویا و کوتاه باشد.
• نام ،نام خانوادگی ،مرتبه علمی ،وابستگی سازمانی ،شهر ،کشور و ایمیل پژوهشگر /پژوهشگران؛
• چکیده :در این قسمت ،مطالب اصلی مقاله شامل هدف ،روش ،یافتهها و نتیجهگیری
بهصورت فشرده ( حداکثر  ۲۰۰کلمه) بیان می شود.
• کلید واژهها :از میان واژههای اصلی مقاله ،بین  ۳تا  ۵واژه مشخص شوند.
نکته :موارد فوق هم به زبان فارسی و هم التین بارگذاری شود.
• مقدمه :بیان مسئله ،هدف ،تبیین ضرورت انجام تحقیق و فرضیه ها (سؤالها)؛
• روش :جامعه آماری ،روش نمونهبرداری ،گروه نمونه ،ابزار(های) پژوهش ،فرایند اجرای
پژوهش و روش تحلیل دادهها؛
• یافتهها :یافتههای حاصل از روشهای آماری ،جدولها ( شماره و عنوان در باالی آن) و نمودارها

(شماره و عنوان در زیر آن) .کلیه جدولها و نمودارها باید به زبان فارسی تهیه شوند .همچنین
اعداد داخل جدولها باید به زبان فارسی باشد و برای اعشار از نقطه ( ).استفاده شود.

نکته :تعداد جداول متناسب با حجم مقاله باشد و فایل جداول عالوه بر متن اصلی
بهصورت جداگانه بارگذاری شود.
• بحث و نتیجهگیری :نتیجهگیری ،مقایسه یافتههای پژوهشی با پیشینه پژوهش و تبیین آنها؛
• منابع ( شامل منابع فارسی و التین) :ارائه کامل کلیه منابعی که در متن مقاله از آنها استفاده
و به آنها ارجاع شده است به ترتیب حروف الفبا .تنظیم منابع ،مطابق الگوی راهنمای  APAبه
شرح ذیل انجام شود:
.۱کتاب :نامخانوادگی ،نام (سال انتشار اصلی) ،عنوان کتاب ،شماره جلد ،نام و
نامخانوادگی مترجم ،سال انتشار ترجمه ،نوبت چاپ ،محل انتشار :انتشارات.
 .۲مقاله :نامخانوادگی ،نام (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،سال/دوره،
شماره ،صفحات.
 .۳پایاننامه :نامخانوادگی ،نام (سال انتشار) ،عنوان پایاننامه ،پایاننامه کارشناسی
ارشد  /دکترا ،رشته ،دانشگاه.
 .۴گزارش :نام سازمان ( سال انتشار)« ،نام گزارش».
 .۵اینترنت :نامخانوادگی ،نام (تاریخ اخذ مطلب) :نشانی کامل سایت.
• ضمایم (در صورت لزوم)

نکات قابل توجه در ارائه مقاالت
 .۱مقاله ارسالی نباید قبًال در جای دیگری به چاپ رسیده باشد و نیز نباید بهطور همزمان برای بررسی و
چاپ به مجله دیگری ارسال شده باشد.
 .۲مقاله باید با نرمافزار  ،Microsoft Wordقلم  ،Mitraاندازه  ۱۴و فاصله خطوط  ،۱تهیه و بهوسیله
ایمیل ،برای فصلنامه ارسال شود .شماره تلفن برای دسترسی آسان و سریع دفتر مجله به نویسنده
مسؤول مقاله نیز قید گردد.
 .۳حجم مقاله از  ۹۰۰۰کلمه بیشتر نباشد.

مالحظات
• فصلنامه در رد ،اصالح یا ویرایش مقاله آزاد است.
• اصطالحات علمی و اسامی خاص مقالهها مطابق روش فصلنامه یکسانسازی میشود.
• مسؤولیت صحت و محتوای مقاله و حفظ حقوق دیگر مؤلفان بر عهده نویسنده مسؤول آن است.
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بایستههای مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسالمی
Requirements for counseling the opposite sex with an Islamic approach
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Abstract
The present study aimed to identify the
needs of counseling with the opposite sex
with an Islamic approach by descriptiveanalytical method. Findings show that
same-sex counseling is allowed under
certain conditions. Examining the Islamic
view in this regard, as opposed to the two
views of strict and careless, has a "moderate
approach" to counseling with the opposite
sex. Also, the findings of the study in
examining the requirements of counseling
with the opposite sex indicate that such
things as "piety", "choosing the right place",
"adhering to a chaste look", "adhering to
the appropriate cover", "avoiding makeup",
"Commitment to chaste dialogue", "brevity
and self-sufficiency as necessary", "control
of empathetic relationships" are among the
most important requirements for counseling
with the opposite sex. Therefore, the Islamic
approach to counseling results in a noticeable
difference from the do's and don'ts of healthy
counseling for the opposite sex.
Keyword: Counseling, opposite sex,
requirements, piety, chastity.

چکیده

پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی بایســتههای
مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسالمی به روش
 یافتههای.تحلیلــی صورت گرفته اســت-توصیفی
پژوهــش نشــان میدهد مشــاوره باجنــس مخالف
 بررســی دیدگاه اســامی در.با شــرایطی مجاز اســت
ایــن خصــوص در مقابــل دو دیــدگاه ســختگیرانه
 «رویکــردی معتدالنــه» بــه مشــاوره،و ســهلگیرانه
 همچنیــن یافت ههــای.بــا جنــس مخالــف دارد
پژوهــش در بررســی بایســتههای مشــاوره با جنس
مخالــف حا کــی از آن اســت کــه مــواردی همچــون
 «التزام به،» «انتخاب مکان مناسب،»«تقوامداری
 «پرهیز،» «التزام به پوشش مناسب،»نگاه عفیفانه
 «اختصار،» «التــزام به گفتگوی عفیفانه،»از آرایش
» «کنترل روابــط همدالنه،»و اکتفــا به حد ضــرورت
از جمله مهمترین بایسته مشاوره با جنس مخالف
 بنابرایــن رویکرد اســامی در مشــاوره تفاوت.اســت
محسوسی از باید و نبایدهای تحقق سالم مشاوره
.با جنس مخالف را نتیجه میدهد
، جنــس مخالــف، مشــاوره:کلیــد واژههــا
. عفاف، تقوامدرای،بایستهها

8

 /سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی  ،15بهار و تابستان 1400

مقدمه
امروزه ،بیش از هر زمان دیگر ،مردم با موضوع مشاوره در حوزههای مختلف نظری و کاربردی
و در عرصههای گوناگون زندگی مادی و معنوی با گرایشهای متنوع و متعدد رفتاری،
شناختی ،روانی ،تربیتی ،تحصیلی ،خانوادگی ،ازدواج و نظایر آن ارتباط دارند .موضوع
مشورت یکی از توصیههای مؤکد دین اسالم میباشد که در آیات قرآن کریم (آل عمران،
َ ََ َ ٌ ّ
وم ِإلا
 159و شوری )38 ،و روایات اهلبیت؟مهع؟ نیز مطرح گردیده است؛ مانند «ما تشاو ر ق
ّ
ُ
ُ
شد ِهم؛ هیچ ملتى با هم مشورت نکردند مگر آنکه راه درست خود را پیدا کردند» (حرانی،
هدوا ِإلى ر ِ
خاط َر ب َنفسهِ َمن َ
صَ « .)233قد َ
استغنى ِب َرأیهِ ؛ هر کس خود را ،از رأى و نظر دیگران بىنیاز بداند،
ِ ِ
ِ
َ ََ َ ٌ ّ
وم إلا
خودش را به خطر انداخته است» (شیخ صدوق ،ج ،4ص ،388ح « .)5834ما تشاو ر ق
ُُ
ُ
شد ِهم؛ هیچ قومى با یکدیگر مشورت نکردند؛ مگر آنکه به راه پیشرفت خود رهنمون شدند»
هدوا إلى ر ِ
(حرانی ،ص.)233
مشاوره به مفهوم اصطالحی فرایندی فراتر از مشورت ساده است .مشاوره در واقع یک
فرایند است؛ فرایندی از فعالیتهای شناختی ،تشخیصی و رفتاری است .مشاور ،در فرایند
مشاوره ضمن دعوت از مراجع به همکاری و همراهی ،مسئولیت سامان بخشیدن به آن را در
مرحله آغازین ،میانی و پایانی به عهده میگیرد (وکیلیان و کرباسی.)1386 ،
رهنمایی ( )1388براین باور است که مشاوره فرایند پویایی است که طی آن مشاور
بر اساس اصول ارتباطات انسانی معنادار ،با نظارت تمام و مستمر و با تکیه بر مهارتها و
تجربههای سودمند به برقراری ارتباط با مراجع پرداخته ،به وی فرصت میدهد که بهراحتی
و با آرامش خاطر ،مسئله یا مشکل یا رفتار نابهنجار خود را مطرح نماید .این فرایند امر مصاحبه
یاورانه را سامان بخشیده ،زمینه را برای تشخیص و رفع مشکل یا درمان نابهنجاری مراجع
فراهم میکند.
مشاور نقش اساسی در مشاوره دارد و ارزشها ،اخالق و رفتارش در مشاوره نقش
بسزایی دارد .رعایت مسائل اخالقی در مشاوره آنقدر مهم است که امام صادق؟ع؟
میفرمایند« :مشورت شایسته نیست؛ مگر با شرایط آن ،وگرنه زیانش بر مشورتخواه بیش از سودش
باشد»(حرعاملی1409 ،ق ،ج ،12ص .)22با وجود تأ کید فراوان بر مشاوره و اهمیت آن در
ُ ّ
َ َ ُ
حدودها َف َمن َع َرفها ب ُ
حدو ِدها،
متون اسالمی ،امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :الم
شو رة لاتکون ِالا ِب ِ
ِ
ُ َ
ّ
َ
َُ
ستشیر َا َ
کثر ِمن َمنف َع ِتها» (مجلسی ،ج ،75ص )106بنابراین در
َو ِالا کانَت َم َض ّرتها علیالم
ِ
صورت عدم رعایت حدود مشاوره ،زیان آن مشاوره را بر مراجع ،بیشتر از خیر آن میداند.

واشم یاههتسیا
ب
یمالسادرکیور اب فلاخم سنج اب هر
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همچنین در روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ انسان را از مشاوره با سه گروه بخیل ،ترسو و حریص
برحذر میدارد (سیدرضی ،نامه  .)53این نگاه حاکی از اهمیت شرایط مشاور در مشاوره است.
تأثیر ارزشهای مشاور در فرایند مشاوره ،از مسائل مهم اخالقی در این حوزه به شمار
میآید .به عقیده کوری و کوری ،1399( 1ص )125مداخلههای درمانی متکی بر ارزشهای
اساسی مشاور است .هدفها و روشهای درمان ،جلوههایی از زندگی مشاور است و مشاوران
ارزشهای خود را بهوسیله اهداف درمان که نسبت بدانها متعهدند ،انتقال میدهند.
ازاینروی ،ضرورت رعایت مسائل اخالقی در مشاوره از یکسو و تأثیر ارزشهای جوامع بر
قوانین از سوی دیگر ،متخصصان این عرصه را به تدوین نظامنامههای اخالقی در حیطه
مشاوره و روانشناسی ،با توجه به ارزشهای جوامع کشاند.
تاریخچه شکلگیری اصول اخالق حرفهای و کمیتههای اخالقی در زمینه مشاوره در
غرب ،به سال  1961میالدی برمیگردد .انجمن روانشناسی امریکا( 2)APAاصول اخالقی را
در سال  1953ارائه کرد و اصالحات بعدی در سالهای  2002 ،1992 ،1981 ،1959و سرانجام
در سال  2005صورت گرفت .سپس نظامنامه اخالقی انجمن مشاوره امریکا ( 3)ACAکه
شباهت زیادی در موضو عهای اخالقی با نظامنامه روانشناسی این کشور دارد ،تدوین
شد .پس از آن ،این نظامنامهها در کشورهایی مثل کانادا ،بریتانیا ،ایرلند ،نیوزلند ،ژاپن و
ایتالیا مورد ّ
توجه قرار گرفت .در ایران نیز «نظامنامه اخالقی انجمن روانشناسی و مشاوره
جمهوری اسالمی ایران» در سال ّ 1385
توسط کمیسیون تخصصی شورای مرکزی سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره تدوین شد (حسینیان ،1387 ،ص.)12
علیرغم مباحث مشترک زیادی که در نگاه اسالمی و محتوای کتب اخالق مشاوره
با رویکرد روانشناسی معاصر وجود دارد ،با موضوعاتی مواجه میشویم که چندان در
روانشناسی معاصر به عنوان مسئلهای جهت پرداختن بدان اهمیت ندارد .به عبارتی دیگر
حتی میتوان روندی کامًال مخالف با آن را در رویکرد اسالمی و روانشناسی معاصر یافت .از
جمله این مسائل ،اصول حاکم بر مشاوره با جنس مخالف است .مشاوره با جنس مخالف از
جمله مسائل اخالق مشاور در روانشناسی معاصر محسوب نمیشود؛ لذا بررسی متون مرتبط
با آن ،فاقد هرگونه نتیجه روشنی در این خصوص خواهد بود .در مقابل با رویکرد اسالمی
1. Cori & Cori.
2. American Psychology Associatiation.
3. American Counseling Association.
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مشاوره با جنس مخالف از جمله مسائل مهم و دارای ضوابط و قوانین خاص خود در حوزه
مشاوره است .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی بایدها و نبایدهای مشاوره
با جنس مخالف تنظیم گردیده است .بدین منظور ابتدا به اصل امکان مشاوره با جنس
مخالف که در منابع اسالمی ذیل عنوان کلی ارتباط زن و مرد قرار گرفته ،پرداخته و سپس
بایدها و نبایدهای مشاوره با جنس مخالف مورد بررسی قرار میگیرد.

روش پژوهش
در این پژوهش به جهت دستیابی به بایستههای مشاوره با جنس مخالف از روش پژوهش
کیفی از نوع تحلیل محتوایی 1استفاده شد .بدین منظور مجموعه آیات و روایات مرتبط با
باب ارتباط زن و مرد ،مشاوره و همچنین محتوای روانشناختی مرتبط با اصول و فنون
مشاوره و اخالق مشاوره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .سپس با تحلیل محتوای مذکور
ابتدا اصل امکان مشاوره با جنس مخالف و پس از آن ضوابط آن استخراج گردید .در بررسی
فرضیه امکان مشاوره با جنس مخالف دیدگاههای قابل دفاعی وجود دارد که در نهایت
یافتههای پژوهش دراین خوصوص در سه دیدگاه کلی دستهبندی گردید .تحلیل محتوای
موجود ،در مرحله اول ،ضوابط و بایستههای متعددی را برای مشاوره باجنس مخالف را
گزارش نمود .بررسی مجدد یافتههای پژوهش در زمینه بایستهها ،این امکان را فراهم آورد
که در  8بایسته مهم ،خالصه و دستهبندی گردد.

یافتههای پژوهش

ً
از منظر اسالمی که عمدتا با تحلیل فقهی صورت گرفته است است ،در مورد ارتباط زن و مرد،
میتوان به سه دیدگاه کلی اشاره نمود.
الف .دیدگاه ممنوعیت مطلق؛ رویکردی سختگیرانه به موضوع :مطابق این
دیدگاه افراطی ،هر نوع ارتباط میان دختر و پسر و زن و مرد جز در صورت اضطرار ممنوع است؛
زیرا رابطه میان این دو ،رابطه آتش و پنبه است و میتواند مشکالت اخالقی غیرقابل کنترلی
به دنبال داشته باشد .ازاینرو عقل حکم میکند این نوع از ارتباط به کلی ممنوع باشد.
دیدگاه مذکور در تأیید صحت مدعای خویش ،پارهای از روایات را با تفسیری خاص
1. Content analysis.
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نقل میکند که از آن جمله است :در روایتی از حضرت زهرا؟اهع؟ آمده است« :برای زنان بهتر

است که هیچ مردی را نبینند و هیچ مردی نیز آنها را نبیند» (حر عاملی ،1397 ،ج ،14باب ،129
ح .)3حضرت علی؟ع؟ در سفارشات خـویش ،بـه امـام حسـن مجتبی؟ع؟ میفرمایند« :ا گـر
میتوانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد .هیچ چیز بهتر از خانه ،زن را حفظ
نمیکند .همان طور که بیرون رفتن آنان از خانه و معاشرت با مردان بیگانه در خارج از خانه برای آنها
مضر و خطرنا ک است ،وارد کردن مرد بیگانه نزد آنان در داخل خانه و اجازه معاشرت دادن به او نیز
مضر و خطرنا ک است .ا گر بتوانی کاری کن که زنانت غیر از تو را نشناسند» (سید رضی ،نامه .)31
براساس فتوای بسیاری از فقها ،اصل ارتباط و گفتگو ،معاشرت و مصاحبت ،سالم و
احوالپرسی میان زن و مرد با رعایت موازین اسالمی ممنوعیتی ندارد .زن و مرد میتوانند
صدای همدیگر را بشنوند و صدای خود را به همدیگر با رعایت موازین شرعی بشنوند (طاهری
نیا .)1386 ،بنابراین زن و مرد میتوانند در مسائل مختلف دینی ،علمی ،سیاسی ،اجتماعی
و ...با هم بحث و گفتگو داشته باشند و از نظرات و اطالعات همدیگر استفاده کنند .زن
میتواند مدیریت یک مؤسسه علمی-تعلیمی ،اقتصادی و ...را که مردان نیز در آنجا به کار
اشتغال دارند ،به عهده گیرد .همه این موارد و موارد مشابه آن ،از دیدگاه فقها هیچگونه
ممنوعیتی ندارد .آنچه که از دیدگاه فقهی و شرعی مهم است ،رعایت پرهیز از نگاههای
شهوتآلود ،اختالطها و مصاحبتهای نادرست و غیرمفید میباشد که موجب ایجاد انحراف
و طمع در زن و مرد میگردد (احزاب.)39 :
این دیدگاه که زن را باید در خانه محبوس کرد و از هرگونه حضور در جامعه و ارتباط با
دیگران محروم ساخت ،مبنای مقبولی ندارد .شهید مطهری ،روایاتی را که بر منع حضور زنان
در جامعه داللت دارد ،بر توصیه اخالقی حمل میکند؛ بدین معنا که مردان و زنان از خطرات
ارتباط با هم آ گاه شوند؛ سپس میگوید« :علت اینکه فقها به مضمون چنین جملههایی
فتوا ندادهاند ،ادله قطعی دیگر از آیات و روایات و سیره معصومین؟مهع؟ برخالف مفاد ظاهر
این تعبیرات است .بنابراین عمده این روایت ارزش اخالقـی دارد» (مطهری ،1379 ،ج،19
ص.)548
ب .دیدگاه جواز مطلق؛ رویکردی سهلگیرانه به موضوع :بر اساس این دیدگاه
تفریطی ،ایجاد هر نوع محدودیت و ممنوعیت در ارتباط میان زن و مرد ،باعث برانگیختن
حساسیت ،افزایش التهاب و اشتیاق میشود .انسان بر اساس اصل« :األنسان حریص
علی مامنع» وقتی در موردی با منع و محدودیت مواجه میشود ،نسبت به آن حریصتر و
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کنجکاوتر میشود (حرعاملی ،ج ،۴ص .)۴۰۵ازاینرو ،بهتر است که نحوه ارتباط دو جنس
مخالف ،همان گونهای باشد که دو جنس موافق با هم مرتبطند .از این گذشته ،اوضاع حاکم
بر جامعه جهانی ،اقتضا میکند ارتباط و گفتگوی میان همه افراد بشر ،فارغ از جنسیت ،نژاد،
رنگ ،دین و مذهب را پذیرفت.
این نظریه ،بهطور کامل با آیات و روایات فراوان و فتاوای فقها ناسازگاری دارد .آیات
و روایات متعددی که در باب لزوم رعایت عفاف ،حفظ حریم و ممنوعیت اختالط دو جنس
مخالف ،حرمت خلوت زن و مرد نامحرم ،تبرج و خودآرایی زنان در خارج از خانه آمده است،
گویای این است که از دیدگاه اسالم سادهانگاری و تساهل در روابط زن و مرد کامًال مردود
است .اسالم هر چند ارتباط زن و مرد را با رعایت موازین شرعی ،مجاز دانسته است؛ اما به
اختالطها و مصاحبتهای بیجهت روی خوش نشان نداده است.
آیا در دنیای غرب که هرگونه اختالطی مجاز دانسته شد ،حرص و آز جنسی کم شده
است و روابط نامشروع و بیبندوباریهای اخالقی رو به کاهش نهاده است؟ فیلمها و
عکسهای مبتذل رونق خود را از دست دادهاند؟ سقط جنینها و تولد فرزندان نامشروع مهار
شده است؟ آیا بر روابط نامشروع دو جنس مخالف ،روابط نامشروع همجنسبازی افزوده
نشده است؟! گزارشها خالف این را نشان میدهند.
شهید بزرگوار مرتضی مطهری در این رابطه میگوید« :اشتباه فروید و امثال او در این
است که پنداشتهاند ،تنها راه آرام کردن غرایز ،ارضا و اشباع آنهاست .اینها چون یک طرف
قضیه را خواندهاند ،توجه نکردهاند که همان طور که محدودیت و ممنوعیت ،غریزه را
سرکوب و تولید عقده میکند ،رها کردن و تسلیم شدن و در معرض تحریکات و تهییجات در
آوردن ،آن را دیوانه میسازد(مطهری ،1379 ،ج ،19ص .)461-460ایشان معتقد است:
برای آرامش غریزه دو راه وجود دارد ،یکی ارضای غریزه در حد حاجت طبیعی و دیگری
جلوگیری از تهییج و تحریک آن .انسان از لحاظ حوائج طبیعی ،مانند چاه نفت است که
تراکم و تجمع گازهای داخلی آن ،خطر انفجار را به وجود میآورد .در این صورت ،باید گاز
آن را خارج کرد و به آتش داد؛ ولی این آتش را هرگز با طعمه زیاد نمیتوان سیر کرد(همان).
ج .دیدگاه میانه؛ رویکردی معتدالنه به موضوع :همان گونه که گذشت ،دو دیدگاه
پیشین به یک اندازه مخدوش و مردودند ،نه میتوان ممنوعیت هرگونه ارتباط میان دو
جنس مخالف ،جز در صورت اضطرار را پذیرفت و نه میتوان اهمیت و حساسیت رابطه
دو جنس مخالف را در ّ
حد رابطه میان دو جنس موافق فروکاست؛ بلکه اعتدال در روابط
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زن و مرد آن است که از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شود؛ یعنی نه چنان سختگیرانه و
تنگنظرانه برخورد شود که در نگاه عرف و عقال به هیچ وجه قابل عمل نباشد و نه چنان
سهلگیرانه نظر داده شود که باعث پیامدهای ناگوار و منفی گردد .معیار و میزان ،ارتباط
درست و سالم با حفظ همه حریمهاست.
قرآن کریم در بسیاری از موارد در روابط زن و مرد با عبارت «عاشروهن بالمعر وف» ،از
کلمه «معروف» استفاده کرده است (نساء .)19 ،این واژه  38مرتبه بهکار رفته است که 19بار
آن درباره ارتباط با زنان است؛ گویی معیار و میزان« ،معروف» بودن روابط است.
عالمه طباطبایی در ذیل آیات  242-228سوره بقره میفرماید« :معروف به معنای
هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با
ذائقهای که اهل هر اجتماع از نوع زندگی اجتماعی خود به دست میآورد ،سازگار باشد این
واژه ،متضمن هدایت عقلی ،حکم شرعی ،فضیلت اخالقی و هم سنتهای ادبی و انسانی
است و چون اسالم شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده است« ،معروف» همان
چیزی است که مردم آن را معروف بدانند ،البته مردمی که از راه فطرت و از مقتضای نظام
خلقت منحرف نگردیده باشند» (طباطبایی ،1363 ،ج ،4ص.)24
بر اساس این تعریف ،باید معیار را در روابط زن و مرد روشی دانست که جامعه با در نظر
گرفتن راهنمایی عقل و شرع و فطرت میپسندد .بنابراین ،ممکن است یک رابطهای در
یک شرایطی پسندیده و در شرایطی دیگر ناپسند باشد یا برای عدهای پسندیده باشد و برای
عدهای دیگر ناپسند .به عنوان مثال ،در عرف متشرعه ،اگر ارتباط دو جنس مخالف در زمینه
علمی ،دینی یا اجتماعی و سیاسی باشد ،یا اینکه این ارتباط و گفتگو به جهت تصمیمگیری
در مسئله ازدواج و آینده زندگی مشترک باشد ،امر پسندیده محسوب میشود.
با بیانی که گذشت مشاوره با جنس مخالف از جمله مسائلی است که طبق اصل کلی
جواز ارتباط و از مصادیق معروف محسوب میشود .بر همین اساس اصل مشاوره با جنس
مخالف« ،ممکن»« ،مشروع» و «معروف» خواهد بود .همان طور که گذشت مالک دیدگاه
معتدل در رابطه با جنس مخالف ،صدق معروف است .مشاوره با جنس مخالف که از
مصادیق بارز این رابطه به حساب میآید نیز میبایست شرایط و ضوابط صدق معروف را
داشته باشد.
ازاینرو بررسی بایدها و نبایدهای مشاوره با جنس مخالف به جهت برخورداری از
ضوابط آن و صدق «معروف» امری ضروری است.
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ارتباط مشاور با مراجع در درجه نخست مبتنی بر ارتباطی است که ابتدا از جانب مراجع
شروع شده است .مشاور الزم است در پاسخ به درخواست مراجع برای برقراری ارتباط مشاورهای
واکنش مناسب و مطلوبی ارائه دهد .تا واکنش مزبور حاصل نگردد ارتباطات مشاورهای عمًال
تحقق نخواهد یافت .ارتباطات حرفهای بین مشاور و مراجع کلید واژه مشاوره به شمار میرود.
این نوع ارتباطات الزم است یاورانه ،صمیمانه ،قاطعانه ،عمیق ،پایدار و موجه باشد (رهنمایی،
 ،1388ص .)23در یک جلسه مشاوره گرچه ممکن است ارتباطی ساده و پیش افتاده شکل
پذیرد؛ اما این ارتباطات ساده تا به حد ارتباطی حرفهای نرسد برای مشاوره دادن و مشاوره
گرفتن کفایت نمیکند (همان) .ارتباطات حرفهای نیز مستلزم مجموعه از قوانین و ضوابط
خاص خود میباشد که فرایند مشاوره موفقیتآمیز نماید .بخشی از اصول و شرایط ارتباطات
حرفهای مشاوره در مباحث اخالق روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است (گودرزی،1378 ،
ص .)13این مهم آنگاه که در ارتباط با جنس مخالف مطرح میگردد ،شکل و قالبی متفاوت
به خود میگیرد .از منظر اسالمی این ارتباط حرفهای علیرغم مصداقی امری معروف است؛
لکن مستلزم اصول و قوانین خاص خود است .از دیدگاه اسالم ،ارتباط میان زن و مرد به خودی
خود ممنوعیتی ندارد .طبیعی است ،در جامعهای که معموًال نیمی از آن را جنس مرد و نیمی
دیگر را جنس زن تشکیل میدهد ،چـارهای جز ارتباط دو جنس مخالف با همدیگر نیست.
برحسب دیدگاه اسالم ،زن و مرد باید با نگاه به شخصیت انسانی هم که بهطور قطع
در روابطی سالم خود را نشان میدهد ،در تعامالت اجتماعی حضور یابند .عایقی مفید و مؤثر
به نام هویت انسانی وجود دارد که سبب ایجاد جریانی سالم و آسیبناپذیر در روابط میان
زن و مرد میشود .بر این مبنا ،مرد باید در زیرساختهای فکری خویش ،تصویر درستی از
زن به عنوان یک شخصیت ارجمند ،پاک ،با کرامت و حرمت داشته باشد و زن نیز باید در
روساختهای رفتاریاش که وجوه ارتباطی او را در پوشش ،گفتار و حرکات نمایان میسازد،
حرمت و کرامت زن بودن خود را نشان دهد .این تنها طریقی است که زن میتواند مقام و
موقعیت خویش را در برابر مرد حفظ نماید .زن هر اندازه متینتر ،باوقارتر و عفیفتر رفتار کند
و خود را در معرض نمایش برای مرد قرار ندهد ،بر حرمت و کرامتش افزوده میشود.
بررسی گزارههای مرتبط با این مسئله در منابع دینی حاکی از بایستههایی است که نشان
از نگاهی متفاوت از رویکردهای روانشناسی معاصر دارد .از این میان برخی از بایستهها ناظر
به مراجع ،برخی ناظر به مشاور و برخی ناظر به مکان مشاوره است .بررسی و تحلیل محتوای
موجود در این زمینه  8بایسته مهم و واساسی را گزارش نمود.
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« .1تقوامداری» و خدامحوری اصلیترین شرط و بایستهای مهم در حوزه مسائل مشاوره
اسالمی است .امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :استشر العاقل من الرجال الورع فانه لا یامر الا بالخیر؛
با مردان عاقل و با تقوا مشورت کن؛ زیرا او جز به خیر دستور نمىدهد»(حرعاملی ،ج ،2ص.)207
«تقوا» از شروط اساسی در مشاوره اسالمی به شمار میآید و با توجه به مفاد روایاتیکه در ادامه
میآید ،میتوان گفت مهمترین شرط مشاوره اسالمی است« .تقوا» به معنای حفظ نفس از
گناهان و ترک معاصی است (راغب اصفهانی1412 ،ق ،ج ،1ص .)881این امر در فـرهـنگ
دینی جایگاه واالیی دارد ،مبنا و رکن اساسی اخالق اسالمی است و بدون آن ،اخالق و ایمان
مفهومی ندارد؛ همان طور که امیرمؤمنان؟ع؟ فرمودند« :تقوا حا کم بر خصلتهاى نیکوست»
(آمدی1410 ،ق ،ص.)271
همان گونه که گذشت ،امام صادق؟ع؟ شرط «ورع» را از شروط اصلی مشاور میدانند
و میفرمایند« :با مرد خردمند پارسا مشورت کن که او جز به خیر نظر ندهد» .این حدیث شریف
به شرط َ
«و َر ع» ،که مرتبه باالی تقواست ،اشاره دارد .در تعلیل این امر« ،خیرخواهی» مشاور
در صورت داشتن تقوای الهی آمده است .در واقع ،شخصی که از مرتبه باالی ترس از خداوند
برخوردار است ،بهجای ارائه مشورتی که با هواهای نفسانی او یا ُمراجع منطبق باشد ،به ارائه
راهکاری خواهد پرداخت که مصلحت واقعی ُمراجع است
با توجه به آثار «تقوا» و توصیه و تأ کید ائمه اطهار؟مهع؟ به این شرط در مشاور ،به نظر
میرسد تقوا بهمثابه یک نگهبان قوى و یک کنترلکننده مطمئن ،جلوى سرکشى نفس
اماره را میگیرد و از خیانت به دیگران برحذر میدارد .چنین اشخاصی بر اساس مصالح
واقعی و جاودان ُمراجع مشاوره میدهند و بهخاطر معیار قراردادن خداوند ،میکوشند مسائل
اخالق اسالمی مشاوره مانند صداقت ،اخالص ،رازداری ،مسئولیت ،صبر و غیره را رعایت
کنند (امامیراد ،فقیهی .)1389 ،این بایسته مهم در مشاوره با جنس مخالف اهمیت و
ضرورتی دو چندان پیدا میکند؛ زیرا تقوای الهی باعث پایبندی مشاور به بسیاری از واجبات
و محرمات الهی شده و مانعی مهمی برای جلوگیری از انحراف در مشاوره خواهد گردید.
« .2انتخاب فضای مناسب» :فضاسازی مناسب اولین و مهمترین بخش عملیات
فرایندی شکل مشاوره محسوب میگردد .تشکیل جلسات مشاوره در فضاهای مناسب و
استاندارد به روند مطلوب مشاوره سرعت و جهت بخشیده و مشاور و مراجع را در رسیدن
به منظور و اهداف خود یاری میرساند .این مهم در امر مشاوره با جنس مخالف اهمیت
دوچندان پیدا میکند .اسالم نسبت به خلوت کردن زن و مرد نامحرم هشدار داده است.
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در تعالیم و آموزههای دینی ،یکی از مواردی که انسان برای مصونیت و حفظ از گناه ،از آن
نهی شده است ،خلوت کردن با نامحرم است .فضا و موقعیت حضور دو جنس مخالف نیز در
جهت سالمت یا فساد رابطه تأثیرگذار است .ازاینرو ،در منابع اسالمی موارد زیر مورد تأ کید
قرار گرفته است .پرهیز از خلوت کردن با نامحرم فضای حضور نامحرمان نباید به گونهای
خلوت باشد که امکان ورود سایر افراد در آن وجود نداشته باشد؛ چراکه خلوتگزینی با جنس
مخالف ،موقعیت را برای تحقق گناه فراهم میسازد .در وصیت ابلیس به حضرت موسی؟ع؟
میخوانیم :اى موسى با زن بیگانه خلوت مکن؛ زیرا هرکه چنین کند من خود یار او شوم نه
یاران من (مفید1413 ،ق ،ص .)157بنابراین ،از آنجا که شیطان در مکان خلوت با نامحرم،
همراه انسان است ،الزم است از خلوت کردن با زنان نامحرم پرهیز کرد تا گرفتار وسوسههای
شیطان نشد؛ اما آنچه در فضای مشاوره ،مسئله را متفاوت میکند انگیزه رابطه با جنس
مخالف است .گاهی خلوت کردن با نامحرم انگیزههایی؛ مانند تحصیل ،مشاوره و ...دارد.
در چنین مواردی اصل ارتباط مصداق خلوت مذمومی که در توصیههای دینی بدان اشاره
شده است ،نمیباشد؛ لکن در اینگونه موارد ضروری است با انتخاب مکانهای عمومی که
امکان تردد غیر در آن فراهم است ،ضمن ایجاد فضای امن برای مراجع ،زمینههای سوء
استفاده شیطان و ایجاد گناه را کنترل نمود.
« .3التزام به نگاه عفیفانه» :چهره هر فرد همواره با مخاطب خود سخن میگوید.
حاالت چهره فرد در واقع انعکاسی از اوضاع و احوال درونی آن فرد میباشد .در مواردی
واکنشهای افراد نسبت به یکدیگر در حاالت چهره خود را نمایان میسازد .چهره ،شاد و
خندان ،چهره گرفته و غمگین ،چهره آراسته و پیراسته ،چهره در هم و آشفته ،چه از جانب
مشاور و چه از جانب مراجع ،حاوی پیام است .حاالت چهره و رنگ رخساره معموًال تفسیر
َ
َ
َ ً َّ َ
اوضاع و اسرار درونی انسان است .امیرالمؤمنین؟ع؟ میفرمایندَ « :ما أ ْض َم َر أ َح ٌد ش ْیئا ِإلا ظ َه َر
َ
َََ
ات َو ْج ِههِ ؛ گفتار و لغزشهای زبانی انسان ،تاحدودی بیانگر وضعیت روانی
ات ِل َس ِانهِ َ ،و َصف َح ِ
فِی فلت ِ
و شخصیتی وی میباشد» (سید رضی ،حکمت .)26بنابراین نگاه چهره مراجع و تمرکز بر
رفتارهای ظاهری وی یکی از پایههای مهم کشف اطالعات در خصوص مراجع است.؛ اما
سؤال اساسی در این مورد این است که در ارتباط با جنس مخالف چه باید کرد؟ آیا مصلحت
حل مشکل مراجع مجوز نگاههای متعدد و متمرکز به مراجع جنس مخالف است؟ برای پاسخ
به این سؤال باید گفت :نگاه به نامحرم ،در صورت ضرورت و حاجت جایز است .بر همین
اساس ،فقهای اسالم ،نگاه پزشک مرد به زن بیمار را جهت مداوا و معالجه ،در صورت نبودن
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همجنس متخصص و نیز نگاه در موارد نجات زن از غرق ،سوختن در آتش ،زیر آوار و امثال
آن یا نگاه به زن جهت تحمل یا ادای شهادت را در صورت نیاز جایز میدانند( .حکیم،
1391ق ،ج ،14ص .)35-34بر این اساس اصل نگاه قابل پذیرش و توجیه است؛ لکن آنچه
اهمیت پیدا میکند قصد و انگیزه از نگاه است .مشاور و مراجع میبایست از این نگاه تنها به
جهت حل مشکل و مسئله مورد مشاوره بهره برده و خود را متلزم به رعایت موازین شرعی در
این خصوص بدانند .قرآن کریم هم مردان وهم زنان را از نگاههای ناپاک برحذر میداند و
َ
ُ
ّ
بصارهم...؛ به مردان باایمان بگو :دیده [از
أ
ـؤم ِنـین َیغـضوا ِمن
خطاب به مردان میفرماید« :قـل ِل ُلم ِ
ِ
نامحرم] فرو نهند و پا کدامنى خود را حفظ کنند» (نور .)30 ،همچنین در این خصوص خطاب به
ُ
أبصار ِه َّن( »...نور .)31 ،مفاد آیات قرآن و روایات
ـؤمنات یغـضض َـن ِمن
زنان میفرماید« :وقل للم
ِ
ِ
اهلبیت؟مهع؟ در مواردی که نگاه به جنس مخالف بهواسطه وجود مصلحتی جایز است؛ امر
به نگاه عفیفانه مینماید .فضای مشاوره در ارتباط با جنس مخالف زمینهساز ارتکاب گناه
مشاور و مراجع را فراهم میآورد ،به همین منظور ضرورت دقت و توجه هر دو طرف مشاوره
را دوچندان میکند.
« .4التزام به پوشش مناسب» :یکی از بایسته مهم و اساسی در جلسه مشاوره با جنس
مخالف سبک پوشش مشاور و مراجع است .پوشش به عنوان یکی از ابزار تحریککننده و
زمینهساز ارتباط ناسالم محسوب میشود .بنابراین یکی از مسائل مهم و قابل توجه در جلسه
مشاوره دقت مشاور و مراجع در انتخاب نوع پوشش است .از منظر اسالمی بر زن واجب است
که در هنگام حضور در جامعه و ارتباط با جنس مخالف ،خود را بپوشاند .البته پوشش زن در
برابر مردان بیگانه ،اختصاص به شریعت اسالم ندارد و در میان برخی از ادیان دیگر چه در
گذشته و چه در حال ،این امر مطرح بوده و هست.
آنچه به عنوان پوشش برای زنان در اسالم مقرر شده است ،بدین معنا نیست که از خانه
بیرون نروند ،بلکه بدین معناست که زن در معاشرت و ارتباط با مردان بدن خود را بپوشاند
و به جلوهگری و خودنمایی نپردازد .در این رابطه خداوند متعال میفرماید« :ای پیامبر! به
همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که جلبابها (روسریهای بلند) خود را به خود نزدیک
سازند (یا بر خویش فرو افکنند) این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند ،بهتر
است و خدا آمرزنده و مهربان است» (احزاب .)60-59 ،بنابراین یکی از نکات بسیار مهم نوع
پوشش مشاور و مراجع در مشاوره با جنس مخالف است.
« .5پرهیز از آرایش» :یکی از بایستههای مهم در ارتباط با جلسه مشاوره و تعامل
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مراجع و مشاور ،پرهیز از آرایش برای هر یک از طرفین مشاوره است .با توجه به تعامل نزدیک
مشاور و مراجع چنانچه این موضوع از سوی یکی از طرفین رعایت نشود ،میتواند زمینهساز
انحراف مشاوره از مسیر درست آن شود .دیدگاه اسالم در خصوص آرایش کردن بهطور کلی
و بهخصوص در ارتباط با جنس مخالف دیدگاهی روشن است .آرایش کردن ازآنرو که مانند
َ َ
برج جلب توجه میکند ،در قرآن «تبرج» نامیده شده و زنان از آن نهی شدهاندَ « :و لا ت َب ّر ْج َن
ُْ
َ ُّ ْ
جاه ِلیهِ الأولی؛ و همچون دوران جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید» (احزاب،
ت َبر َج ال ِ
 .)33نکته جالب توجه این آیه آن است که تبرج به گونهای با جاهلیت مرتبط شده و این
نشانگر آن است که خودنمایی رفتاری جاهالنه است .ممکن است دلیل جاهالنه شمرده
شدن این رفتار آن باشد که فرد با جلوهگری سعی در مطرح ساختن خود دارد ،حال آنکه
خودنمایی تنها زمینه را برای سوء استفاده کنندگان فراهم میسازد ،بدون آنکه نتیجه
مطلوبی برای خویش به دنبال داشته باشد .البته خودنمایی از مفهومی وسیع برخوردار بوده
و شامل هر رفتار جلب توجه کنندهای همچون آرایش چهره و دستها ،عطر زدن ،پوشیدن
کفش و لباس با رنگ یا مدل تحریک برانگیز و امثال آن میشود.
« .6التزام به گفتگوی عفیفانه» :شرط اصلی در برقراری هرگونه رابطهای ،مکالمه
ً
و گفتگو است ،به گونهای که اگر گفتگو تجویز نشود ،تقریبا ارتباط ،به صورت بیمعنا و
لغو درمیآید .همان طور که گذشت از دیدگاه فقهی و متون دینی ،صرف گفتگو میان زن
و مرد نامحرم ممنوعیتی ندارد؛ اعم از اینکه گفتگو درباره مسائل علمی ،سیاسی یا درباره
مسائل معمولی ،عادی و روزمره باشد؛ لکن گفتگوی جلسه مشاوره با جنس مخالف باید
کنترل شده و عفیفانه باشد .یکی از موضوعاتی که میتواند به ایجاد گفتگوی عفیفانه کمک
کند ،پرهیز از شوخیهای زیاد و بیحدومرز است .در ارتباط مشاورهای اصل شوخی کردن و
مزاح ابزار مهمی برای ایجاد ارتباط با مراجع است؛ اما بیتردید شوخی بیحدومرز میتواند
زمینهساز ایجاد ارتباط ناسالم را فراهم کند .هشدار برخی از روایات که میفرمایدَ « :م ْن َف َ
اکه
َ
َّ
َ
ُ ْ َْ َ
ْام َرأ ًة لا ْیم ِل َ
کها ُح ِب َس ِب ّ
کل َمةٍ کل َم َها فِی ّالدنیا ألف َع ٍام فِی ّالن ِار» بر نهی از شوخی با نامحرم
کل ِ
ِ
مطلق شوخی را در برنمیگیرد؛ لکن اشاره به مواردی دارد که مستوجب سبک شدن حریمها
و زمینهساز ارتکاب گناه میشود (شیخ صدوق ،1406 ،ص .)282در این خصوص پرهیز
از شیوه سخن گفتن همراه با عشوهگری و تلذذ نیز مسیر تحقق گفتگوی عفیفانه را فراهم
میسازد .قرآن در بیانی زیبا ،در عین احترام به استفاده زن از حق طبیعی خود در سخن گفتن
َْ
ََ َ ْ َ
و گفتگو با دیگران ،آنان را از «خضوع در قول»نهی کرده و فرموده است« :فلا تخض ْع َن ِبالق ْو ِل
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َّ
َْ
ُْ َ ً
َ
ف َی ْط َم َع ال ِذی فِی قل ِبهِ َم َر ٌض َوقل َن ق ْولا َم ْع ُر وفا؛ به گونهای هوسانگیز سخن نگویید که بیماردالن در
شما طمع کنند ،و به شیوهای پسندیده سخن بگویید( ».احزاب.)32 ،

این موضوع یکی از بایستههای مهم مشاوره با جنس مخالف است .مشاور و مراجع هر
دو باید از هرگونه گفتگوی همراه با تلذذ پرهیز کنند .در این امر مشاور رسالتی مهمتر دارد.
مشاوره با انواع مختلف مراجعین مواجه میشود و اوست میتواند با نحو مواجهه درست
جلسه مشاوره را به سوی گفتارهای عفیفانه هدایت نماید.
« .7اختصار و ا کفتا به حد ضرورت» :مشاور برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود در
تشخیص و درمان مراجع میتواند به هر میزان که نیاز باشد جلسات گفتگو را ادامه دهد؛ اما
باید توجه به این نکته را هم همیشه مد نظر داشته باشد که یکی از بایسته مشاوره با جنس
مخالف اکتفا کردن به حد ضرورت در تعداد جلسات و محتوای گفتگو است .تأ کید روایات
َ َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ َ َّ ْ َ ُ
آنجا که میفرماید« :نهى أ ْن ت َتکل َم ال َم ْرأة ِع ْن َد غ ِیر َز ْو ِج َها أ ْو غ ِیر ِذی َم ْح َر ٍم ِم ْن َها أکث َر ِم ْن خ ْم ِس
َ َ َ
ات ِم َّما لا ُب ّد ل َها ِم ْنه» (شیخ صدوق1413 ،ق ،ج ،4ص )6بر پرهیز زن و مرد نامحرم
ِکل َم ٍ
از طوالنی کردن سخن خود ،حاکی از آن است که سخن گفتن نقطه لغزش زن و مرد است.
ریشه بسیاری از مفاسد و معضالت اجتماعی همچون اختالفات خانوادگی ،جدایی همسران و
از هم پاشیده شدن خانوادهها را میتوان در همین ارتباطات جستجو کرد .بنابراین ،شایسته
است ارتباط کالمی زن و مرد نامحرم ،به مقدار نیاز و حداقلی و با هدف رفع مشکالت و مسائلی
باشد که مقصود از جلسه مشاوره است .آنچه نتیجه این مورد از بایستههای مشاوره با جنس
مخالف است ،مدت و میزان دایر مدار نیاز و ضرورت است .بنابراین مشاور موظف است
که فرایند مشاوره خود را با توجه به اصل اکتفا به حد ضرورت در تعداد جلسات ،محتوای
جلسات و مدت هر جلسه تنظیم نماید.
« .8کنترل روابط همدالنه» :مهارت همدلی ،توانایی ورود به دنیای فردی دیگر است.
اینکه به وضوح بتوانیم احساسات او در آن لحظه و معنی آن احساسات را درک کنیم و بتوانیم
به روشی با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است .ما زمانی همدلی کردهایم
که بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که فرد را در یک فضای سالم و غیر تهدیدکننده(غیر
داورانه) قرار دهیم تا او بتواند احساسات و افکارش را که برایش اهمیت دارد را ابراز کند
(فتحی ،عطاییراد ،1387 ،ص .)45مهارت همدلی یکی از ابزارها و روشهای مهم در یک
مشاوره موفق است .بنابراین اصل ایجاد روابط همدالنه هیچگاه مورد نهی نخواهد بود؛ لکن
آنچه اهمیت پیدا میکند ،کنترل روابط همدالنه در ارتباط با جنس مخالف است .ایجاد
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روابط همدالنه بسیار عمیق میتواند زمینه ایجاد وابستگی شدید بین مراجع و مشاور را فراهم
سازد .بنابراین مشاوره با توجه به تخصص خود میبایست نسبت به کنترل اینگونه روابط
دقت کند .ایجاد روابط همدالنه تا جایی که در مسیر حل مسئله مورد مشاوره باشد و از سویی
سایر بایستههای مشاوره با جنس مخالف رعایت شده باشد ،اشکالی نخواهد داشت.

بحث و نتیجهگیری
همان طور که گذشت امروزه ،بیش از هر زمان دیگر ،مردم با موضوع مشاوره در حوزههای
مختلف نظری و کاربردی و در عرصههای گوناگون زندگی مادی و معنوی با گرایشهای
متنوع و متعدد رفتاری ،شناختی ،روانی ،تربیتی ،تحصیلی ،خانوادگی ،ازدواج و نظایر آن سر
و کار پیدا میکنند .همین امر بررسی ابعاد مختلف این مسئله مهم را از منظر اسالمی ضرورتی
از گذشته میکند .یکی از مسائل مهم مبتال به که شاید بتوان گفت بیشترین مصداق را در
ً
مشاورههای امروزی خصوصا مشاورههای روانشناختی دارد ،مشاوره با جنس مخالف است.
این امر اعم از این است که مراجع یا مشاور خانم یا آقا باشد .از منظر اخالق مشاوره مباحث
گستردهای به جهت کنترل فرایند مشاوره مطرح شده است (حسینیان ،1387 ،ص)45؛ اما
با توجه فرهنگ حاکم بر روانشناسی معاصر ،موضوع مشاوره با جنس مخالف کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان مشاروه با جنس مخالف و نیز
بایستههای آن از منظر اسالمی صورت گرفت .نتایج بررسی منابع دینی و نظرات فقها در این
موضوع ،امکانسنجی اینگونه از مشاوره را از منظر اسالمی تأیید میکند .به نظر از میان دو
دیدگاه سختگیرانه و سهلگیرانه به موضوع جواز مشاوره با جنس مخالف« ،نظریه اعتدال»
مورد نظر اسالم باشد .به عبارتی دیگر نه چنان سختگیرانه و تنگنظرانه برخورد شود که
در نگاه عرف و عقال به هیچ وجه قابل عمل نباشد و نه چنان سهلگیرانه نظر داده شود که
باعث پیامدهای ناگوار و منفی گردد.
معیار و میزان ،ارتباط درست و سالم با حفظ همه حریمهاست .به جهت تحقق شرایط
معروف بودن مشاوره با جنس مخالف ،التزام به بایستههای اینگونه از مشاوره از منظر
اسالمی اهمیت دو چندان پیدا میکند .بررسی متون دینی در این خصوص بایستههای
اساسی و مهمی را گزارش نمود .از این میان بایستههایی همچون «تقوا مداری»« ،انتخاب
مکان مناسب»« ،التزام به نگاه عفیفانه»« ،التزام به پوشش مناسب»« ،پرهیز از آرایش»،
« التزام به گفتگوی عفیفانه»« ،اختصار و اکتفا به حد ضرورت» « ،کنترل روابط همدالنه»

واشم یاههتسیا
ب
یمالسادرکیور اب فلاخم سنج اب هر
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از جمله مهمترین بایسته مشاوره با جنس مخالف است .توجه و دقت به این بایسته
مالک مجاز بودن و نبودن مشاوره با جنس مخالف است .از منظر اسالمی چنانچه بایدها و
نبایدهای ضروری که بدان اشاره شد در مشاروه به جنس مخالف رعایت نشود ،در مقام عمل
آنچه اتفاق خواهد افتاد خالف مقصود و هدف از مشاوره خواهد بود و زمینه انحراف مسیر
مشاروه فراهم خواهد گردید.
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آثار روانشناختی گریه در منابع اسالمی
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Abstract
The present study aims to explain the
psychological effects of crying in Islamic
sources and has been obtained by the
conceptual analysis of content organization
and the following information: In the study of
crying, it became clear that crying is a reaction
to the inner feelings caused by feelings of
pain, sadness or joy. Examining the effects
of crying, it became clear that crying from the
physical side has the effects of detoxifying
the body, disinfecting, preventing stomach
ulcers, reducing fat, sugar and blood
pressure and Crying also has psychological
effects on reducing anxiety and stress,
peace of mind, strengthening motivation,
revitalizing the heart and luminosity of
the heart and eliminates complexity and
grief, and psychologically has the effects
of stimulating society, maintaining school
and causing communication. It is the inner
expression of God's general sympathy and
mercy to all people.
Keywords: Crying, Physical effects
Crying, Individual psychological effects,
Social psychological effects

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار روانشناختی
گریــه در منابــع اســامی و بــه روش تحلیــل
مفهومیـمحتوایــی ســاماندهی و اطالعات ذیل
 روشن شد، در بررسی گریه:به دســت آمده است
 نوعــی واکنش بــه احساســات درونی،کــه گریــه
. غــم یــا شــادی اســت،ناشــی از احساســات درد
در بررســی آثار گریه روشــن شــد که گریهاز جهت
 ضــد عفونی،بدنــی دارای آثــار دفع ســموم بدن
، کاهش چربی، جلوگیــری از زخم معــده،کننــده
قند و فشار خون است و همچنین گریه از جهت
روانــی فــردی دارای آثــار کاهــش اضطــراب و
، تقویت انگیزه، آرامش روحی و روانــی،اســترس
زنــده شــدن قلب و نورانیــت دل و از بیــن برنده
عقــده و غــم اســت و از جهــت روانــی اجتماعــی
 حفــظ مکتــب و،دارای اثــرات تحریــک جامعــه
موجــب ارتبــاط درونــی و ابراز همــدردی و جلب
.رحمت عمومی خدا به همه مردم اســت
 آثــار روانی، آثار بدنــی گریه، گریــه:کلیــد واژههــا
. آثار روانی اجتماعی،فردی
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مقدمه
از دیدگاه روانشناسی غربی گریه تنها یک رفتار هیجانی است که انسان برای ابراز همدردی
نشان میدهد تا از دیگران کمک بگیرد (اندرسون ،1سینیگلیا 2ریزوالتا2008 ،3م) .الگوی
گریه در بزرگسالی با کودکی متفاوت میشود .بزرگساالن گریه با صدا نمیکنند و بیشتر بدون
صدا و حرکت اندامها ،اشک میریزند (وینگروت 4و همکاران2001 ،م).
در ادبیات عرب ،گریه با تعبیرات مختلفی از جمله بکاء ،دمعه ،عبره ،نوح و غیره بهکار
رفته است .گریه و جاری شدن اشک چشم در حقیقت ،سوپاپ اطمینانی برای روح و جسم
آدمی است ،که در شرایط بحرانی (اندوه یا شادمانی فراوان) موجب تعادل میگردد .به گفته
آرکدی لئوکوم «هنگامی که انسان نمیخواهد یا نمیتواند احساسات درونی خود را با کلمات
بیان کند ،فعل و انفعاالتی در درون صورت میگیرد ،که خود به خود اشک جاری میشود»
(لئوکوم به نقل حسینی .)1392 ،محققین میگویند بعد از گریه حال خوب به فرد دست
میدهد؛ اما در افرادی که نمره افسردگی و اضطراب باال دارند بعد از گریه حالشان بدتر هم
میشود .به نظر میآید کسانی که نمیتوانند گریه کنند ،احساس خود را سرکوب میکنند،
سالمت جسم خود را نیز به خطر میاندازند .هنری مادزلی 5روانپزشک میگوید« :اگر غم و
اندوه از دریچه اشک خارج نشود ممکن است به دیگر ارگانهای بدن آسیب بزند» (سیلوا،6
آرانتس ،7فروریا آلوس2013 ،8م).
در مجموع بر اساس بعضی مطالعات میتوان گفت گریه یک نهایت برانگیختگی هیجانی
منفی است که بهدنبال آن افزایش فعالیت سیستم پاراسمپاتیک از افزایش بینظمی تنفسی
تا ریزش اشک رخ میدهد؛ اما بعد از چند دقیقه سیستم هیجانی فروکش میکند و بهنوعی
تعادل سایکولوژیکی و فیزیولوژیکی رخ میدهد .این رفتار در افراد نرمال رخ میدهد و بهنوعی
1. Anderson,F. T.
2. Sinigaglia,C.
3. Rizzolatti,G.
4. Vingerhoets, A.
5. Maudsley, H.
6. Silva, A.
7. Arante, J.
8. Ferreira-Alves, J.
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در بیماران دچار اختالل است .بر اساس بعضی دیگر از مطالعات میتوان گفت که گریستن
هیجانات منفی فرد را تخلیه میکند و در نتیجه به یک آرامش میرساند (معتمدی.)1389 ،
با توجه به منابع اسالمی و سخنان اندیشمندان مسلمان دارای فوایدی میباشد؛ مثًال:
هر نوع گریهای را میتوان منشأ آرامش در انسان دانست؛ اگرچه برای سختیهای دنیا یا از
دست دادن یک عزیز یا فراق محبوبی باشد (حسینی .)1392 ،منصور صیقل ،نقل میکند
که از اندوه شدیدی که بر اثر مرگ فرزندم به من دست داد و میترسیدم در اثر آن ،عقلم را از
دست بدهم ،به امام صادق؟ع؟ شکایت بردم حضرت فرموند« :هرگاه چنین حالتی به تو دست
داد ،اشک بریز؛ زیرا این کار ،تو را آرام میکند( »1کلینی ،1377 ،ج  ،3ص.)250
گریستن یا گریه کردن ،یکی از ویژگیهای انسان و در واقع پاسخی به واکنشهای درونی
و بیرونی اوست و اگرچه مفهومی واضح و بدون نیاز به توضیح است ،با این حال در اکثر
فرهنگهای لغت فارسی و غیرفارسی به آن پرداخته شده است .گریه عکسالعملی عاطفی
ناشی از احساس غم ،درد یا شادی بسیار که معموًال با حرکات سر و گردن و صدای هق هق
و اشک ریختن همراه است (بناری ،1388 ،ص .)69در لغتنامه دهخدا چنین آمده است:
«گریه اسم مصدر گریستن ،آب از چشم ریختن است و «بکاء» بهمعنای «چرک چشم» و «گریه
سخت» ،و «حنین»( ،به فتح) بهمعنای «گریه در بینی» آمده است» (دهخدا ،1373 ،ج،11
ص .)16879مفهوم اصطالحی گریستن با معنای لغوی آن تفاوت چندانی ندارد .مگر اینکه
گریستن از جنبههای مختلف معنوی یا روانشناسی بررسی شود .در اصطالح دینی و معنوی،
گریه زیباترین و باشکوهترین جلوه تذلل بنده و اظهار عجز و تسلیم و عبودیت در پیشگاه معبود
قادر متعال است؛ لذا در عبارت دینی گریستن ،نزدیکترین حالت قرب به خداوند شمرده شده
است (کلینی1429 ،ق ،ج ،2ص .)481در اصطالح روانشناسی گریه مانند خنده ،یک رفتار
هیجانی مخصوص به انسانهاست (مطهری ،1383 ،ج ،24ص.)474
در مورد گریه تحقیقاتی به صورت پراکنده در حیطههای مختلف انجام شده است؛
اما در قلمرور روانشناختی تحقیقی که به این بعد از گریه پرداخته شده باشد ،وجود ندارد.
در برخی از تحقیقات مانند امیری ( )1392به مفهومشناسی ضحک و بکاء و حزن از منظر
قرآن و روایات پرداخته است .ذاکری ( )1384آثار بکاء را از منظر قرآن و سنت بررسی کرده
است .حسینی ( )1392به بررسی آثار تربیتی گریستن بر تکامل معنوی انسان از دیدگاه آیات
ََ
َ َ َّ ُ َ ُ
َ
ُ
سک ُن َع َ
أصاب َ
« .1إذا َ
نک».
موعک ف ِإنه ی
ک ِمن هذا ش ٌء فأ ِفض ِمن د ِ
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و روایات پرداخته است و از آنجا که این تحقیقات به بررسی آثار روانشناختی گریه با توجه
به منابع اسالمی نپرداختهاند و در منابع اسالمی ریشههای روانشناختی برای گریه به صورت
پراکنده وجود دارد ،این پژوهش درصدد است که با توجه به آیات و روایات و متون دینی آثار
روانشناختی گریه را بیان کند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر بهطور کلی به لحاظ رویکرد ،کیفی و از نوع تحقیقات بنیادی است و با استفاده
از قرآن کریم و کتب روایی شیعی ،آموزههای اسالمی در مورد موضوع گریه و ویژگیها و فواید
آن بهصورت تحلیلی جمعآوری شد و سپس دستهبندی ،تلفیق ،تجزیه و تحلیل صورت
گرفت و روابط فرضی آنها در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد .منابع استفاده شده در روش
تحلیل مفهومی-محتوایی ،قرآن کریم و منابع روایی با معیار درجهبندی کتب روایی است.

یافتههای پژوهش

اثرات جسمی :تحقیقات پزشکی و روانشناسی نشان میدهد که اشک و گریههای منطقی
و عقالیی آثار و فوائد بدنی متعددی دارند .بر اساس تحقیقات و پژوهشهای علمی ،هنگامی
که فرد دچار فشار روحی و هیجانی میشود ،مغز و بدن شروع به تولید ترکیبهای شیمیایی و
هورمونهای خاصی میکند .گریه کردن کمک میکند تا این ترکیبهای شیمیایی اضافی از
بدن خارج گردد (گریه کنید ،اضطرابتان کم میشود ،1به نقل از :حسینی ،1391 ،ص.)75
اشکهای احساسی یا همان گریه ،مواد سمیای که در پی هیجانهای عاطفی در
خون جریان پیدا میکند را از بدن دور میکند .همچنین گریه ،مانند ادرار و تعریق ،مواد سمی
و محصوالت اضافی را از بدن خارج میسازد (همان) .به همراه اشک سمی خارج میگردد که
هرگاه شوکی وارد گردد بیشتر دیده میشود و در زنان همیشه بیشتر از مردان میباشد ،منشأ
آن را از عصب اشکی میدانند که توسط غده اشکی جاری میگردد (پا کنژاد ،1365 ،ج،16
ص .)33در اشک چشم آنزیمی وجود دارد که برای سرطان چشم بسیار مؤثر است و سبب
بهبودی میشود (عطارنژاد ،1350 ،ص .)411اشک با شوری خود چشم را ضد عفونی میکند
و از مبتال شدن به بیماریهای گوناگون عفونی جلوگیری میکند .همچنین اشک مادهای به
1.http: // www. Iran4me. Com.
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نام «لیوزیم »1دارد که از مواد بسیار نیرومند در نابودی باکتریهاست و چشم را ضد عفونی
میکند (عطارنژاد ،1350 ،ص.)47
در رابطه طبی گریه و پیدایش زخم معده روانشناسان و روانپزشکان بر این عقیده
هستند که میان گریه و زخم معده رابطهای وجود دارد .این زخمها با عصبانیت ،فشار روحی
و پریشانی ،رابطه نزدیکی دارند؛ لذا اشخاص زودرنج و عصبی برای سوء هاضمه و زخمهای
مربوط به معده آمادگی خاصی دارند .آزمایشاتی که بهعمل آمده نشان میدهد کسانی که
3
زیاد گریه میکنند کمتر به زخمهای معده و اثنی عشر 2دچار میشوند و علت اینکه اولسر
نزد مردان بیشتر از زنان است بعضی عقیده بر این دارند که چون مردان کمتر اشک میریزند
بیشتر مبتال میشوند (عطارنژاد ،1350 ،ص47و پا کنژاد ،1365 ،ج  ،16ص.)33
بررسیها نشان میدهد اشکهایی که با احساسات در ارتباطند ،دارای سطوح باالیی از
پروتئین ،منگنز ،پتاسیم و هورمونهایی مانند پروال کتین هستند .منگنز یکی از مواد حیاتی
بدن است که افزایش آن در بدن به کاهش توانایی لخته شدن خون ،کاهش کلسترول خون
و مشکالت پوستی منجر میشود .همچنین پتاسیم روی سیستمهای اعصاب و ماهیچهها
و فشار خون تأثیرگذار بوده است ،هورمون پروال کتین نیز در ایجاد تنش نقش داشته و بر
عملکرد سیستم دفاعی بدن و دیگر قسمتها تأثیرگذار است .افزایش هر یک از این سه
ماده در بدن میتواند اختاللهای متفاوت و پیچیدهای را ایجاد کند .به گفته محققان
آنجا که عدم کاهش تنش در افراد میتواند منجر به سکته قلبی و اختالل در قسمتهای
مختلف مغزی شود ،گریه کردن نقش حیاتی را برای حفظ سالمت انسانها ایفا میکند.
متخصصان مغز و اعصاب و روانپزشکان نیز میگویند 85 :درصد زنان و  73درصد مردان
پس از گریه کردن به احساس بهتری دست مییابند (ماهنامه پیوند ،ص« 37مقاله بخندیم
یا بگرییم؟» ،به نقل از :محمدی ،1390 ،ص 154و .)155
مطالعات مختلف در سرتاسر جهان نشان میدهد که گریستن در سالمت بدن نقش
کلیدی داشته و محققان مغز و اعصاب ،آن را به عنوان یکی از شیوههای درمانی به افرادی
که به افسردگی دچارند ،توصیه میکنند .هورمونهایی که پس از هیجان در بدن انباشته
1. Lysozyme.
2. Duodenum.
3. Ulcer.
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میشوند باعث تضعیف سیستم ایمنی و دیگر فرایندهای بیولوژی بدن میشوند .اشک
احساسی ،همانند دریچه اطمینان برای قلب عمل میکند .تأثیر گریه در پایینآوری فشار
خون و افزایش میزان ایمنی بدن ثابت شده است (گریه کنید ،اضطرابتان کم میشود ،1به
نقل از :حسینی ،1391 ،ص.)75
مفضل بنعمر از امام صادق؟ع؟ نقل کرده است گریه کودک دارای حکمت و دلیل
میباشد ،امام صادق؟ع؟ به مفضل بن عمر میفرمایند« :ای مفضل! فایدهای را که در گریه
کردن کودکان است ،بشناس و بدان که در مغز کودکان ،رطوبتی است که ا گر در آن باقی بماند ،خطرات
بزرگ و بیماریهای مهلکی مانند از دست رفتن بینایی و جز آن ،در آنها به وجود میآورد .پس گریه
کردن ،آن رطوبت را از سر آنها خارج میسازد که نتیجهاش صحت در جسم و سالمت در بینایی
کودکان است»( 2مجلسی1403 ،ق ،ج ،60ص ،380ح  ،98به نقل از مفضل بن عمر ،بیتا).
اثرات روانی :متخصصان مغز و اعصاب میگویند 85 :درصد زنان و  73درصد مردان
پس از گریه کردن به احساس بهتری دست پیدا میکنند (فلسفه فرایند اشک و تأثیرات گریه
کردن ،3به نقل از :حسینی ،1391 ،ص .)76گریستن به عنوان کار شخصی در کاهش اضظراب
مؤثر است .دکتر مجید ابهری آسیبشناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری بر اساس
تحقیقاتی که توسط گروه پژوهشهای فوق دکتری دانشگاه شهید بهشتی انجام شده میگوید:
«فشارهای روانی باعث به هم خوردن تعادل شیمیایی بدن میشود .در اثر این عدم تعادل،
برخی از مواد سمی در بدن ترشح میشود .گریه باعث خروج این مواد سمی از بدن میشود
و در نتیجه آرامش روحی و تعادل رفتاری ،دوباره در درون بدن برقرار میشود» .پژوهشها
نشان میدهد اشکهایی که در زمانهای ناراحتی ،غم و فشارهای روحی تولید میشود،
با اشکهای معمولی متفاوت بوده و آب اشکهای ناشی از فشارهای روحی و روانی دارای
نوعی ترکیب به نام «کاتکوالمین »4است که دارای عمل و اثر سمپاتومتیک تغییرات شیمیایی
مغزی است .باقی ماندن این ماده در بدن باعث بروز بعضی از ناراحتیهای عصبی و فیزیکی
1. http: // www. Iran4me. Com.
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میشود .به آن گروه از افراد که در زمان غم ،مانع گریه کردن دیگران میشوند ،باید گفت
به خاطر سالمت انسانها نباید مانع گریستن آنها شد؛ چراکه سالمتی روح و روان و در نتیجه
ثبات رفتاری ،بستگی به تخلیه روحی دارد .بهویژه وقتی که انسان مرتکب گناه یا خطایی
شده ،احساس عذاب وجدان میکند و گریه ،تا حدی از این احساس میکاهد؛ یعنی میتوان
گفت گریه بر هر درد بیدرمان دواست (فوائد گریه ،خبرگزاری مهر با اندکی تلخیص ،1به نقل
از :حسینی ،1391 ،ص 76و  .)77به عقیده کاتلر ،گریه عالوه بر اینکه از لحاظ فیزیولوژیکی،
باعث نرم شدن چشم و خروج مواد سمی از چشم میشود ،باعث آرامش ذهنی میشود (جفری
کاتلر ،1380 ،ص )31و هشیاری ذهن باال میرود و اضطراب تخلیه میشود (همان ،ص.)91
و در روایتی امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :کسی که بر اثر گرفتاری یا مصیبتی بر جان خود
بترسد باید گریه کند؛ زیرا گریه ،تسکیندهنده و آرامشبخش است»( 2ابن بابویه1413 ،ق ،ج،1
ص .)187البته بدیهی است ،آرامشی که حاصل از گریستن برای خدا یا اولیای الهی باشد،
عمق و دوام بیشتری دارد؛ چراکه گریهای هدفمند و ثمربخش است که در راستای تجلی
غایت اساسی آفرینش است ،به همین خاطر در آیات و روایات از گریستن تمجید شده است
(شفیعی مازندرانی ،1381 ،ص.)139
اشکهای احساسی همچون دریچه اطمینان برای قلب عمل میکنند ،ترکیباتی که
هنگام تنش در بدن تجمع مییابد ،با اشک خارج میگردند ،همین امر باعث کاهش فشار
میگردد .این مواد شامل آندورفین( 3در کنترل درد مؤثر است) پروال کتین( 4در تنظیم تولید
شیر نقش دارد) ،و آدرنوکورتیکوتروپین( 5یک نشانگر مهم تنش است) ،میباشند ،سرکوب
گریه و اشک باعث افزایش تنش میگردد .گریه در کاهش و جلوگیری از بیماریهای مرتبط
با تنش نیز بسیار مؤثر است .خنده و گریه دو ابزار کارآمد در کاهش عوامل تنشزا و احساسات
منفی هستند که بهوسیله آنها میتوان عوامل تنشزا را از بین برد و احساسات مثبت را تقویت
کرد که خود اینها موجب تقویت کلی بدن میگردند و از میان خنده و گریه ،گریه نقش
مؤثرتری دارد (فیض ،1386 ،ص.)331
1. http: //www.khabaronlin.ir.news.
َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َْ
ْ َ ْ ُ َ َْ ْ
ْ ُُ
وع ِه َفإ َّن ُه ْ
یس ُ
کن َع ْن ُه.
 .2و قال؟ع؟ من خاف عل نف ِس ِه ِمن وج ٍد ِب ِصیب ٍة فل ِیفض ِمن دم ِ ِ
3. Endorphin.
4. Prolactin.
5. ACTH.
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ً
ایجاد انگیزه :انگیزه و انگیزش غالبا به صورت مترادف به کار میروند ،اگرچه انگیزه
دقیقتر از انگیزش است ،چراکه انگیزه ،علت اختصاصی یک رفتار ،اما انگیزش ،عامل
کلی مولد رفتار است .همه روانشناسان در این نکته متفق هستند که انگیزه ،عاملی است
درونی که رفتار شخص را بر میانگیزد ،جهت میدهد و آن را هماهنگ میسازد (حسنزاده،
 ،1386ص .)8روانشناسان ،انگیزش را فرایندی درونی میدانند که رفتار را در طول زمان
فعال کرده ،هدایت میکند و نگه میدارد (همان ،ص .)9انگیزش ،عامل نیرودهنده،
هدایتکننده و نگهدارنده رفتار ،است .در روانشناسی انگیزش و هیجان ،رابطه بسیار
تنگاتنگی دارند و هر جا بحث از انگیزش مطرح است ،بحث هیجان نیز مورد بررسی قرار
میگیرد .برخی هیجان را به یک حالت عاطفی که میتواند از عناصر فیزیولوژیک ،موقعیتی
و شناختی تشکیل شود ،تعریف کردهاند و اقرار کردهاند که تعریف هیجان بسیار مشکل است
و شاید به تعداد نویسندگانی که درباره هیجان مطلب دارند ،تعریف از هیجان نیز وجود دارد
(همان ،ص.)150
برخی از هیجانها از جمله غم و اندوه ،شادی ،خشم و حتی عشق ،گاهی بهصورت
گریه ،بروز میکند؛ لذا گریستن نیز در حیطه هیجانهای خاص انسان قرار دارد .فالسفه
اسالمی نیز ،گریه و خنده را از اعراض انسان میدانند (شهید مطهری ،1383 ،ج،17
ص ،)478بین هیجان و انگیزههای انسان رابطهای مستقیم وجود دارد و هیجانها ،در
بسیاری از موارد سبب تقویت و افزایش انگیزهها میگردند .خط میان هیجان و انگیزش،
خط بسیاری باریکی است ،مثًال ترس ،که یک هیجان است ،انگیزهای برای پیشبرد رفتار نیز
بهشمار میآید؛ زیرا وقتی افراد میترسند ،بهسوی رفتار هدفجویانه پیش میروند (پارسا،
 ،1376ص .)307بنابراین اگر به هیجانهایی مانند غم و شادی که بهصورت گریه و خنده
ظاهر میشوند ،جهت صحیح و مثبت داده شود ،این هیجانها نه تنها موجب افسردگی و
دلمردگی نمیگردد ،که انرژی الزم جهت افزایش انگیزه را فراهم میکند و سبب تقویت اراده
انسان برای انجام کارهای بزرگ میشود.
پس یکی از راههای افزایش انگیزه ،جهت دادن به هیجانی مانند گریه است ،گریستن
از روی شوق و محبت یا گریستن از ترس و خشیت الهی و همچنین گریه در فراق ،مصیبت
و سوگ اولیای الهی ،هیجان انسان را در مسیری صحیح قرار میدهد و موجب رشد و تعالی
روحی انسان میگردد .مرحوم عبد الحسین شرف الدین در کتاب المجالس الفاخره در فلسفه
گریه بر مصائب سید الشهدا؟ع؟ میگوید« :گریه در سوگ بزرگان ،انگیزه گرینده را قویتر و در
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عزم خود راسختر میکند و به او قوت قلب میبخشد» (شرفالدین ،1371 ،ص.)21
اثرات معنوی :قلب و جان انسان ،بر اثر گناهان و غفلت از یاد خدا ،زنگار گرفته و
میمیرد ،چنانکه امام باقر؟ع؟ فرمودند« :موقعی که انسان مرتکب گناه میشود ،نقطه سیاهی
در دل او پدید میآید ،ا گر از گناه خود توبه و بازگشت کند ،آن سیاهی میرود و ا گر گناهی بر گناه
قبلی بیفزاید ،سیاهی بر سیاهی میافزاید ،تا آنجا که قلب او سیاه گردد و دیگر هرگز روی رستگاری
را نمیبیند»( 1کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص .)273در آیات و روایات مواردی جهت زنده شدن
دل و حیات آن ذکر شده است ،که یکی از آنها حضور در مجالس ذکر حدیث و مجالس
یادآوری مصائب اهلبیت؟مهع؟ و گریستن بر آنهاست ،که قلب و جان انسان را بیدار و زنده
نگه میدارد .در روایتی شیخ صدوق در امالی از حضرت امام رضا؟ع؟ نقل میکند« :کسی که
مصیبتهای ما را یادآوری کند و بر آنچه بر ما وارد کردند ،بگرید با ما در رتبه ماست در روز قیامت،
و کسی که ما را یاد کند و بگرید و بگریاند ،چشمش در آن روزی که چشمها میگرید نخواهد
گریست ،و هر که در مجلسی بنشیند که امر ما در آن مجلس زنده میشود ،قلبش در آن روزی که قلوب
میمیرد ،نمیمیرد»( 2ابن بابویه ،1376 ،ص .)73اگرچه روایت ناظر به مردن قلب در روز
قیامت است ،اما بدیهی است که قلبی که در دنیا با یاد خدا و اولیای خدا زنده است ،در عالم
آخرت هم زنده است و دلی که از یاد خدا در دنیا مرده است ،در آخرت هم در واقع مرده است،
3
به تعبیر قرآن ،هر که در این (دنیا) کور (دل) باشد در آخرت (هم) کور (دل) خواهد بود
(اسراء .)72 ،پس گریستن بر مصیبتهای معصومین؟مهع؟ ،موجب زنده شدن دل و قلب
انسان میگردد و با زنده شدن دل در واقع ،انسان حیات حقیقی خود را به دست میآورد.
همچنین ،در روایات معصومین؟مهع؟ ،گریه در راه خدا را به عنوان یکی از راهکارهای
زدودن غبار و تاریکی قلب بیان کردهاند و اینکه گریه در راه خدا ،قلب را نورانی و روشن
میسازد و روشنی قلب ،موجب بصیرت و فرقان ،یعنی تمییز حق از باطل میشود .در روایت
امیر المؤمنین علی؟ع؟(گریستن ،را سبب نورانیت و نورانیت دل ،قرار داده است چون مانعی
َ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ ُ َ ٌ َ َ َ َ َ ْ
َ
ُّ َ ُ َ ٌ
َ
َ ً َ
َ
کتة َس ْو َد ُاء ف ِإ ْن
یض ُاء ف ِإذا أذ َن َب ذ ْنبا خ َر َج ِف النکت ِة ن
َ .1ع ْن ُز َر َار ة َع ْن أ ِب َج ْعفر ٍ ؟ع؟ قال قال :ما ِمن عب ٍد ِإ ل و ِف قل ِب ِه نکتة ب
َّ ُ َّ َ ّ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ
ُّ ُ
َّ َ ُ َ ْ َ َ َ
اح ُب ُه ِإل
وب َز َاد ذ ِلک
الس َواد َحت یغ ِطی ال َبیاض ف ِإذا غطی ال َبیاض ْل ْیر ِج ْع َص ِ
تاب ذهب ذ ِلک السواد و ِإن تادی ِف الذن ِ
َّ
ًَّْ َ َ ُُ
َ َ َ ً َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ
ُ
یکس ُبون.
الل َع ّز َو َجل -کل بل
ران عیل قلو ِ ِب ْم ما کانوا ِ
خیر ٍ أبدا و هو قول ِ
الر َضا؟ع؟ َم ْن َت َذ َکر ُم َص َاب َنا َو َبکی َلا ْار تُ
یام ِة َو َم ْن ُذ َکر ُب َصاب َنا َف َبکی َو َأ ْبکی َلْ
کان َم َع َنا ف َد َر َج ِت َنا ْیو َم ْال ِق َ
کب ِم َّنا َ
َ
َ .2ق َال ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ً
َ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ُْ ُ
َت ْبک َع ُین ُه ْیو َم َت ْبکی ْال ُع ُ
وت القلوب.
یون َو َم ْن َجل َس ْم ِلسا ْحییا ِف ِیه أمر نا ل میت قلبه یوم ت
َْ
َ
َ َ ُّ
ْ
َ
َ .3و َم ْن َ
هذ ِه أ ْعمی ،ف ُه َو ِف ال ِخ َر ِة أعمی َو أضل َس ِبیال.
کان ِف ِ
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قوی در برابر گناه است) فرمودند« :گریه از ترس خدا ،دل را روشن میکند و (آدمی را) از بازگشت

به گناه نگاه میدارد»( 1تمیمی آمدی1410 ،ق ،ص .)112اگر گریه هیچ اثری جز نورانیت
دل ،نمیداشت همین اثر برای مفید بودن گریه کفایت میکرد؛ لذا شخصیتی همچون امام
صادق؟ع؟ که به دنبال کسب نورانیت دل است میفرمایند« :چون در طلب نور و روشنی برای
قلب برخاستم ،آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم»( 2نوری1408 ،ق ،ج  ،12ص.)173
یکی از بهترین راههای بازکردن عقده دل و از بین بردن غم و غصه روزگار ،گریه است.
با گریه میتوان بسیاری از ناراحتیهای روحی را درمان کرد .در بسیاری از کشورهای پیشرفته
دنیا ،برای اینکه مردم کمتر به بیماریهای روحی مبتال شوند ،باشگاههای مجهزی به نام
باشگاههای گریه آماده کردهاند که در آنجا مردم با دیدن فیلمهای غمانگیز ،تا میتوانند
گریه میکنند ،سپس با باری سبک و روحیهای شاد به زندگی روزمره خود میپردازند .در
ژاپن مردم با گریه کردن ،خشم و عصبانیت را فرو مینشانند و هر گاه مصیبتی در زندگیشان
رخ دهد ،به قدرت اشک پناه میبرند .آنها برای رفع خستگی پس از یک روز کاری به جای
رفتن به باشگاه کاراته ،به باشگاه گریه میروند ،دور هم مینشینند و یک فیلم غمانگیز
تماشا میکنند .کتابها و نمایشنامههای غمانگیز و هر چیزی که قابلیت سرازیر کردن
اشک را داشته باشد در این کشور طرفداران زیادی دارد .یکی از علل طوالنی بودن عمر زنها
نسبت به مردان این است که آنها معموًال عقده دل خود را با گریه خالی میکنند و از درون
تخلیه میشوند؛ ولی مردها چون کمتر گریه میکنند ،عقده در دل آنها جمع شده و به مرور
زمان تبدیل به غده و بیماریهای صعبالعالج میگردد و اجل زودتر به سراغشان میآید
(محمدی ،1390 ،ص.)147
با توجه به آثار روانی فردی گریه ،میتوان مدعی شد که این آثار و نتایج مفید به پیکره
جامعه نیز انتقال یافته و هنجارهای اجتماعی را ساماندهی و موجب برقراری ارتباط حسنه
بین مردمی که به گریههای ارزشی توجه دارند ،خواهد شد .در این بخش آثار روانی مطلوب،
متعدد و مختلف گریه بر جامعه بشری ذکر میشود:
در توضیح این نکته باید گفت :در نهاد همه انسانها دو قوه و عامل محرک وجود دارد
که میتواند در وی ایجاد انگیزه کرده و او را به سوی هدف مورد نظرش سوق دهد .این دو
ّ
ّ
 .1ألبکاء من خشیة �الل ینیر القلب و یعصم من معاودة الذنب.
ْ
َ
َْ ْ َ
َّ َ
التفکر ِ َو ال ُبکاء.
َ .2طل ْب ُت ُن َور القل ِب ف َو َج ْد ُت ُه ِف
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عامل عبارتاند از :الف .عقل و منطق؛ ب .احساسات و عواطف؛ اگرچه در ایجاد حرکتهای
اجتماعی مؤثر بهرهمندی از نیروی «عقل و منطق» و توجیه مردم بر اساس قواعد عقالنی ،مقدم
است؛ اما واقعیت آن است که همیشه نمیتوان تمام مسائل را با استدال لهای محض عقلی
تبیین کرد ،و به دنبال آن انتظار حرکتهای اجتماعی را داشت؛ چراکه تعداد قابل توجهی
از مردم قادر به تحلیل استدال لهای سنگین و گاه پیچیده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
نیستند ،اینجاست که بهرهمندی صحیح از احساسات و عواطف لطیف انسانی برای ایجاد
حرکتهای اجتماعی ،مؤثر و بلکه تنها راه ممکن است (قمی ،1387 ،ج  ،2ص.)59
بنابراین اگر احساسات پاک بشری به طور صحیح و برای اهداف الهی و انسانی هدایت
شود مانند گریستن در مصائب امام حسین؟ع؟ و اولیای الهی ،منشأ آثار سودمند فردی و
اجتماعی خواهد شد و در نقطه مقابل ،اگر هدایت این احساس به دست افرادی ناپاک و
سودجو قرار بگیرد ،موجب آسیبهای فردی و اجتماعی فراوانی میشود .بدیهی است مراد
ما از این مطلب ،این نیست که مردم برای تحوالت اجتماعی بنشینند و بگریند ،خیر .بلکه
مقصود ،برانگیخته شدن احساسات و عواطف پاک ،برای حرکت در مسیر سازندگیهای
فردی و اجتماعی است .در این دیدگاه ،گریه ابزاری است برای مراد و مقصود گفته شده،
تا به موجب آن حرکتهای مؤثر مورد نظر شکل گرفته و تسریع شود .الزم به ذکر است
آن گریهای دارای این آثار است که از روی عشق ،ارادت و معرفت نسبت به فرد ،افراد یا
هدف مورد نظر باشد .نمونه بارز این موضوع ،گریههای اهلبیت؟مهع؟ و امام سجاد؟ع؟
در طول سفر اسارت است .همچنین آنگاه که اهلبیت؟مهع؟ از این سفر باز میگردند ،امام
سجاد؟ع؟ تصمیم گرفتند که بهطور عادی و بیخبر وارد مدینه نشوند ،بنابراین دستور
میدهند تا قبل از ورود به مدینه توقف کنند و به بشیر بن جزلم میفرمایند که به مدینه
برود و خبر ورود اهلبیت؟مهع؟ را به مردم برساند (قمی .)1387 ،پس از آن بود که استقبال
مردم از اهلبیت؟مهع؟ با گریههای جانسوز همراه شد و تلفیق آن با سخنان امام سجاد؟ع؟
و روشنگریهای آن حضرت ،نقش مؤثری را در شکلگیری حرکتهای سیاسی اجتماعی
بعدی ایفا کرد (قمی ،1387 ،ج ،2ص.)59
از آنجا که گریستن بر رنج و مصائب بزرگان و رهبران دینی و اجتماعی ،بیانگر شدت
ارادت و عالقه گریه کنندگان و برخاسته از احساسات پاک انسانی است ،میتواند در حفظ
و تداوم هدف و مکتب رهبران ،به عنوان عاملی مکمل ،مؤثر واقع شود .امام خمینی؟ق؟ در
خصوص تأثیر گریه بر امام حسین؟ع؟ و شهدا میفرمایند« :گریه کردن بر شهید ،زنده نگه
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داشتن نهضت است .اینکه در روایت است کسی که گریه کند یا دیگری را بگریاند یا خودش
را به صورت گریه کننده درآورد ،جزایش بهشت است برای آن است که این فرد دارد نهضت
را حفظ میکند» (عیوضی ،لک ،1387 ،ص.)37
گریه ،وسیله ارتباطی بسیار وسیع و قوی با دیگران است .تن و جسم انسانها به هم ربطی
ندارند؛ ولی دلهای آدمیان راههای ارتباطی متعددی با هم دارند که یکی از آن راهها گریه
است .گریه شاه کلیدی برای گشودن قفل دلهای دیگران و راه ورود به گاوصندق دلهای
آدمیان است و بسیاری از این شاهکلید برای رفتن به اندرون دل دیگران بهره میگیرند .به طور
معمول برای ایجاد همدلی و ارتباط ،از زبان و استدالل استفاده میشود؛ اما بیگمان ،هیچ
وسیلهای به اندازه اشک ،توان ایجاد همدلی و ارتباط درونی را ندارد .یک قطره اشک کافی
است تا میلیونها انسان را متأثر و متحد کند .زمانی که یک قطره اشک بر گونه روان میشود،
موجی از خشم یا مهر و یا شفقت را ایجاد میکند (حسینی ،1391 ،ص 85و .)86
گریه ،بهترین وسیله برای ابراز همدردی و همراهی با دیگران است .وقتی اشک انسان
از دیدن رنج دیگران جاری میشود ،هم برای تشخیص گریهکننده و هم برای دیگران،
باالترین تأثیر را دارد و میتوان گفت گریه ،باالترین درجه ابراز همدردی با رنجدیدگان است.
انسان موجودی به شدت عاطفی و احساسی است که در بین موجودات شناخته شده هستی،
در عاطفه و احساسی بودن مانندی ندارد و گریه ،باالترین نمایش عاطفه و بیان احساس به
ویژه در بیان همدردی با رنجدیدگان است (حسینی ،1391 ،ص.)86
از آثار اجتماعی گریه میتوان به تأثیرات شگرف گریه مؤمنان و حتی تائبان اشاره کرد؛
زیرا بر اساس برخی روایات ،خداوند متعال گاهی به همه مردم جامعه بهخاطر گریه یک
انسان عارف ،یا عاشق یا تائب ترحم میکند .امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :و ا گر گریه کنندهای
در میان امتی بگرید ،همه آن امت مشمول رحمت میشوند»( 1کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص.)481
امام باقر؟ع؟ در حدیثی میفرمایند« :خداوند ضمن نجوا و زاری که حضرت موسی؟ع؟ با
وی در کوه طور داشت ،فرمود :ای موسی! به قوم خود ابالغ کن که هیچ چیز مانند گریه از ترس من،
نزدیک شوندگان را به من نزدیک نکرده است»( 2ابن بابویه1406 ،ق ،ص)172؛ از این حدیث
َ
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شریف به وضوح دانسته میشود که گریه از خوف خدای تعالی موجب تقرب به او میشود.
روشن است که تقرب به حضرت حق منشأ همه خیرات اخالقی و رفتاری و عامل اصلی
سعادت دنیوی و اخروی است .بنابراین آنگاه که مردم به اهمیت و جایگاه گریستن از خوف
الهی پی ببرند و خود را ملزم به بهرهمندی از آن کنند ،به یقین شاهد ارتقای اخالقی و رفتاری
آنان خواهیم بود که بهطور طبیعی آن بر تکامل معنوی جامعه و امنیت آن آشکار خواهد شد.

بحث و نتیجهگیری
طبق یافتههایی که از پژوهش حاضر منتج شد گریه اثرات بسیاری در جسم و روح از منظر
فردی و اجتماعی دارد و نقش حیاتی را برای حفظ سالمت انسانها ایفا میکند؛ از جمله
هنگامی که فرد دچار فشار روحی و هیجانی میشود ،مغز و بدن شروع به تولید ترکیبهای
شیمیایی و هورمونهای خاصی میکند .گریه کردن کمک میکند تا این ترکیبهای
شیمیایی اضافی از بدن خارج گردد .اشکهای احساسی یا همان گریه ،مواد سمیای را که
در پی هیجانهای عاطفی در خون جریان پیدا میکند ،از بدن دور میکند .اشک با شوری
خود چشم را ضد عفونی میکند و از مبتال شدن به بیماریهای گوناگون عفونی جلوگیری
میکند .همچنین اشک مادهای به نام «لیوزیم» دارد که از مواد بسیار نیرومند در نابودی
باکتریهاست و چشم را ضد عفونی میکند .و همچنین اشک مادهای به نام «لیوزیم» دارد
که از مواد بسیار نیرومند در نابودی باکتریهاست و چشم را ضد عفونی میکند .کسانی که
زیاد گریه میکنند کمتر به زخمهای معده و اثنی عشر دچار میشوند و علت اینکه اولسر 1نزد
مردان بیشتر از زنان است بعضی عقیده بر این دارند که چون مردان کمتر اشک میریزند
بیشتر مبتال میشوند .تأثیر گریه در پایینآوری فشار خون و افزایش میزان ایمنی بدن ثابت
شده است .در حیطه روانی نیز اثرات گریه بسیار مؤثر است .یکی از بهترین راههای بازکردن
عقده دل و از بین بردن غم و غصه روزگار ،گریه است .با گریه میتوان بسیاری از ناراحتیهای
روحی را درمان کرد .گریستن به عنوان کار شخصی در کاهش اضظراب مؤثر است .اشکهای
احساسی همچون دریچه اطمینان برای قلب عمل میکنند ،ترکیباتی که هنگام تنش در
بدن تجمع مییابد ،با اشک خارج میگردند ،همین امر باعث کاهش فشار میگردد .یکی از
راههای افزایش انگیزه ،جهت دادن به هیجانی مانند گریه است .گریستن از روی شوق و
1. Ulcer.
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محبت یا گریستن از ترس و خشیت الهی و همچنین گریه در فراق ،مصیبت و سوگ اولیای
الهی ،هیجان انسان را در مسیری صحیح قرار میدهد و موجب رشد و تعالی روحی انسان
میگردد .گریه اثرات معنوی نیز دارد .گریه در راه خدا را به عنوان یکی از راهکارهای زدودن
غبار و تاریکی قلب بیان کردهاند و اینکه گریه در راه خدا ،قلب را نورانی و روشن میسازد
و روشنی قلب ،موجب بصیرت و فرقان ،یعنی تمییز حق از باطل میشود .با توجه به آثار
روانی فردی گریه ،میتوان مدعی شد که این آثار و نتایج مفید به پیکره جامعه نیز انتقال
یافته و هنجارهای اجتماعی را ساماندهی و موجب برقراری ارتباط حسنه بین مردمی که به
گریههای ارزشی توجه دارند ،خواهد شد .بنابراین آثار گریه عالوه بر آحاد مردم بر جامعه نیز
تأثیرات بسزایی دارد و موجب تعالی اجتماع و ایجاد راهی برای رسیدن به اهداف پاک خواهد
بود .گریه ،بهترین وسیله برای ابراز همدردی و همراهی با دیگران است .وقتی اشک انسان
از دیدن رنج دیگران جاری میشود ،هم برای تشخیص گریهکننده و هم برای دیگران،
باالترین تأثیر را دارد و میتوان گفت گریه ،باالترین درجه ابراز همدردی با رنجدیدگان است.
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Abstract
There are several approaches to treating
depression, among which much research
evidence supports the effectiveness of the
cognitive approach. Depression disrupts
a person's functioning by distorting and
destroying their cognition. The issue of
correct knowledge of facts and correction of
negative thoughts is emphasized by Islamic
sources. In Islamic texts, in order to improve
the individual, social and divine performance
of individuals, it is recommended to correct
the knowledge of facts, thinking, reasoning
and checking thoughts. The aim of this
study was to achieve cognitive solutions for
the treatment of depression based on Islamic
sources. For this purpose, verses and
narrations related to cognitive therapy were
collected and analyzed. Findings showed
that some cognitive strategies for treating
depression from the perspective of Islamic
sources include examining one's beliefs
and thoughts. Separating right from wrong
thoughts, being aware of the relationship
between wrong thoughts and depression,
and avoiding wrong thoughts. It is suggested
that based on the strategies presented in this

چکیده
رویکردهای مختلفی برای درمان افســردگی وجود
دارد کــه در بیــن آنهــا شــواهد پژوهشــی بســیاری
.از اثربخشــی رویکــرد شــناختی حمایــت میكنــد
افســردگی بــه واســطه تحریــف و تخریب شــناخت
 مســئله شــناخت. عملکرد او را مختل میکند،فــرد
 مــورد،صحیــح از واقعیــات و اصــاح افــکار منفــی
 در متون اسالمی برای.تاکید منابع اســامی اســت
 اجتماعــی و الهــی افــراد،بهبــود عملکــرد فــردی
 تعقل، تفکر،توصیه به اصالح شــناخت واقعیتها
 هــدف پژوهش حاضر.و وارســی افکار شــده اســت
دستیابی به راهکارهای شناختی درمان افسردگی
 بدین منظــور آیات.بــر اســاس منابع اســامی بــود
و روایــات مرتبــط بــا درمــان شــناختی جمــع آوری
 یافت ههــا نشــان داد كــه برخــی.و تحلیــل شــد
راهكارهــای شــناختی درمــان افســردگی از منظــر
منابع اسالمی عبارتاند از وارسی اعتقادات و افكار
 آ گاهی، جداســازی افكار درســت از نادرســت،خود
 اجتنــاب از،از رابطــه افــكار نادرســت بــا افســردگی
 پیشــنهاد میشــود.پرداختــن بــه افــکار ناصحیــح
بــر اســاس راهكارهای ارائه شــده در ایــن پژوهش

40
پروتــكل درمــان افســردگی طراحی و اثربخشــی آن
در مقایسه با درمان شناختی ّ
سنتی مقایسه شود.
کلیدواژها :راهکارهای شناختی ،درمان افسردگی،
منابــع اســامی ،تکنیکهــای درمانــی ،بازســازی
شناختی.
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study, the depression treatment protocol be
designed and its effectiveness be compared
with traditional cognitive therapy.
Keyword: Cognitive Solutions, Depression
Treatment, Islamic Resources, Treatment
Techniques, Cognitive Reconstruction.

مقدمه
یکی از اختالالت شایع ،افسردگی اساسی است .ویژگیهای افسردگی اساسی شامل احساس
غم و اندوه در همه روزها یا اکثر ساعات روز ،کاهش عالقه و لذت از زندگی ،تغییر در اشتها یا
وزن ،فکر مرگ و خودکشی ،اختالل خواب ،تغییرات روانی حرکتی ،کاهش انرژی و خستگی،
احساس بیارزشی یا گناه ،اختالل در تمرکز و تفکر ،عدم توجیه با وضعیت پزشکی به همراه
کاهش عملکرد فرد است .بهطور کلی چهار دسته نشانه برای افسردگی در نظر گرفته میشود:
نشانههای خلقی ،شناختی ،انگیزشی و جسمانی (گلبرگ خناچاه و همکاران.)1399 ،
تعریف افسردگی بر اساس روایات عبارت است از :غمگینی طوالنی که در سیستم خلقی
فرد اختالل ایجاد نموده( 1لیثی واسطی ،1376 ،ص ،)62باعث رنجوری دل( 2مجلسی،
 ،1403ج ،92ص ،)280ضعیفی و الغری بدن( 3ابن بابویه ،1376 ،ص ،)543سستی و از
دست دادن توانایی میشود( 4مجلسی ،1403 ،ج ،70ص .)109به عبارت دیگر ،افسردگی،
اندوهگینی عمیق است که در وجود فرد ریشه دوانده و باعث عوارضی از قبیل اضطراب و
تنش ،احساس ناتوانی و اختالل در عملکردهای طبیعی مانند خوابیدن ،عمل جنسی ،تمرکز،
توجه ،عدم عالقه به زندگی ،احساس گناه ،ابراز ناراحتی و گریه میشود (فقیهی ،مطهری
طشی.)1383 ،
برای پیشگیری و درمان افسردگی ،رویکردهای مختلفی وجود دارد .از جمله رویکرد
شناختی ،شناختی رفتاری ،روانتحلیلی ،رفتاری ،هیجانمدار .از بین این رویکردها
بیشترین تأثیر در درمان افسردگی مربوط به مدل شناختی است (فقیهی ،غباری بناب،
ْ َ ُ ْ ُ َّ ْ
النف َس َو ْیطوی ِال ْنب َساط.
 .1الغم یق ِبض
ِ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ ْ ََ
ْ
ُ
َْ ْ َ ُ َْ َ ُ ُ
ْ
َ
ْ
ّ
ْ
َ
وب کما أن المر اض أسقام البدان.
 .2الحز ان أسقام القل ِ
َ ْ ُ َ َ ُّ
ُ
ه ُه َس ِق َم َب َدنه.
 .3من کثر
َ ْ
َ َُ ُ
ُ
وم َها ِإل ال َو ْهن.
ه
 .4و آخر
ِ
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قاسمیپور .)1386 ،در درمان شناختی به مراجع آموزش داده میشود .1 :افکار خودکار
منفی خود را واررسی کند؛  .2ارتباط بین افکار ،احساس و رفتار را بشناسد .3 .انواع افکار
خود را مورد بررسی و آزمایش قرار دهد؛  .4افکار مثبت را جایگزین افکار تحریف شده کند؛
 .5تفکراتی که زمینهساز استفاده نادرست از تجربیات است را بشناسد و آنها را اصالح کند
(فقیهی و همکاران.)1386 ،
از منظر منابع اسالمی ،تأثیر تفکر و شناخت صحیح واقعیت (خود ،خدا و جهان پیرامون)
بر سالمت رفتار و شخصیت افراد امری کامًال مشهود است .بیش از  300آیه از قرآن کریم در
مورد تفکر و تعقل و شناخت وارد شده است .در بسیاری از آیات ،دلیل بسیاری از رفتارهای
نادرست و نابهنجار و آسیبهای اخالقی و اعتقادی ،نقاق و شرک ،به عدم تفکر و تعقل
نسبت داده شده است و از طرفی دیگر برای رسیدن به سالمت رفتاری و روحی به تفکر و تعقل
و ادراک صحیح از واقعیتها (در مورد خود ،جهان و خدا) امر شده است .با توجه به اینکه در
اختالل افسردگی ،شناخت فرد نسبت به خود ،خدا و جهان پیرامون ضعیف و دچار تحریف
میشود؛ جا دارد راهکارهای منابع اسالمی برای اصالح شناخت ،مورد بررسی بیشتری قرار
گیرد .شناخت و ادراک صحیح از واقعیتها باعث ایجاد انگیزه و فعالسازی رفتاری میشود
و از تحریفهای شناختی و افکار منفی و سرزنشکننده جلوگیری میکند.
فقیهی و همکاران سعی کردهاند عوامل شناختی و عاطفی افسردگی را تبیین کنند و
سپس به تکنیکهای شناختی درمان افسردگی پرداختهاند (فقیهی و همکاران.)1386 ،
ایشان اگرچه سعی کرده است عوامل و تکنیکهای مؤثری برای درمان افسردگی از دیدگاه
متون اسالمی ذکر کند؛ اما در بعد شناختی جامع و کامل نیست .در پژوهش حاضر سعی شده
است از منظر متون اسالمی ،راههای پیشگیری و درمان افسردگی که مربوط به بعد شناخت
است مورد بررسی قرار گیرد.

روش پژوهش
روش این پژوهش کیفی بود .ابتدا آیات و روایات مرتبط با درمان شناختی جمع آوری شد ،سپس
متون جمعآوری شده ،تحلیل محتوای کیفی شد و راهکارهای شناختی درمان افسردگی تدوین شد.

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش نشان داد راهکارهای شناختی پیشگیری و درمان افسردگی از منظر منابع
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اسالمی عبارتاند از:
 .1وارسی اعتقادات و افکار خود؛ فرد افسرده ،ابتدا باید افکار خود را با دقت بررسی کند
و به نقصهای شناختی خود پی ببرد تا در گام بعدی بتواند افکار مثبت را جایگزین کند.
1
همان گونه که امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند« :فکر کردن باعث روشن شدن و بصیرت میشود»
(تمیمی آمدی ،1366 ،ص )57و در روایتی دیگر میفرمایند« :اندیشیدن آیینه شفافکننده
افکار است»( 2کراجکی1410 ،ق ،ج ،2ص.)83
فردی که به افسردگی اساسی دچار میشود ،مورد هجوم افکار منفی قرار میگیرد.
او به کاستیها و نداشتهها تمرکز میکند ،مشکالت را بزرگ و حل نشدنی میداند .یکی از
دالئل مهم استمرار و زیاد شدن این افکار منفی ،توجه نکردن ،وارسی نکردن و بیتوجهی به
تفکیک افکار سالم از ناسالم است .راهکار آن است که برای بررسی افکار و صحت و سقم آن
سؤال طرح شود .مراجع از خود بپرسد که در طول روز چند بار خودش را سرزنش کرده است
و چند درصد آن صحیح بوده است .فرد از خود بپرسد در هر کدام از این مسائل ،چند درصد
مقصر است و دیگران چه سهمی دارند.
 .2جداسازی افکار درست از نادرست؛ پس از بررسی افکار خود ،به تفکیک افکار صحیح
از ناصحیح بپردازد( .فقیهی ،مطهری طشی .)1383 ،امام علی؟ع؟ میفرمایند« :عقل تو باید
آنقدر توانمند گردد که افکار درست را از نادرست جدا سازد» (تمیمی آمدی ،1366 ،ص.)94
ممکن است نسبت به افکار غلط خود مقاومت نشان دهد؛ اما همیشه احتمال بدهد که این
افکار ناصحیح باشند .همان گونه که امام علی؟ع؟ فرمودند« :ادله خود را متهم سازید که شاید
صحیح نباشند؛ زیرا به مقدار اعتماد به آنها احتمال خطا نیز وجود دارد» (تمیمی آمدی،1366 ،
ص .)56افکار فرد ممکن است از وهم ،خیال ،ظن و گمان شکل گرفته باشند که در همه
این موارد احتمال خطا باالست.
افراد افسرده ،معموًال آمیزهای از افکار منفی و مثبت را در سر دارند و البته افکار منفی
غلبه بیشتری در ذهن آنها پیدا کرده است و به همین خاطر دچار احساس بد غم ،غصه و
عدم لذتبری میشوند .بنابراین جداسازی افکار مثبت و منفی بهوسیله تفکر و تعقل و از راه
طرح سؤال در مورد اعتبار افکار روزانه خود ،حزن و اندوه را کاهش میدهد.
ْ
َ .1ر أ ُس ِال ْس ِت ْب َصار ِ ْال ِف َ
کر ة.
ْ َُ ٌ
کر ة ِم ْر آة َص ِافیة.
 .2ال ِف
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 .3آ گاهی از رابطه افکار نادرست با افسردگی؛ برخی از افکار منفی باعث ایجاد حزن و
اندوه مستمر میشوند که الزم است فرد افسرده از رابطه این نوع افکار با افسردگی آ گاه شود.
امام علی؟ع؟ میفرمایند« :کسی که دیگران را شایسته میداند و هر آنچه را آنها داشته باشند ارزنده
تلقی میکند و خود را شایسته و با ارزش نمیبیند ،خواهناخواه اندوه او را فرامیگیرد و به تدریج افسرده
میشود»( 1مجلسی1403 ،ق ،ج ،70ص.)89
 .4اجتناب از پرداختن به افکار ناصحیح؛ فرد پس از آ گاهی از غیر صحیح بودن افکارش
و تأثیر منفی این افکار بر احساسات و رفتار خود ،باید سعی کند این دسته از افکار را از خود
دور سازد وگرنه حال بد او استمرار مییابد و همچنین باید متوجه باشد که با رشد فکری است
که میتواند از اندوه و افسردگی خارج گردد (فقیهی ،مطهری طشی .)1383 ،امام علی؟ع؟
میفرمایند« :گرفتاریها و ناراحتیها برای کسی است که به افکار انحرافی ادامه میدهد و به
اندیشه صحیح برنمیگردد»( 2تمیمی آمدی ،1363 ،ص .)95وقتی که فرد به درستی از منفی
بودن افکارش آ گاه شود از آنها منفور میشود و دیگر دوست ندارد به آنها توجه مکرر داشته
باشد (فقیهی ،مطهری طشی .)1383 ،چنانکه امام علی؟ع؟ میفرمایند« :کسی که چیزی را
منفور میداند ،نگاه کردن و یادآوری آن را نیز منفور میداند»( 3مجلسی1403 ،ق ،ج ،16ص.)285
 .5آ گاهی از رابطه افکار صحیح با آرامش و شادکامی؛ با توجه به روایات سابق ،شناخت
یقینی و صحیح ،موجب از بین رفتن افسردگی و ایجاد شادکامی میشود .فرد افسرده باید
بداند که بین افکار مثبت و یقینی با شادکامی رابطه مثبت وجود دارد تا بتواند تالش کند ،از
افکار منفی بپرهیزد و افکار مثبت و صحیح را افزایش دهد.
 .6جایگزینی افکار صحیح؛ امام علی؟ع؟ میفرمایند« :خدای متعال آرامش و نشاط را
در یقین قرار داده است .بر این اساس شناخت یقینی عامل خوبی برای شادی و نشاط قلب است»
(مجلسی1403 ،ق ،ج ،68ص )152و (تمیمی آمدی ،1366 ،ص .)61بنابراین ،الزم است
به جای افکار منفی ،افکار یقینی و مثبت جایگزین شود تا در پس آن احساس و رفتار مثبت
به وجود بیاید .در حدیثی دیگر از امام علی؟ع؟ این سخن برداشت میشود که بهوسیله یقین
میشود حزن و اندوه را از خود دور کرد( 4کراجکی ،1410 ،ج ،1ص .)140خاصیت افکار مطابق
َ
َ
ُ َ َ ُّ َ ْ َ َ ُ
ه ُه َو ْل یشف غیظه.
َ .1م ْن َر َمى ِب َب َصر ِ ِه ِإل َما ِف َیدی غیر ِ ِه کثر
ٌ
َ
َ َ َ ْ ْ َ ُّ ْ
الر شد.
َ .2و یل ِ َل ْن َت َادى ِف غ ِیه و ل ِیف ِإل
َ ًَ
َ
َ ُ
َ .3م ْن أ ْب َغ َض شیئا أ ْب َغ َض أ ْن ْینظر.
ْ
َّ
ْ .4اط َر ْح َع ْنک ْ ُ
الص ْبر ِ َو ُح ْس ِن ال ِیقنی.
ال ُم َوم ِب َع َز ا ِ ِئ
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با واقع ،صحیح و یقینی این است که نه تنها از اندوهگینی جلوگیری میکند؛ بلکه باعث
نشاط و شادکامی نیز میشود.
 .7ذهنآ گاهی نسبت به نعمتها؛ برخی مواقع ،دلیل افسردگی فرد ،توجه به نداشتهها
و عدم توجه به نعمتها است؛ لذا در روایتی توصیه شده است هنگامی که خواستهای از دنیا
داشتی و به تو داده نشد ،نصیبی که خدا از دین به تو داده و به دیگری نداده را یاد کن ،که آن
سزاوارتر از چیزی است که نصیب تو نشده است( 1کراجکی ،1410 ،ج ،1ص .)345بنابراین
توجه به اختصاص برخی داشتهها در مقابل نداشتهها ،باعث کنترل ناراحتی و اندوه خواهد
شد (عباسی ،ناروئی ،جانبزرگی ،قریشی.)1397 ،
 .8توجه و پرهیز از غفلت معنوی؛ آ گاهی در مقابل غفلت است و به معنای هوشیاری
میباشد .اولین کارهایی که بدون واسطه از نفس سر میزند همان توجه و آ گاهی است.
ً
چراکه انسان در موجودیت خود ،ذاتا عین علم و آ گاهی است (مصباح ،1389 ،ج ،2ص.)90
در متون اسالمی به آ گاهی و پرهیز از غفلت سفارشات زیادی شده است .برای افزایش
لذتبری از زندگی و کاهش اندوه ،توصیه به هوشیاری نسبت به نعمتهای خدادادی شده
است (عباسی ،ناروئی ،جانبزرگی ،قریشی .)1397 ،قرآن کریم به مردم سفارش میکند
که نصیب خود را از دنیا برای آخرت فراموش نکنند .در ذیل آیه شریفه « َو ْاب َت ِغ ِفیما آتاک
َّ ُ َ َ ْ
ُ ْ
َْ َ
آخ َر َة َو لا تن َس ن ِص َیبک ِم َن ّالدنیا( »..قصص )77 ،از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت شده
الله ّالدار ال ِ
که سالمتی ،نیرومندی ،فراغت ،جوانی و نشاط خود را فراموش نکن و با این سرمایههای
گرانبها ،آخرت خود را تأمین کن( 2صدوق.)228 ،1376 ،
یکی از زمینههای مهم به وجود آمدن افسردگی ،ضعیف شدن شناخت انسان از خدای
متعال است .انسانی که ادراک صحیحی از خدای متعال و صفات او (اعم از قدرت ،حیات،
رزاقیت و )...داشته باشد کمتر احساس ناتوانی ،تنهایی و افسردگی خواهد کرد .ذکر خدا و
عدم غفلت از یاد او موجب کاهش حزن و اندوه میشود .در حدیث معراج ،زندگی گوارا در گرو
یاد خدا و عدم غفلت از او بیان شده است (دیلمی ،1412ج ،1ص .)204پس توجه و ذکر الهی
مساوی با زندگی گوارا است (عباسی ،ناروئی ،جانبزرگی ،قریشی.)1397 ،
با افزایش آ گاهی مراجع نسبت به قدرت خدای متعال و حل شدن مشکالت با نیروی او
ل�ل
 .1اذا طلبت شیئا من الدنیا فزوی عنک ،فاذکر ما خصک ا به من دینک و صرفه عن غیرک ،فان ذلک احری ان تستحق
مبا فاتک.
َ
َ
ُ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
ْ َ
 .2ل َت ْن َس ِص ّح َتک َو ق َوتک َو ف َر اغک َو ش َب َابک َو َنش َاطک َو ِغ َناک َو أ ْن َت ْطل َب ِب ِه ال ِخ َر ة.
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�ل
بال» ،مشکل افسردگی نیز حلشدنی
و با توجه به این اعتقاد ،گفتن ذکر «ال حول و ال قوة اال
است .بنابراین اینکه مراجع مشکل خود را حلشدنی میداند ،اگر به قدرت خدای متعال که
فوق قدرتهاست توجه داشته باشد امیدواری وی به درمان بیشتر میشود .در روایت است
که حضرت آدم از اندوه و حدیث نفس شکایت کرد .جبرئیل نازل شد و گفت بگو «ال حول و ال
�ل
بال» او هم ذکر را گفت و مشکلش حل شد( 1ابن بابویه ،1376 ،ص.)543
قوة اال
 .9تقویت بعد عقلی؛ معموًال در نوع اختالالت ،غلبه قوای وهمیه یا شهویه یا غضبیه
بر عقل وجود دارد .در تزاحم بین عقل و سایر قوای انسان اعم از غضبیه ،شهویه و واهمه،
اگر عقل حاکم باشد ارتباط انسان با واقعیت به صورت صحیح شکل میگیرد و انسان از
افکار خودسرزنشگر و افکار منفی مصون میماند .آیات متعددی از قرآن کریم وجود دارد
که توصیه میکند مؤمنین به واقعیات توجه کنند .این واقعیات شامل اعتقادات ،اخالق و
رفتارهای انسان میشود .قرآن کریم افرادی که تعقل نمیکنند و اهل فکر نیستند را مورد
مذمت قرار میدهد.
 .10معنابخشی به زندگی و توجه به آن؛ بسیاری از آموزههای دینی ،درصدد اصالح
چارچوب ذهنی افراد و منسجم کردن آن به گونهای امیدوارکننده ،امنیتبخش و آرامکننده
است .شناخت و آ گاهی از اینکه انسان مخلوق خدای متعال است و هرگز تنها نیست میتواند
به درمان افسردگی کمک کند .شناخت و توجه به اینکه آخرتی وجود دارد و آرامش ابدی
میتواند در انتظار ما باشد و اینکه خیلی از کاستیهای ما در این دنیا ،در آخرت جبران
میگردد؛ همگی در درمان افسردگی کمک کننده است ؛چراکه شخص افسرده احساس
تنهایی دارد و در جستجوی آرامش است ،اما آن را نمییابد .به کمبودها و کاستیها توجه
دارد ولی به جایی که این کاستیها جبران میشود توجهی ندارد.
 .11علم به صفات الهی و اصالح خداپنداره؛ علم نقیض جهل است (خلیل بن احمد،
ج ،2ص )152و به معنای دانستن حقیقت اشیا است؛ همان گونه که هستند (فیروزآبادی،
 1374و راغب اصفهانی1412 ،ق ،ص .)580امام صادق؟ع؟ فرمودهاند« :ا گر مردم فضیلت
شناخت خدا را بدانند ،به متاع دنیا و نعمتهای آن چشم نخواهند انداخت و دنیا در نظر ایشان ،از
آنچه که بر آن راه میروند که خا ک باشد ،کمتر خواهد بود و متنعم و متلذذ به معرفت خدا میشوند؛
َ َ ُ َ َّ
ُْ َ
ُ ََ َ َ
َّ
َ ُْ َ َ َ
َ َّ َ َ
َّ ْ
َ َ
َْ
ال ْز ِن ف َن َز ل َعل ِیه َج ْب َر ِئیل فقال ل ُه یا َآد ُم قل ل َح ْول َو ل ق َّوة ِإل
سو
ِ .1إ َن آد َم شکا ِإل ِ
الل ع ّز َو َجل َما یلق ِم ْن َح ِد ِ
یث النف ِ
ب َّالل َف َق َ َ
الا َف َذ َه َب َع ْن ُه ْال َو ْس َو َس ُة َو ْ َ
ال َز ن.
ِ ِ
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مانند تلذذ کسی که همیشه در روضههای بهشت با اولیای خدا بوده باشد .معرفت خدا انیس است
از هر وحشتی ،و رفیق است در هر تنهایی ،و نور هر ظلمتی است ،و قوت هر ضعیفی است و شفای هر

دردی است» (کلینی ،ج ،8ص)247
معرفت خداوند نور هر ظلمتی است .شاید یکی از دالئلی که قدرت تصمیمگیری شخص
افسرده کاهش مییابد تردید و ندیدن درست واقعیات و سردرگمی نسبت به آینده است.
طبق این روایت ،شناخت خداوند ،عاملی برای واضح دیدن واقعیات و ترسیم اهداف و
خروج از تردیدهاست .شخصی که خدای متعال را درست بشناسد ،هرگز دید منفی و شکایتی
از او پیدا نمیکند و همواره به فضل و بخشش او امیدوار است و فردی که از خدا ناراضی است
و از فضل و کرم او ناامید است دچار غمگینی و افسردگی میشود .در روایتی از امام صادق؟ع؟
آمده است« :خدای متعال بر اساس عدل و حکمت و علمی که دارد آرامش و شادکامی را در یقین
و رضایت از خدای متعال و غمگینی و افسردگی را در شک قرار داده است» (مجلسی1403 ،ق،
ج ،68ص.)152
یکی از عالئم شخص افسرده منفینگری و شک و تردید در امور مختلف از جمله از
رحمت و فضل الهی است .طبق روایت فوق ،همین شک و تردید نسبت به فضل و رحمت
خدا ،عاملی برای غم و اندوه وی خواهد شد .بنابراین ،تصحیح دیدگاه خود نسبت به خدای
متعال و شناخت صحیح و یقین به فضل و رحمت خدا ،باعث فرح و شادکامی و رفع هم و
اندوه خواهد شد .از جمله صفات خدای متعال که توجه به آن به درمان افسردگی کمک
میکند ،ربوبیت و خالقیت است .علم و آ گاهی از ربوبیت و خالقیت خدای متعال ،باعث
آرامش و شادکامی خواهد بود.
خدای متعال ،مالک و مدبر این عالم است و زمام همه امور در ید قدرت اوست .خدای
متعال مالک انسان است و مالک ،امر مملوک خود را تدبیر میکند .و او را به حال خود واگذار
نمیکند .ادارک ربوبیت خدای متعال ،آثار روانشناختی متعددی دارد .از جمله اینکه انسان،
حمایتهای همه جانبه خدا را درک میکند .خدا را مدبری میداند که هر لحظه با اوست
و بازگشتش نیز به سوی اوست .همیشه میتوان به یاد او بود و از او استمداد طلبید .بسیار
بخشنده و مهربان است و همواره توبه بندگان خود را قبول میکند .نعمتهای فراوانی نیز به
انسان میبخشد .این نوع نگاه به خدای متعال و ادارک حمایت ،رحمت ،بخشندگی و بخشش
او ،زمینه رشد حرمت و عزت نفس را افزایش میدهد (داستانی .)1396 ،توجه و ذکر این حامی
مهربان و قادر ،پشتیبانی گرم و امیدآفرین است و انسان را از افسردگی و اندوه میرهاند.
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ادارک اینکه انسان مخلوق خداوند است و هر لحظه وجودش به وجود خدای متعال
وصل است و از او افاضه وجودی میگیرد آثا روانشناختی زیادی خواهد داشت .از جمله
اینکه احساس رهاشدگی و بیکسی نمیکند (داستانی )1396 ،و میداند که خداوند قادر
متعال همواره افاضه وجودی به او دارد و همین به او آرامش و نشاط میدهد و از افسردگی
رهایی میبخشد.
 .12علم و شناخت حقیقت دنیا؛ اسالم ،همواره با توصیههای خود ،ماهیت دنیا و
نقطه مقابل آن که امور غیبی و معنوی میباشد را معرفی کرده است .کسی که معرفت خدا
پیدا کند ،دنیا در نظرش بیارزش میشود و در مواجهه با کاستیهای این دنیا دچار غم و
اندوه شدید نمیشود و احساس ناامیدی نمیکند چونکه دنیا را اصل و اساس نمیداند بلکه
میداند که به زودی میگذرد و اصل و اساس ،شناخت و تقرب به خداوند و عالم غیب است.
افرادی که افسرده هستند ،معموًال خواستههای کمالگرایانه و غیرقابل انعطافی برای
خود ترسیم میکنند که رسیدن به آنها ممکن نیست (کری .)1399 ،از طرفی آمال و آروزهای
دنیوی نیز همین گونه هستند و ثمرهای جز تباهی عمر ندارند .بنابراین شخصی که ماهیت
دنیا را خوب بشناسد آرزوهای دنیوی خویش را محدود میکند و به آن دل نمیبندد تا دچار
غم و غصه نرسیدن به آن نشود .میل شدید به دنیا ،باعث ایجاد حزن و اندوه بیپایان
میشود .در روایتی از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است که حضرت فرمودند« :برای کسی که
زیاد به دنیا عالقهمند و وابسته باشد سه چیز را قطعی میدانم :نیازمندی که هیچگاه به بینیازی
نمیانجامد ،گرفتاری که خالصی ندارد و افسردگی و غمگینی که جزء وجودش میگردد و از او
جدا نمیشود»(1کراجکی1410 ،ق ،ج ،1ص .)344در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ نقل
شده است« :شوق و عالقه افراطی به امور دنیوی موجبات غمگینی و ناراحتی فرد را فراهم میسازد
و پرهیز از شوق و وابستگی به دنیا ،باعث راحتی و آرامش دل و آسایش بدن میگردد»(2ابن شعبه
حرانی1404 ،ق ،ص .)385بنابراین شناخت حقیقت دنیا و نوع نگرش به آن ،گام اول در
دل نبستن به دنیا است که نتیجه آن ،پیشگیری و درمان افسردگی است.
ّ
 .13عدم توقع از دیگران؛ پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودهاند« :کسی که مدام چشمش به دست و
کمک دیگری است به اندوه و افسردگی طوالنی مدت مبتال و افسوسش پایدار میشود»( 3حلوانی،
َ
َ ْ َ َّ َ َ ُّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ََ
اع له.
 .1أ َنا َز ِع ٌمی ِبثل ٍث ِلن أ کب عل الدنیا ِبفقر ٍ ل غناء له و ِبشغ ِل ل فر اغ له و ِب ٍم و حز ٍن ل ان ِقط
ْ
ُّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
َّ ْ ُ
ُّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ
احة القل ِب َو ال َب َدن.
الز ْه ُد ِف الدنیا ر
الر غ َبة ِف الدنیا تورِث الغم و الز ن و
.2
َ
َ
َ ْ َ َ ُ
َ .3م ْن َن َظ َر إ َل َما ف أیدی َّ
اس َطال ُح ْز ُن ُهَ ،و ْل یشف غیظه.
الن
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1408ق ،ص .)14و در روایتی دیگر فرمودند« :هر کس چشمش به دارایی دیگران باشد،

اندوهش زیاد شود و ناراحتیاش پایان نیابد»(1مجلسی1403 ،ق ،ج ،70ص .)89یکی از دالئل
غم و اندوه شدید ،چشمداشت همیشگی از دیگران است .بنابراین برای پیشگیری و درمان
افسردگی الزم است در شناخت فرد این تغییر بهوجود بیاید که نباید بیش از اندازه از دیگران
توقع داشت؛ چراکه نتیجهای جز هم و غم و تشدید افسردگی ندارد .این شناخت صحیح
باعث فعالسازی رفتاری فرد میشود .یعنی زمانی که فرد بداند که انتظار بیجا از دیگران به
جز افزایش اندوه ثمرهای برایش ندارد ،تحریک میگردد که خودش دست به فعالیت بزند.
 .14شناخت هواهای نفسانی و دوری از آن؛ یکی از علل اندوه طوالنی و افسردگی ،پیروی
و عمل به هواهای نفسانی است .یعنی رفتاری که برخاسته از تمایل شدید و افراطی و بدون
هدایت عقل و دین صورت میپذیرد؛ زیرا ممکن است سرزنش عقل و وجدان ،احساس گناه،
احساس دوری از پروردگار ،احساس ناامیدی و بیارزشی را موجب شود (فقیهی ،مطهری
طشی .)1383 ،رسول اکرم؟ص؟ فرمودند« :بسا خواهشی که لذت لحظهای دارد باعث اندوه
طوالنی میشود» (طوسی1414 ،ق ،ص .)533بنابراین برای پیشگیری از غم و اندوه طوالنی،
فرد باید هواهای نفسانی خویش را بشناسد و بداند که رفتارهای برخاسته از هواهای نفسانی
عاملی برای افسردگی و اندوه دراز مدت است و به آن هواها تن ندهد.
 .15تصحیح نگرش خود نسبت به دیگران؛ خوشبینی ،حمل بر صحت و عدم حمل
بر حسادت و کینه توزی از جمله اموری است که در دستورات اسالمی وجود دارد .شخص
افسرده معموًال نسبت به دیگران دیدی منفی دارد و رفتارهای دیگران را حمل بر امور
غیرواقعی و منفی میکند و همین امر باعث افزایش غم و اندوه و انزوای بیشتر او میگردد .از
طرفی دیگر با تصحیح دیدگاه خود نسبت به دیگران ،موجبات ارتباطات سالم و حمایتگرانه
دیگران نیز فراهم میشود .چیزی که فرد افسرده به آن نیازمند است.
 .16شناخت قوانین نظام خلقت؛ خدای متعال ،این عالم را بر اساس نظام علت و
معلول و بر اساس نظم آفریده است .اگر این نظام و قوانین و سنتهای الهی که در دنیا
جریان دارد درست ادراک شوند ،از بسیاری از اختالالت و درماندگیها پیشگیری میشود .به
عنوان نمونه فرد اگر به قضا و قدر الهی که بر اساس حکمت خدای متعال است شناخت پیدا
کند ،میفهمد قضایایی که برایش اتفاق افتاده یا میافتد همگی تحت نظر خداوند حکیم
َ
َ
ُ َ َ ُّ َ ْ َ َ ُ
ه ُه َو ْل یشف غیظه.
َ .1م ْن َر َمى ِب َب َصر ِ ِه ِإل َما ِف َیدی غیر ِ ِه کثر
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و توانا است و او اینگونه برایش مقدر کرده است .او کسی است که خیر و صالح بندگانش را
در نهایت خود میخواهد .اگر فرد ،به این امر ،توجه داشته باشد ،مقداری از اندوه او کاهش
مییابد و توانایی و امید الزم برای رویارویی با مشکالت را پیدا میکند و به انزوا نمیرود.
رسول اکرم؟ص؟ میفرمایند« :آنچه از دنیا نصیب تو باشد ،ا گر ناتوان هم باشی به تو میرسد و آنچه
به زیان تو باشد به زور نمیتوانی آن را از خود دور کنی .هر کس به آنچه از دستش رفته امید نداشته
باشد آسوده است و هر کس به آنچه خداوند روزیاش کرده راضی باشد ،شادمان میگردد» (طوسی،
1414ق ،ص .)225امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :ا گر همه چیز به قضا و قدر است پس اندوه
چرا؟» (لیثی واسطی ،1376 ،ص.)344
فرد افسرده ،اگر به این حقیقت شناخت پیدا کند که در روز قیامت از تالشهایش در
َّ
َْ َ َ ْ ْ
سان ِإلا ما َسعى» (نجم )39 ،انگیزهاش برای فعال شدن
دنیا بهرهمند میشود « َو أن لیس ِلل ِإن ِ
زیاد میشود .فعال شدن رفتار نیز باعث خروج از افسردگی و خمودی و انزوا میشود .فعالیت
و انجام امور نیک ،عالوه بر ثمرات معنوی ،باعث دریافت بازخوردهای مناسب از دیگران نیز
میشود .این بازخوردهای مثبت در باال آمدن خلق فرد ،تأثیر بسزایی دارد.
در دنیا سختی و آسانی ،خوش و ناخوشی با یکدیگر همراه است .نوع نگاه فرد به دنیا ،در
احساس آرامش و شادکامیاش بسیار مؤثر است .طبق آموزههای اسالمی ،در این دنیا امکان
رسیدن به تمام و یا حتی اغلب خواستهها امکانپذیر نیست و رسیدن به خواستهها نیز با
سختی و زحمت بسیار همراه است 1.در این دنیا سختی و آسانی ،خوشی و ناخوشی با همدیگر
وجود دارند( 2مجلسی1403 ،ق ،ج ،66ص .)357بهطور کلی دنیا محل قرار و آرامش ابدی
و خاستگاه رسیدن به خواستهها نیست و نباید چنین انتظاری از دنیا داشت .اگر فرد ،دیدگاه
خود را نسبت به دنیا تصحیح کرده و انتظارات خود را از دنیا متعادل کند در صورت نرسیدن به
خواستهها یا در صورت سختی و زحمت ،دچار غم و اندوه شدید ،ناامیدی و احساس ناکامی
مطلق نمیشود .یکی از سنتهای الهی در دنیا ،امتحان و ابتالی بندگان است .فلسفه اساسی
این امتحانات ،طهارت ،توجه ،رشد معنوی و قرب به پروردگار است .خدای متعال در سوره
بقره ،میفرماید« :بیتردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش بخشی از اموال و کسان
و محصوالت آزمایش میکنیم و صبر کنندگان را بشارت بده»(بقره)155 ،
«َ .1ل َق ْد َخ َل ْق َنا ْال ْن َ
سان ِف َکبد» (بلد.)4،
ِ
َ
َ ٌ ّ
َ َ
ُ َّ
الل؟ص؟ ِل َع ِل یا َع ِل َما ِم ْن َدار ٍ ِف َهیا ف ْر َحة ِإ ل َت ِب َع َها َم ْر َحة.
 .2قال َر ُسول ِ
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توجه و شناخت اینکه هر ابتال و مشکلی که پیش میآید امتحانی از جانب خداست و
صبوری در برابر آن مشکل ،یکی از مقابلههای هیجانمدار مهم برای پیشگیری و درمان
اندوهگینی شدید و خمودگی است .از جمله ابتالئات ،همین غم و اندوهی است که شخص
به آن دچار شده است و فرد باید آن را بپذیرد و با صبوری به دنبال راه حل مسئلهمدار برای
رفع مشکل باشد .ثمره تحمل و پذیرفتن این غم و اندوه ممکن است بخشودگی اشتباهات
گذشته و پاکی و طهارت او باشد( 1مجلسی1403 ،ق ،ج ،64ص .)244در روایتی از رسول
اکرم؟ص؟ آمده است که برخی از گناهان فقط از طریق غم و اندوه برای معیشت و گذران
2
زندگی پاک میشوند و هیچ نماز و روزه و صدقه ای نمیتواند آن گناهان را پاک کند
(مجلسی1403 ،ق ،ج ،70ص.)157
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Abstract
The purpose of this study is psychological
analysis of the party based on Islamic
sources. Due to the social nature of
human beings, it is necessary to provide
complete models in this field to reach the
desired point. The best role models are
the infallibles (peace be upon them). For
this purpose, party-related materials were
collected in narrative sources and then
analyzed by the method of interpreting the
content of religious texts. The research
findings showed that the duties of the
host include having the divine intention,
providing what the guest needs, warm
welcome of the guest, not being proud in
the reception, avoiding obligations and
hardships, caring for the guest in dangers
and chasing the guest, and the duties of the
guest include Accepting the invitation to the
party, avoiding the uninvited party, going
neatly, obeying the host, praying and using
beautiful words are the right of the host. In
addition to the symbolic manifestations and
forms that express the Islamic way of life,
this tradition has effects and functions that
affect the total social life of Muslims and

چکیده
نشــناختی مهمانی
 هــدف این پژوهش تحلیل روا
 با توجه به اجتماعی.بر اساس منابع اسالمی است
 ارائــه الگوهای کامــل در این عرصه،بودن انســان
.بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب ضــروری اســت
 بدین منظور.بهترین الگو معصومین؟مهع؟ هســتند
مطالب مرتبط با مهمانی در منابع روایی جمعآوری
،و ســپس بــا روش تفســیر محتــوای متــون دینــی
 یافتههای پژوهش نشان داد وظایف.تحلیل شــد
 در اختیار نهادن،میزبان شــامل نیت الهی داشــتن
، اســتقبال گــرم از مهمان،آنچــه مهمــان نیــاز دارد
 پرهیــز از تکلــف و،عــدم فخرفروشــی در پذیرایــی
 مراقبــت از مهمــان در خطــرات و بدرقــه،ســختی
مهمان اســت و وظایف مهمان شامل قبول دعوت
 با آراســتگی، پرهیــز از مهمانــی ناخوانده،مهمانــی
 دعــا کردن و اســتفاده از، اطاعــت از میزبان،رفتــن
 این ســنت عالوه.کلمات زیبا در حق میزبان اســت
بر تجلیات و صورتهای نمادین که بیانگر سبک
 دارای آثار و کارکردهایی است،زندگی اسالمی است
که مجموع حیات اجتماعی مسلمین را تحت تأثیر
قــرار داده و ســهم بــه ســزایی در پیشــرفت تمــدن
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سازی اسالمی به عهده میگیرد این آثار که درواقع
یافت ههــای نوی این پژوهش میباشــند عبارتاند
از :آثــار دینــی از جملــه ریــزش گناهــان ،صحــت و
ســامت و فرصت آموزش را در پی خواهد داشــت و
آثار روانشناختی پیوند جویی ،مهارت ابراز وجود،
همجــواری ،ابــراز عواطــف ،همدلــی و شایســتگی
یشــود
و صمیمیــت را بــه همــراه دارد .توصیــه م 
بــر اســاس یافت ههــای ایــن پژوهــش ،پرس ـشنامه
مهمانی با رویكرد اسالمی تدوین شود.
کلیدواژههــا :مهمانــی ،میزبانی ،منابع اســامی،
وظایــف میزبــان ،وظایــف مهمــان ،تحلیــل
روانشناختی.
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play an important role in the development
of Islamic civilization. New features of this
study include: Religious effects such as
remission of sins, health and opportunity
for education, and psychological effects
of bonding, assertiveness, neighborliness,
expression of emotions, empathy,
competence and intimacy. has it. It is
recommended that based on the findings
of this study, a party questionnaire with an
Islamic approach be developed.
Keywords: party, hosting, Islamic
resources, host duties, guest duties,
psychological analysis.

مقدمه

میهمانی و میهمانداری ،از رسوم و سنتهای کهن و پسندیده بشری است و رساله میهمانی
افالطون که از مهمترین رساالت اوست اصل در میهمانی را بحث و گفتگو بیان کرده نه
صرف غذا (صناعی)۱۳۹۳،؛ در روایات اهلبیت؟مهع؟ میهمانی دادن در برخی مناسبتهای
زندگی مانند ازدواج و تولد نوزاد ،سنت ثابت و مسلم اسالمی بیانشده است (دلیری.)۱۳۹۹ ،
رسول خدا فرمودند« :وقتی میهمان از راه میرسد و بر گروهی فرود میآید ،روزیاش با او از آسمان
فرود میآید و هنگامی که چیزی میخورد ،خداوند گناهان آن گروه را به سبب نزول میهمان بر آنان
میآمرزد» (کلینی1407 ،ق ،ج  ،6ص)284
در مورد میهمانی تحلیلهای مختلفی از قبیل اثر زیستی و شناختی و فرهنگی میتوان
بیان کرد؛ از جمله آثار شناختی میتوان زیادشدن دانش و تجربه را نام برد که در میهمانی
معموًال بحثهای گوناگونی مطرح میشود و اگر اهل علم در آن حضورداشته باشند به
تجربههای انسان میافزایند (برهانی ،1388 ،ص .)180یکی از تحلیلهایی که در بحث
میهمانی بااهمیت است ،تحلیل روانشناسی اجتماعی میهمانی است؛ روانشناسی اجتماعی
نحوه تأثیر حضور دیگران را در رفتار انسانها مطالعه میکند .بر اساس آنچه آلپورت 1میگوید،
1. Gordon Allport.
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قلمرو روانشناسی اجتماعی «کوشش برای درک و تبیین این موضوع که افکار ،احساسات و
رفتار آدمیان چگونه از طریق حضور واقعی ،خیالی یا ضمنی دیگران تحت تأثیر قرار میگیرد»،
تعریف میشود (قلی پور ،)1396 ،اتو کالینبرگ ،1روانشناسی اجتماعی را علم مطالعه رفتار
فرد در وضع گروهی تعریف کرده است .بهعبارتدیگر روانشناسی اجتماعی ،اثرات حضور
دیگران را بر فرد ،یا رفتار فرد را تحت تأثیر گروه ،مورد بررسی قرار میدهد؛ یعنی اینکه فرد
وقتی داخل گروه قرار میگیرد چه تغییراتی در رفتارهای او در مقایسه باحالت تنها بودن وی
مشاهده میشود (کالینبرگ1954،م ،روانشناسی اجتماعی ،به نقل از کاویانی.)1399 ،
در تحقیق نظری ،شرفالدین ( )1395سبک زندگی را دارای عرصههای گوناگونی بیان
کرده که در عرصه روابط اجتماعی ،یکی از مهمترین آنها سنت میهمانی است .سنتی که در
سبک زندگی اسالمی از جایگاه رفیع و مهمی برخوردار است و مطابق آن حبیب خدا تعریف
میشود و سنتهای میهمانی نشانه خداگونگی انسان بر روی زمین تفسیر میشود .اترک
( )1391در مورد میهمانی بیان میکند که از بررسی آیات اسالمی درباره آداب میهمانی به دست
میآید که شرع مقدس اسالم به سبب فواید اجتماعی بسیار فراوان میهمانی ،از جمله صلهرحم،
ایجاد انس و الفت میان خویشاوندان ،همسایگان و امت اسالمی ،آ گاهی از احوال یکدیگر و
کمک به هم ،دستگیری از خانوادههای مستمند و فقیر ،جلوگیری از تنهایی افراد و مشکالت
روحی روانی ناشی از آن و ...توصیه مؤکد به میهمانی دادن شده است و به دو اصل مهم در
میهمانی تأ کید میکند؛ نخست مراعات راحتی و آسایش میزبان و دیگر اکرام شایسته میهمان
است .وطندوست ( )1393نتیجهگیری میکند که یکی از الزمههای زندگی انسان ،میهمانی
و میهمانداری است که در هر جامعهای برحسب آداب و سنتهای محلی و فرهنگ حاکم
به آن جامعه ،با تفاوتهایی صورت گرفته و میگیرد .در سیره رضوی ضرورت هماهنگی با
خانواده ،تأمین نیازمندیهای معقول میهمان ،نداشتن توقع کار از میهمان ،بدرقه میهمان
از سوی میزبان و نیز ضرورت ابراز تشکر میهمان از میزبان ،از جمله آداب میهمانی بیانشده
است .دلیری ( )1399درباره آداب و وظایف میهمان ،سه مورد مهم و اساسی را بیان میکند.
ابتدا انگیزه رفتن به میهمانی مورد بررسی قرار گرفته است .پذیرش دعوت مسلمان و عدم رد
آن مورد بعدی در بیان وظایف است .در انتها نیز رعایت آداب و شرایط میهمانداری آورده شده
است .انگیزه خداپسندانه از اساسیترین انگیزه انسان برای رفتن به میهمانی را بیان میکند.
1. Otto Klineberg.
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روش پژوهش
در این پژوهش به جهت دستیابی به بایستههای میهمانی در سبک زندگی اسالمی از روش
پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوای متون دینی استفاده شد .ابتدا واژههای مرتبط با
میهمانی از کتب لغت جمعآوری و حوزههای معنایی مشخص شد .سپس آیات و روایات
مرتبط با میهمانی جمعآوری و در دودسته وظایف میزبان و میهمان دستهبندی و تحلیل شد
و بر این اساس ویژگیهای میهمان و میزبان تدوین شد؛ و در نهایت با استفاده از دادههای
به دست آمده تحلیل روانشناختی در سه بعد درونی ،بیرونی و تعاملی بیان گردید.

یافتهها
راغب (502ق ،ص )513بیان میکند که اصل ضیف به معنای میل داشتن است ،ابن فارس
(1399ق ،ج  ،3ص )380میل الشی الی شی بیان کرده ،زمخشری (1399ق ،ص)381
انس پیدا کردن معنا کرده ،ابن فارس (1399ق ،ص )209ضیفته ای اطعمته؛ یعنی ضیف
وقتی بیان میشود که همراه اطعام باشد ،فیومی (770ق ،ج ،2ص )366بیان میدارد که
ضیف به معنای پناه بردن شخص از ترس بهسوی شخص دیگری و پناه دادن دیگری،
مصطفوی ( ،1368ج ،7ص )61تمایل به جهتی بهگونهای که به چیزی در خارج تعلق
بگیرد و نه تمایل مطلق ،به همین دلیل اطالق میشود بر کسی که به سمت منزل کسی
میرود یا برای بیتوته یا برای اطعام .در زبان انگلیسی ،این مفهوم معادل واژههای «»party
و « »banquetاست (حییم .)1372 ،در برخی دانشنامهها واژه  banquetمعادل میهمانی،
ضیافت ،سور و بزم و واژه  partyمعادل تیم ،گروه ،دسته همفکر ،حزب ،دسته متشکل،
جمعیت ،بزم ،میهمانی رفتن شمردهشده است (حقشناس .)1380 ،با توجه به داللتهای
ً
معناشناختی واژههای مذکور ،چنین به نظر میرسد که واژه  partyاز گستره معنایی نسبتا
بیشتری برخوردار است؛ چون عالوه بر میهمانی و ضیافت بر گروه و دسته و تیم هم اطالق
ً
شده است اینکه این واژه بیشتر بر روابط نسبتا پایدار و بادوام و دارای قابلیت تکرار اطالق
میشود؛ بنابراین میتوان گفت که واژه  partyموضوع اطعام یا صرف غذا ،تنها بخشی از
انگیزه یا نتیجه ارتباط است؛ چه ممکن و محتمل است که در مواردی  partyبدون صرف
طعام برگزار شود.
واژه شناسان زبان فارسی ،نیز واژههای مذکور را ناظر به وضعیت و موقعیتی میدانند که
در ضمن آن فردی یا گروهی بر فرد یا گروه دیگر ،اعم از اینکه دعوت باشد یا بدون دعوت،
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وارد شود (حمیدی ،بیتا ،ص )49و این ورود با احترام ،اطعام و پذیرایی در حد معمول
همراه باشد (دهخدا( .)1377،به نقل ازنظری ،شرفالدین.)1395 ،
جدول  :1جمعبندی عناصر مفهوم «الضیف» از دیدگاه لغتشناسان
ویژگیها

دیدگاه لغتشناسان

حالت روانی میل داشتن

ترس

موضوع اطعام

بیتوته ،مراقبت کردن

کارکرد انس

الفت ،محافظت شدن

منشأ عالقه اجتماعی

ترس ،میل به همنشینی

پس از جمعآوری دیدگاه لغتشناسان ،اولین مرحله تجزیه و حلیل در فرآیند مفهومشناسی
ممکن میشود .تجزیه و تحلیل در این طبقه شامل طبقهبندی عناصر معنایی در لغت است.
نتیجه این کار یک فهم منسجم از عناصر اصلی معنا در مفهوم و تحقیق جنبههای گوناگون
آن است .در ادامه مطالب مرتبط با میهمانی در آموزههای اسالمی جمعآوری و تحلیل شد
که در دو بخش آداب و وظایف میزبان و آداب و وظایف میهمان ارائه میشود؛ و در پایان به
فواید این میهمانی پرداختهشده است.

آداب و وظایف میزبان
.1پذیرایی شایسته :در اختیار نهادن آنچه میهمان نیاز دارد .پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند:
«میزبان ،موظف است با چیزی که بهآسانی برایش فراهم میشود ،از برادرش پذیرایی کند ،ا گرچه
بیش از جرعه آبی نباشد .پس هر کس از اینکه برادرش را اینگونه پذیرایی کند شرمگین باشد ،روز و
شبش پیوسته در خشم خداست»( 1ابن حیون ،1385 ،ج  ،2ص ،106ح .)341
 .2میهمان ناخوانده :امام صادق؟ع؟ با تفکیک دو نوع میهمان ،آنان را به ناخوانده و
خوانده دانسته ،وظایف میزبـان در قبال هریک را بهخوبی بیان میکنند« :هرگاه بـرادرت
ناخوانده بر تو وارد شد ،همان غـذایی کـه در خانه داری برایش بیاور و هرگـاه او را دعـوت کـردی در
پـذیرایی از او زحمـت بکـش»( 2برقی ،1371،ج ،۲ص.)۱۷۹
َ َ
َ َ
َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ ٌ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ٌّ َ َ ْ َ َ َ
اح َتش َم أ ْن ُیق ّر ِ َب ِإل أ ِخ ِیه َما َت َی َّس َر
ال ُز ور ِ أ ْن ُیق ّر ِ َب ِإل أ ِخ ِیه ما تیسر ِعنده و لو ل یكن ِإل جر عة ِمن م ٍاء ف ِن
 .1حق عل
ْ َ ُ َْ َ َ ْ
َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
َْ
َ
اح َت َق َر َما ُی َق ّر ُب إ َل ْیه َأ ُخ ُوه َ ْل َی َز ْل ف َم ْقت َّالل َی ْو َم ُه َو َل ْی َل َتهُ.
ُ
ْ
َ
َ
الل یومه و لیلته و م ِن
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِعنده-ل یز ل ِف مق ِت ِ
ِ
َ َ َّ ْ َ
َ
َ ُ
الص ُ
ُ
اإلمام ّ
أتاک أخوک ف ِآت ِه مبا ِع َندک و إذا َد َع َوت ُه ف َتکلف ل ُه.
ادق؟ع؟ :إذا
.2
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 .3استقبال گرم از میهمان :رفتار میزبان در هنگام ورود میهمان بسیار مهم است .امام
علی؟ع؟ وقتی میهمان بر ایشان وارد میشد به احترام او میایستادند و میهمانان را به باالی
مجلس نشانده و خود در مقابل آن مینشستند( 1مجلسی ،1403 ،ج  ،41ص )56و با این کار
به میهمان میفهماندند که از حضور او خوشحال بوده و آن را مغتنم میشمارند.
 .4صرف غذا به همراه میهمان :پیامبر خدا ؟ص؟ هر نوع غذایی را میخوردند و آنچه را خدا
برایش حالل کرده بود ،در کنار خانواده و خدمتکارانش و با کسانی که او را دعوت میکردند،
میخورد ،بر روی زمین یا بر آنچه آنها روی آن میخوردند و از هر آنچه آنها میخوردند پیامبر
هم میخورد؛ مگر آنکه میهمانی بر آنها وارد میشد که در این صورت ،با میهمانش غذا
میخورد .محبوبترین غذاها هم نزد ایشان غذایی بود که دستهای بیشتری در خوردن
2
آن شرکت داشتند .از همه زودتر غذا را شروع میکردند و از همه دیرتر دست از غذا میکشیدند
(کلینی1407،ق ،ج  ،6ص.)285
 .5پرهیز از تکلف و سختی :در میهمانی میزبان تالش خود را برای پذیرایی از میهمان انجام
دهد به گونهای که بهسختی نیفتد .پیامبر خدا؟ص؟ میفرمودند« :خود را برای میهمان،
بهسختی نیندازید که از او متنفر میشوید و هر کسی از میهمان متنفر شد ،از خدا متنفر شده است و هر
کس از خدا متنفر شود ،خدا هم از او متنفر شود» (فیض کاشانی1383،ق ،ج ،3ص.)31
 .6فخرفروشی و مباهات :در میهمانی میزبان در نوع پذیرایی و پوشش خود قصد فخرفروشی
به میهمان را نکند .تفاخر و مباهات و برتریجویی که از جهل محض و سفاهت ناشی میشود
از عوامل مخرب روابط ایمانی است (جمعی از نویسندگان )1386 ،در روایت آمده است که
امام صادق؟ع؟ به شخصی که با خاندان خود فخرفروشی میکرد فرمودند« :جایگاه تو در
دوزخ است» (کلینی ،ج  ،2ص.)329
 .7مراقبت از میهمان در خطرات و بالیا :همان گونه که حضرت لوط از حضور میهمان به خاطر
عدم توانایی از محافظت ایشان اندوهگین بود و حضرت لوط برای مراقبت از میهمانها
پیشنهاد ازدواج دختران خودش را به قوم خود که قصد لواط با میهمانهای حضرت را
داشتند انجام داد و هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند ،به سبب آمدنشان تنگدل
َ
َ
ََ َ
َ
َ
َ َ
َْ
َ
َ َ
َ .1ل َق ْد َو َر َد َع َل أ ِمیر ْ ُ
ال ْؤ ِم ِن َنی؟ع؟ أخ َو ِان ل ُه ُم ْؤ ِم َن ِان أ ٌب َو ْاب ٌن فق َام ِإل ْ ِی َما َو أ ك َر َم ُه َما َو أ ْجل َس ُه َما ِف َص ْدرِ ْم ِل ِس ِه َو َجل َس َب ْ َی
ِ
َُ َ
َ
َُ
ََََ
أ ْی ِد ِهی َما ّث أ َم َر ِب َط َع ٍام فأ ْح ِض َر فأ كل ِم ْنه.
َْ َََ
َ َََ
َ
َ َ ْ ُ َ َْ
َْ
ُ َّ
َ َ
َ 2ك َ
آخ َر َم ْن َی ْر ف ُع َها ِإل أ ْن َیأ كل الق ْو ُم.
الل؟ص؟ ِإذا أ كل َم َع الق ْو ِم أّول َم ْن َیض ُع َید ُه َم َع الق ْو ِم َو ِ
ان َر ُسول ِ
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و اندوهگین شد؛ [زیرا خود را براى دفع خطر از میهمانانش در برابر قوم تبهكارش توانمند
نیافت] و گفت :این روز سخت و دشوارى است( 1هود.)77 ،
 .8بدرقه میهمان با احترام و گشادهرویی :پیـامبر اکـرم ؟ص؟فرمودهاند« :یکـی از حقوق میهمان،
این است که او را از اتاق تا در خانه ،همراه و بدرقه کنی» (قمی ،بیتا ،ج ،2ص )76در روایت
زیبایی از امام محمدباقر؟ع؟ آمده است که ایشان فرمودهاند...« :وقتی میهمانی بـر شـما وارد
شد ،او را کمک کنید و وقتی میخواست از پیش شـما بـرود ،کمکـش نکنیـد ،چرا کـه مایه حقـارت و
بیارزش شدن میهمان است؛ و برای او زاد و توشه بگیرید و توشهاش را پاك گردانید که ایـن ،سـخاوت
است» (کلینی1407 ،ق ،ج ،6ص.)284
 .9پذیرایی از میهمان تا دو شب :پیـامبر اکـرم؟ص؟ فرمودهاند« :میهمان تـا دو شـب پـذیرایی
میشود؛ از شب سوم جزو اهل خانه به شمار میآید و هرچـه رسـید بخـورد»( 2نـوری ،1407 ،ج،17
ص ،88ح « ،)20819میهمانی یک ،دو و سه روز است .بعد از آن هرچه به او دهی صدقه شمرده
میشود» (نوری ،1407،ج ،14ص ،37ح )16038
 .10نیت و هدف میهمانداری :در هر کاری نیت حرف اول را میزند و ارزش و پاداش هر عملی،
به نیت یا انگیزه آن بستگی دارد .پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند« :اعمال بسته به نیتهاست و برای هر
کس همان چیزی است که نیت کرده است»( 3مجلسی1403 ،ق ،ج  ،67ص .)211سنت میهمانی
میتواند با انگیزه و هدف درست و جلب رضایت الهی باشد ،مثل صلهرحم و استفاده علمی از
شخص صاحب فضل و رفع مشکالت یکدیگر در میهمانی یا انگیزه شیطانی باشد ،مثل به رخ
کشیدن دارایی و فخرفروشی و مجلس لهو و لعب برپا کردن .امام باقر؟ع؟ فرمودند« :ولیمه یک
روز و دو روز سبب کرامت است و سه روز خودنمایی و آوازهطلبی است»( 4کلینی1407 ،ق ،ج ،5
ص.)368

آداب و وظایف میهمان
 1.زمانی به میهمانی بروید که اجازه رفتن به آن را گرفته باشید همان طور که در قرآن
َ
ُ ُ
َ َ َ
َ
ىس َء ِهب ْم َو َض َاق ِهب ْم ذ ْر ًعا َو قال َهاذا َی ْو ٌم َع ِصیب.
َ .1و َّلا َج َاء ْت ُر ُسل َنا ل ًوطا
ِ
َ
َ
َ َّ
لض ُیف ُی َلط ُف َل َیل َتنیَ ،فإذا َ
در َ
یت َی ُک ُل ما أ َ
کانت َل َیل َة الثا ِل َث ُة َف ُه َو ِمن أهل َ
ک.
 .2ا
الب ِ
ِ
ِ
َ ُّ
َّ َ ْ َ ْ َ ُ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ّ
َ
ات و ِلك ِل امر ِ ٍئ ما نوى.
النی ِ
ِ .3إنا العمال ِب ِ
ْ .4ال َول َیم ُة َی ْو ٌم َو َی ْو َمان َم ْك ُر َم ٌة َو َث َل َث ُة َأ َّیام ر َی ٌاء َو ُ ْ
س َعة.
ِ
ِ
ٍ ِ
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اشاره به اجازه گرفتن از پیامبر برای رفتن به خانه ایشان را دارد( 1احزاب .)53 ،خطاب
این اجازه در قرآن فقط مخصوص خانه پیامبر نیست؛ بلکه برای ورود به هر خانه باید
اجازه گرفته شود.
 2.یکی از وظایف انسان برای میهمانی رفتن ،این است که سرزده و بدون دعوت برای
میهمانی نرود .این دستور شرع مقدس اسالم در جهت حمایت از میزبان و راحتی اوست.
امام صادق؟ع؟ از اجداد بزرگوارشان در نهایت از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت میکنند که ایشان
فرمودهاند« :یا علی ،هشت طایفهاند ا گر اهانت شوند باید مالمت شوند و سرزنش نکنند مگر
خودشان را؛ کسی که بدون دعوت بر سر سفره طعامی برود»( 2مجلسی1403 ،ق ،ج ،72ص444
و  )452در میهمانیهای سرزده به فرموده قرآن سالم کنید و اگر جواب رد شنیدید برگردید و
ناراحت نشوید.
 3.امام رضا؟ع؟ آراستگی را به دیگران توصیه میکردند و خود نیز دراینباره سرآمد بودند
چنانکه در سیره عملی حضرت آمده است «اذا برز للناس تز ین لهم؛ در آن هنگام که به میان مردم
میرفت خود را برای آنها میآراست» (صدوق ،1404 ،ج ،1ص )192و استعمال بوی خوش
«الطیب من اخلاق الانبیاء؛ استعمال بوی خوش از اخالق پیامبران است» (کلینی1401 ،ق ،ج،۶
ص.)۵۱۰
 4.استفاده از کلمات زیبا و دعا در حق یکدیگر همان گونه که قرآن خطاب به مؤمنین در
بدو ورود به منزل یکدیگر به آنها توصیه میکند با تهیت و سالم وارد بشوند( 3ذاریات.)25 ،
در روایتی دیگر از پیامبر در مدح کسانی که از سخنان زیبا در مواجهه با برادر دینی خود
استفاده میکنند بیان میکند« :هر کس به برادر مسلمانش سخن محبتآمیزی گوید و گرفتاری را
گشایش دهد ،تا زمانی که در این کار باشد ،زیر سایه رحمت واسعه الهی باشد» (کلینی1401 ،ق،
ج ،2ص.)206
 5.پذیرفتن دعوت میزبان :دعوت به میهمانی ،نشانه توجه دعوتکننده به مدعو و بیانگر
عالقه و اظهار دوستی و محبت اوست؛ بنابراین شایسته است که دعوت او پذیرفته شود (لیثی
واسطی ،1376 ،ص .)287حضرت علی؟ع؟ نیز هرگاه دعوت میشدند آن را میپذیرفتند.
َّ َّ َ
َ َ
َ َ ُ
ین َء َام ُن ْوا َل َت ْد ُخ ُل ْوا ُب ُی َ
َ .1یأ ُّهیا ّال ِذ َ
الن ِىب ِإل أن ُی ْؤذ َن لك ْم ِإ َىل َط َعام.
وت
َ ٌ ُ
َّ
َ
َ
َ
ََ ُ
َ َ َ َّ
َّ َ ُ
الن ِ ِّب؟ص؟ ِل َع ِ ٍ ّل؟ع؟ َیا َع ِ ُّل َث ِان َیة ِإ ْن أ ِه ُینوا فل َیل ُوموا ِإل أ ْنف َس ُه ْم الذ ِاه ُب ِإل َم ِائ َد ٍة ْل ُی ْد َع ِإل ْ َیا.
ِ .2ف وصایا
ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ً َ َ َ َ ٌ َ ْ ٌ ُّ َُ
ِ .3إذ دخلوا علی ِه فقالوا سلما قال سلم قوم منكر ون.
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البته باید دقت کرد که دعوتکننده کیست و از چه راهی کسب معاش میکند (عادل ادیب،
 ،1375ص .)80در روایتی از پیامبر؟ص؟ ،سی حق مؤمن بر عهده برادر مؤمن را میشمارد که از
جمله آن پذیرفتن دعوت برادر مؤمن و پذیرفتن هدیه او و حاضر شدن در تشییع جنازه است
(حر عاملی1104،ق ،ج ،8ص.)550
 6.دست دادن و بوسیدن :توصیه به دست دادن و بوسیدن در دین اسالم تأ کید شده است.
در روایتی امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :شما شیعیان دارای نوری هستید که در جهان با آن شناخته
میشوید تا آنجا که هرگاه یکی از شما برادرش را مالقات کند جای نور در پیشانی او را میبوسد»
(کلینی1407 ،ق ،ص )402و در روایتی دیگر در توصیه به دست دادن و معانقه کردن ،امام
صادق؟ع؟ خطاب به اسحاق عمار میفرمایند« :ای اسحاق از دیدار برادرانت خسته نشو؛ زیرا
هرگاه مؤمن به دیدار برادر مؤمنش برود و به او خوشامد بگوید خداوند تا قیامت برای او مرحبا مینویسد،
چون با او مصافحه کند خداوند برای آنان صد رحمت میفرستد» (ابنبابویه1406 ،ق ،ص.)83

فواید میهمانی

آثار دینی و اخر وی میهمانی
ضامن خوشی و سالمت؛ امام رضا؟ع؟ به نقل از پدران خود و آنان به نقل از رسول خدا؟ص؟
اکرام میهمان را در یک جامعه ضامن خوشی و سالمت آن دانستهاند «همیشه امتم در خوشی
و خوبی باشند تا زمانی که با هم دوستی کنند و امانت را بپردازند و از حرام دوری کنند و از میهمان
پذیرایی کند و نماز را بر پادارند و زکات بدهند؛ چون انجام ندهند گرفتار قحطی و خشکسالی
شوند» (نوری1407 ،ق ،ج  ،16ص.)258
ریزش گناهان و راهنمای به بهشت؛ پیامبر اکرم؟ص؟« :هیچ بندهای نیست که میهمان
برایش بیاید و به صورت او نظر کند؛ مگر اینکه چشم او بر آتش جهنم حرام گردد» (همان).
ایجاد فرصت آموزش؛ شناخت افراد معموًال از طریق آموزشهای رسمی و غیررسمی
شکل میگیرد .در آموزش غیررسمی ،افراد از طریق همنشینی برخی از آداب و هنجارهای
اجتماعی را آموخته و درونی میسازند .بر این اساس مجلس میهمانی به دلیل حضور افراد
مختلف ،بالقوه زمینه گفتگو و انتقال اطالعات و تجربیات را برای اعضا فراهم میسازد .لقمان
حکیم با عطف به چنین کارکردی به فرزندش توصیه میکند :پسرکم :مجلسها را بنگر ،اگر
مردمانی را دیدی که به ذکر خداوند عزوجل مشغولاند ،با آنان بنشین ،چه اگر تو دانشمند
باشی ،دانشت را سود میبخشد و آنان نیز بر دانش تو میافزایند؛ و اگر از علم بیبهره باشی،
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آنان به تو دانش میآموزند .شاید خداوند سایه رحمتی بر آنان گسترده و این رحمت شامل
حال تو نیز بشود (مجلسی1403 ،ق ،ج ،75ص()465به نقل از نظری ،شرفالدین.)1395 ،
تحکیم پیوند بین مؤمنان؛ دیدوبازدید سبب بیشتر شدن پیوند دوستی و محبت
میشود و در روایتی از رسول خدا؟ص؟ به این امر توجه شده که حضرت فرمودند« :جبرئیل به
من خبر داد که خدای عزوجل فرشتهای را به زمین فرستاد .فرشته راه میرفت تا به در خانهای رسید که
مردی از صاحبخانه اجازه ورود میگرفت .فرشته گفت با صاحب این خانه چهکاری داری؟ گفت:
او برادر مسلمان من است که به خاطر خداوند تعالی به دیدارش آمدهام .فرشته گفت من فرستاده خدا
بهسوی تو هستم و او سالمت میرساند و میفرماید :بهشت برایت واجب شد» (کلینی1407،ق ،ج
 ،2ص.)176

آثار روانشناختی میهمانی

زمینههای در ونی
ً
نیاز به پیوندجویی؛ تماس بین دو نفر باعث واکنش عاطفی نسبتا عمیقی بین آنها میشود
ً
و تقریبا همه ما بخش عمدهای از اوقات فراغت را به تعامل با دیگران میگذرانیم؛ شاید
به این دلیل که پیوندجویی احتمال بقا را برای نیاکان ما افزایش داده است و یکی از
نیازهای پیوندجویی حمایت عاطفی است که از بزرگترین منابع آسایش و راحتی در هنگام
بروز مشکالت ،بودن در کنار دیگران است (رایت 1984،به نقل از ساالریفر ،روانشناسی
اجتماعی) .حضرت علی؟ع؟ در نیاز به دوستی و پیوندجویی عاجزترین مردم را کسی میداند
1
که توانایی دوست پیدا کردن را ندارد و از آن ضعیفتر کسی که دوست خود را از دست بدهد
(حر عاملی1404 ،ق ،ج  ،12ص)18
نیاز به ابراز عواطف مثبت هنگام برخورد با دیگران؛ مقصود روانشناسان از عاطفه،
هیجانات و احساسات افراد است .تجارب آزمایشگاهی نشان میدهد که عواطف مثبت
به ارزیابی مثبت از دیگران (دوست داشتن) میانجامد و ارزیابی منفی به دوست نداشتن
منتهی میشود (داویدو و همکاران .)1995 ،در روایت است که مردی از مسجد گذر کرد ،در
حالی که امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ نیز در مسجد نشسته بودند .یکی از اصحاب امام
باقر؟ع؟ گفت :به خدا قسم من این شخص را دوست میدارم .امام فرمودند« :پس به او خبر
َ
َ ْ َ ُ َّ
َ
ْ ْ
َ ْ َ ََ َ ْ َ
اب ِالخ َو ِان َو أ ْع َج ُز ِم ْن ُه َم ْن َض َّی َع َم ْن ظ ِف َر ِب ِه ِم ْ ُن ْم» (حر عاملی1404 ،ق ،ج  ،12ص.)18
اس من عجز ع ِن اك ِتس ِ
« .1أعجز الن ِ
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بده ،چراکه این خبر دادن ،هم مودت و دوستی را پایدارتر میکند ،هم در ایجاد الفت ،خوب
َ
است» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،71ص .)181در روایتی دیگر از پیامبر خدا؟ص؟ نقلشدهِ « :إذا
َ
َ َ َْ
َ ُ
أ َح َّب أ َح ُدك ْم َص ِاح َب ُه أ ْو أ َخ ُاه فل ُی ْع ِل ْمه؛ زمانی که یکی از شما دوست یا برادر دینی خود را دوست دارد
به او اعالم کند» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،71ص .)182در خانوادهدرمانی مک مستر در بحث
پاسخگویی عاطفی بیان شده است که .1 :تکلیف در آغوش گرفتن همسر هنگام ترک خانه
یا مواقع مقتضی به هر یک از زوجین آموزش داده شود و این تکلیف به بچهها هم داده شود
تا در مواقع تعیین شده ،اجازه لمس و ابراز عواطف داده شود؛  .2در طول هفته برای زوجین
و اعضای خانواده زمانی اختصاص داده شود تا با یکدیگر حرفهای دوستداشتنی بزنند
(کریستین ای .1ریان و همکاران1950 ،م ،ص.)106
شایستگی و خصوصیات شخصی مثبت؛ در شرایط برابر افرادی که از شایستگی و لیاقت
باالتری برخوردار هستند بیشتر مورد عالقه افراد جامعه قرار میگیرند و تمایل مردم به آنها
بیشتر میشود .چون مردم جامعه نیازمند افکار صحیح هستند و افراد شایسته کمک بیشتری
به آنها میکند و افراد در کنار این اشخاص احساس اعتبار و حرمت نفس باالیی خواهند
داشت (هلمریچ 2و دیگران1970 ،م) .در سیره اجتماعی پیامبر اکرم؟ص؟ اهمیت زیادی به
شایستگی در مناسبات صحیح اجتماعی داده شده است .از جمله مواردی که میتوان در
مورد شایستگیهای حضرت محمد؟ص؟ شمرد که باعث شده مردم رغبت به آمدن نزد ایشان
داشته باشند این موارد است .1 :خوشخو بودن که در قرآن آن را رحمت از جانب پروردگار
برای پیامبر گرامی میداند و باعث اجتماع مردم حول پیامبر میداند( 3آلعمران)159 ،؛ .2
اهل مدارا با مردم «امرنی بمداراه الناس» (سیوطی ،ج  ،2ص)320؛  .3خوشرو بودن «کان دائم
البشر» (طبرسی1392،ق ،ص)14؛  .4اهل عفو و بخشش «خذ العفو وامر بالعرف» (اعراف،
 .)199پیامبر اعظم؟ص؟ آنقدر با امت خویش از سر رحمت برخورد میکرد که منافقان آن
حضرت را «اذن» خواندند .چون پیامبر برای امت خویش و شنیدن سخنان و مشکالت و درد
دلهای آنها چون «گوش» بود (مکارم شیرازی ،ج  ،19ص.)149
نیاز به همدلی؛ راجرز (1959م) همدلی را تالش درمانگر برای وارد شدن به دنیای درونی
1. Christine E.
2.Helmreich,R.
َْ
َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َُ َ
شاو ْر ُه ْم ِف ال ْمر .
 .3ف ِبما ر ح ٍة ِمن ِ
الل ِلنت ل ْم و لو كنت فظا غ ِلیظ القل ِب لنفضوا ِم ْن حو ِلك -فاعف عن ْم و استغ ِف ْر ل ْم و ِ
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درمانجو و درک تجربه او میداند تا اینکه درک خودش را به او انتقال بدهد .وارد شدن
به دنیای خصوصی مراجع بدون اینکه خشم ،ترس ،یا سردرگمی سراغ ما بیاید .مراجع در
اثر همدلی دقیق و توجه مثبت نامشروط ،به اینکه کامًال شناخته و پذیرفته شوند ،نزدیک
ً
میشوند( 1به نقل از پروچاسکا و نورکراس2011 ،م) .در احادیث ما توصیه به همدلی خصوصا
با انسانهای مصیبتزده وارد شده است .در روایتی از پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ بیان شده است:
«هر كس اندوهگینى را دعوت به صبر كند ،در قیامت خداوند او را از لباسهای زیباى بهشتى بپوشاند و
هر كس مصیبتزدهای را به صبر و شكیبایى دعوت كند ،خداوند پاداش آن صاحب مصیبت را به وى
كرامت كند ،بیآنکه از اجر صاحب مصیبت چیزى كاسته شود» (مکارم شیرازی) .در روایتی دیگر
از حضرت آمده است« :مؤمنین برادر همدیگر و همچون اعضاى یك پیكرند؛ و هنگامی که عضوى
ناراحت و بیمار شود همه اعضا ،آن ناراحتى را احساس میکنند» (مجلسی ،ج  ،61ص .)148در منابع
�ل
ال
روایی یک مرحله باالتر از همدلی که «مواسات» با برادر دینی است توصیه شده است .آیت
خامنهای؟ظفح؟ در تعریف مواسات میفرمایند« :مواسات یعنی هیچ خانوادهای از خانوادههای
مسلمان و هممیهن و محروم را با دردها و محرومیتها و مشکالت خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ
آنها رفتن و دست کمکرسانی بهسوی آنها دراز کردن .امروز این یک وظیفه جهانی برای همه
انسانهایی است که دارای وجدان و اخالق و عاطفه انسانی هستند؛ اما برای مسلمانان ،عالوه
بر اینکه یک وظیفه اخالقی و عاطفی است ،یک وظیفه دینی است»
نیاز به هم حسی-نوع دوستی؛ کمک به دیگران احساس خوشایندی دارد ،تبیینها از
رفتار جامعه پسند این است که افراد دارای همحسی به دیگران کمک میکنند چون «انجام
عمل خوب خوشایند است» (رابرت .ا .بارون19922 ،م ،ص .)598باتسون و اولسون (1991م)
فرضیه همحسی-نوعی 3را مطرح کردند .به گفته آنها ،حداقل بعضی از اعمال جامعه پسند
ً
منحصرا بهوسیله تمایل به کمک کردن به کسی که نیاز به کمک دارد ،برانگیخته میشود.
اینگونه انگیزهها میتوانند به حد کافی نیرومند باشند که کمککننده تصمیم میگیرد دست
به فعالیتی ناخوشایند ،خطرناک و حتی تهدیدکننده زندگی خود بزند (باتسون و همکاران،
1995م) .فرضیه لذت همحسی 4بیان میکند شخصی که کمک میکند و دانستن اینکه
1.James O. Prochaska & John C. Norcross.
2.Robert, A. Baron.
3.empathy_altrusism hypothesis.
4.empathic joy hypothesis.
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عمل او اثر مثبت بر دیگری میگذارد حیاتی است؛ و این باعث موفقیت متقابل پاداشدهنده
است (اسمیت ،کیتینگ ،1استوتلندس1989 ،2م) .امام صادق؟ع؟ در روایتی نو عدوستی را
اینگونه بیان میکنند که «مؤمنان را در نیکی و مهرورزی به یکدیگر و دوستی و مالطفت به
همدیگر ،همانند یک پیکر میبینی که وقتی عضوی به درد آید و شکایت کند ،اعضای دیگر با
بیخوابی و تب با او همصدا شوند و یکدیگر را فراخوانند» (مجلسی ،ج ،74ص ،274ح.)19
نیاز به تعلق و محبت؛ آبراهم مزلو 3هفت مرحله اصلی برای نیازهای انسان بیان
میکند که بعد از نیازهای فیزیولوژیک مانند گرسنگی و تشنگی و نیازهای ایمنی ،شامل
یافتن محیطی منظم و پایدار و بهدور از استرس و اضطراب نیاز به تعلق و محبت را بیان
میکند که سومین سطح از نیازهای ضروری انسان است و به معنای نیاز به پیوستن به
دیگران ،پذیرفته شدن ،توجه کردن و مورد توجه قرار گرفتن است (رابرت ویلیام الندین،4
 ،1397تاریخ مکتبهای روانشناسی) .اگر روابط خانوادگی و خویشاوندی همواره بهدرستی
برقرار و در جریان باشد ،هر سه قسم نیاز فوق تأمین میشود؛ چراکه کانونهای خانوادگی
و خویشاوندی ،بهترین بستر برای ارضای نیازهای فوق است و انسان از بدو تولد تا هنگام
مرگ ،بیش از همه نیازمند توجه و حمایت پدر و مادر ،برادر و خواهر ،همسر و سایر بستگان
است .انسان موجودی اجتماعی است که برای رسیدن به اهداف خود و کاهش موانع و
مشکالت زندگیاش نمیتواند بدون همیاری و همکاری دیگران زندگی کند و به حمایتهای
اجتماعی نیاز دارد که این حمایت اعم از حمایت مادی ،حمایت عاطفی و حمایت اطالعاتی
(مانند مشاوره و راهنمایی) است .صلهرحم در تأمین هر سه بخش از این حمایتها تأثیر دارد
و استرس را کاهش میدهد( .محمدرضا احمدی« ،نقش صلهرحم در بهداشت روانی» به
ً
َّ َ ْ َ ْ
داد ال َع ْب ُد ایمانا
نقل از دلیری .)1399 ،در روایتی از حضرت رسول؟ص؟ بیان شده است« :کلما از
َ ً ّ
ساء؛ هر چه ایمان بنده افزایش یابد ،عشق وی به زنش بیشتر میشود» (نوری،1320 ،
ازداد ُح َّبا ِل ِلن ِ
ج ،۱۴ص .)۱۵۷بنابراین روایت ،میزان ایمان ،با میزان محبت به زن ارتباط مستقیم دارد و
هرقدر ایمان زیادتر شود میزان عشق به زنان بیشتر میگردد.
1.Keating.
2.Stotland.
3. Abraham Maslow.
4. Robert William Landin.
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ابراز وجود؛ لنج و جاکو بوسکی1976( 1م) مهارت ابراز وجود را اینگونه تعریف میکنند:
«ابراز وجود شامل گرفتن حق خود و ابراز افکار ،احساسات و اعتقادات خویش به نحوی
مناسب ،مستقیم و صادقانه است؛ به نحوی که حقوق دیگران را زیر پا نگذاریم» (ص .)38
آلبرتی و امونز1982( 2م) نیز ابراز وجود را اینگونه تعریف میکنند« :رفتاری که شخص را
قادر میسازد به نفع خودش عمل کند ،بدون هرگونه اضطرابی روی پاهای خودش بایستد،
احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز کند و بدون بیتوجهی به حق دیگران حق خود را
بگیرد» (ص  .)13در هر دو تعریف بر رعایت و احترام به حقوق دیگران تأ کید میشود و اشاره
شده است که افراد ماهر ،باید بتوانند بین گرفتن حقوق خود و پایمال کردن حقوق دیگران
تفاوت قائل شوند (اون هارجی ،کریستین ساندرز و دیوید دیکسون1994 ،3م ،ص.)295
امام علی؟ع؟ در بخشی از خطبه  29نهجالبالغه به یک اصل بسیار مهم در زندگى انسانها
ْ ُ ّ ْ
َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َّ ُ َ
یل! َو لا ُی ْد َر ُک ال َح ّق ِإلا ِبال ِج ّ ِد؛ افراد ضعیف و ناتوان،
اشاره کرده ،میفرمایند« :لایمنع الضیم الذ ِل
هرگز نمیتوانند ستم را از خود دور کنند و حق جز با تالش و کوشش به دست نمیآید» .از جمله
ُ ْ َ َ ْ ُّ ّ ْ
بالج ّد» بهخوبی استفاده میشود که ّ
حق گرفتنى است ،نه دادنى یعنى در
«
لایدرک ال َحق إلا ِ ِ
جوامعى که زورمندان و غارتگران حاکماند ،یا در کمین حکومتاند ،هرگز نمیتوان انتظار
داشت که با میل و رغبت حقوق مستضعفان را به آنها بدهند؛ چراکه قدرت آنها اصوًال از
غصب حقوق دیگران به دست میآید و بازگرداندن حقوق دیگران به آنها مساوى است با از
دست دادن قدرتشان و این کارى است که هرگز آماده انجام آن نیستند.

زمینههای بیرونی
همجواری؛ مجاورت و نزدیکی مکانی موجب ارتباط مکرر میشود و ارتباط بینفردی مکرر
معموًال به جاذبه میانجامد .چهره آشنا احساسات مثبت را برمیانگیزد .حتی نوزادان معموًال
به عکسی که قبًال دیدهاند -برخالف عکسی که برای نخستین بار میبینند -لبخند میزنند
(لویس1981 ،4م) .در متون دینی چیزی به نام «حسن الجوار» یا «تعهد الجیران» دیده
میشود ،یعنی رسیدگی و سر کشی به همسایگان و داشتن رفتاری نیک با آنان و هم آزار
1.Lange & Jakubowski.
2. Alberti & Emmons.
3. Harvey, Christian Saunders and David Dixon.
4.Lewis، J.
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نرساندن به همسایه و صبوری و تحمل نسبت به نامالیمات ،از آن ناحیه سر میزند (محدثی،
 .)1390امیرالمؤمنین؟ع؟ در نامهای به امام حسن مجتبی؟ع؟ بهعنوان توصیهای از پدری
َ ْ َ َّ
ْ َ
َ
َ ْ َ َّ
یق َو َع ِن ال َج ِار ق ْب َل ّالدار؛ پیش از اینکه قصد
یق قبل الط ِر ِ
دنیادیده و باتجربه مینویسد« :سل ع ِن الر ِف ِ
سفر بکنی از همسفر خود مطلع بشو و پیش از اینکه خانهای اختیار کنی از همسایه آن آ گاهی پیدا
کن» (شریف الرضی 1414 ،ق) .همسایه خوب داشتن ،نعمتی ارزشمند است و همسایه خوب
بودن ،محبتآفرین و رفیقساز است .در حدیث دیگری از امام صادق؟ع؟ آمده است « ُح ْس ُن
َْ
ْ
ّ
الد َی َار َو َی ِز ُید فِی الأ ْع َم ِار؛ خوش همسایگی ،هم آبادیها را آبادان میسازد و هم عمرها را
ال ِج َو ِار ْیع ُم ُر ِ
میافزاید» (کلینی1407،ق ،ج  ،2ص.)667
ویژگیهای ظاهری؛ هنگامی که فردی را برای نخستین بار مشاهده میکنیم و او را
دوست داریم (نداریم) معنایش این است که واکنش ما احتماًال بر شواهدی مبتنی است
که درباره آن شخص مشاهده کردهایم و اطالعات خاصی به ما داده است .مثًال در برخورد
با غریبهای اگر ویژگیهایش شبیه کسی باشد که قبًال او را میشناختیم احساسات مثبت یا
منفی خود را به او تعمیم میدهیم (اندرسون و بام1994 ،م ،به نقل از ساالریفر.)1396 ،
در اسالم به آراستگی ظاهر ،بسیار توصیه شده است .برهانی ( ،1388ص )41بر اساس منابع
اسالمی ده مورد از شاخصهای آراستگی را میشمرد :شانه کردن موی سر و صورت ،1کوتاه
کردن و اصالح مو ،2اصالح ریش .از امام صادق؟ع؟ روایت شده است که پیامبر اسالم؟ص؟
بر شخصی گذشتند که ریشی دراز داشت .حضرت فرمودند :چه میشد ،اگر این مرد ریش
خود را اصالح میکرد 3.گرفتن ناخن که باعث افزایش روزی و از بین رفتن دردها میشود،4
لباس نو و فاخر پوشیدن ،5پرهیز از لباس شهرت ،6مسواک زدن .در حدیثی از پیامبر؟ص؟ نقل
شده که حضرت فرمودند« :ا گر ترس از مشقت نبود ،مسوا ک را در موقع هر نماز واجب میکردم»،7
استعمال بوی خوش؛ جالب است که پیامبر اسالم بیشتر از آنچه برای غذا مصرف میکرد،
 .1سنن النبی ،ص.42
 .2نهج الفصاحه ،ش ح .377
 .3الفروع من الکافی ،کتاب الزی و التجمل ،باب اللحیه و الشارب ،ح .12
 .4الفروع من الکافی ،کتاب الزی و التجمل ،باب قص االظفار.
 .5حلیه المتقین ،ب  ،1ص.13
 .6الفروع من الکافی ،کتاب الزی و التجمل ،باب کراهیه الشهره.
 .7وسائل الشیعه ،ج  ،1ص.355
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ُ َ
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َ

ْ
ّ
ّ
ْ ُ
َ َ
یب أ
كث َر ِم َّما ُی ْن ِف ُق فِی ّالط َع ِام»
برای بوی خوش مصرف مینمود« .كان ر ُسول الل ِه؟ص؟ ُین ِفق فِی ِ
الط ِ
(مجلسی1404،ق ،ج  ،22ص.)418

زمینهها در تعامالت بینفردی
مشابهت در نگرش؛ بیش از دو هزار سال پیش ،ارسطو ضمن بیان ویژگیهای دوستی و
رفاقت ،میگوید« :افرادی که با هم توافق دارند دوست میشوند و آنان که توافق ندارند
دوست نمیشوند» (بارون و بایرن1997 ،1م) .تحقیقات روانشناسی اجتماعی معاصر نیز
این پیشبینی را تأیید میکند .تداوم رابطه دوستانه اغلب بر اساس دریافت مشابهت در
نگرشها است( .ساالریفر ،1396 ،ص .)218شوستر 2و الدرتون1906( 3م) بر روی بیش از
چهارصد خانواده مطالعه کردند و توافق شگفتآوری را در میان همسران درباره موضوعات
سیاسی و مذهبی گزارش کردند.

بحث و نتیجهگیری
در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان گفت توجه عمیق به آموزههای اسالمی موجب
تغییراتی در باورها ،ارزشها و رفتار فرد میشود و سبک زندگی اسالمی را ایجاد میکند .سبک
زندگی اسالمی در عرصههای گوناگون و از جمله در روابط اجتماعی نقش دارد.
آموزههای اسالمی راهکارهایی را برای افزایش بهرهوری از روابط اجتماعی بیان میکند؛
که میهمانی یکی از مهمترین روابط اجتماعی است .سنتی که در سبک زندگی اسالمی از
جایگاه رفیعی برخوردار است .البته ناگفته نماند که سنت میهمانی منوط به باید و نبایدهایی
و مشروط به قواعدی است که باید لحاظ گردد .از جمله این موارد:
داشتن نیت و انگیزه الهی در روابط اجتماعی؛ در سخنی از امام صادق؟ع؟ اشاره به
نیت شده «اعمال بسته به نیتهاست و برای هر کس همان چیزی است که نیت کرده است»( 4امام
صادق 1400 ،ق) .عدم تفاخر و مباهات هر یک از میهمان و میزبان و استقبال گرم از میهمان
و مواردی دیگر که در این مقاله ذکر گردید.
1. Baron & Bayern.
2.Schuter, E.
َّ ْ َ
ُّ
ال ْع َم ُال ب ّ َ
ات َو ِلك ِل ْامر ِ ٍئ َما َن َوى.
ِ .4إ َنا
الن ّی ِ
ِ ِ

3.Elderton, E.M.

یمالسا عبانم ساسا رب ینامهیم یتخانشناور لیلحت

69

بدیهی است هنگامی که میهمانی با این اصول و قواعد برگزار گردد ،آثار و کارکردهای
دینی و روانشناختی گوناگونی را به همراه دارد ،این آثار در کنار سایر ویژگیهای برای داشتن
یک سبک زندگی اسالمی ضرورت پیدا میکند .آثار دینی آن شامل ریزش گناهان و ضامن
سالمت و فرصت آموزش است؛ و آثار روانشناختی آن در سه دسته عوامل درونی «پیوند
جویی ،صمیمیت ،ابراز وجود ،تعلق» ،عوامل بیرونی «همجواری ،ویژگیهای ظاهری» و
عوامل بینفردی «مشابهت در نگرش» بیان گردیده است.
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 •مصطفوی ،حسن ( ،)1368التحقیق فی کلمات القرآن ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 •مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1371تفسیر نمونه ،چاپ دهم ،بیروت :دارالکتب االسالمیه.
�ل
نصــرال و شــرفالدین ،ســید حســین (« ،)1395کارکردهای میهمانی در ســبک زندگی اســامی» ،دو
 •نظــری،
فصلنامه علمی_ترویجی پژوهشنامه سبک زندگی ،سال دوم ،شماره.۳
�ل
نصرال و شرفالدین ،سید حسین ( ،)1395میهمانی و میزبانی در سبک زندگی اسالمی ،قم :تیماس.
 •نظری،
 •وطندوســت ،رضــا (« ،)1393آداب میهمانــی در ســیره و تعالیم رضوی» ،مجله فرهنگ رضوی ،ســال دوم،
شماره .6
 •هاشــمی رفســنجانی ،اکبــر ( ،)1382تفســیر راهنمــا ،چــاپ اول ،ج  8و  9و  14و  15و  ،16ق :دفتــر تبلیغــات
اسالمی.

)88-71(ص1400  بهار و تابستان،15  پیاپی، شماره اول،سال هفتم

نقش میانجی انعطافپذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت
زناشویی
The role of mediator of cognitive flexibility in the relationship
between spiritual intelligence and marital satisfaction
. ایران، کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی قم/ ریحانه فتاحی
. ایران، قم، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دکتری روانشناسی/ ✍ محمدرضا ساالریفر
Reihaneh Fattahi /MA in Counseling Islamic Azad university of Qom, Iran.
Mohmmad Reza Salari Far / Seientidic Reasearch Institute, Qom, Iran.

Abstract
The purpose of this study was to investigate
the role of mediating cognitive flexibility
in spiritual intelligence and marital
satisfaction. The participants of this
study were 306 married female students
of the Qom university, who studied in
the year 97 - 96, and were selected by
available sampling method. For collecting
data, Enrich’s marital satisfaction
Questionnaire, Abdollah Zadeh’s spiritual
intelligence and cognitive flexibility
(Dennis & Vanderwal, 2010) were used.
Data were analyzed using descriptive
and inferential statistics. The statistical
method used in the descriptive statistics
section is the Average, Standard deviation,
abundance tables and in the inferential
statistics, Pearson correlation coefficient
analysis were used to investigate the
relationship between variables, and use of
statistical analysis of path analysis based
on Baron and Kenny model was analyzed
using SPSS and AMOSS software.

msalarifar@rihu.ac.ir.

چکیده

هــدف از ایــن پژوهــش بررســی نقــش میانجــی
انعطافپذیــری شــناختی در رابطه هــوش معنوی
 شــرکت کننــدگان ایــن.و رضایــت زناشــویی بــود
 نفــر از دانشــجویان متاهل دانشــگاه280 پژوهــش
مشــغول بــه96-97قــم کــه در ســال تحصیلی
تحصیــل بودنــد کــه بــا روش نمونهگیــری در
 بــرای گــردآوری دادهها.دســترس انتخــاب شــدند
،از پرس ـشنامههای رضایــت زناشــویی انریــچ
پرس ـشنامه هوش معنــوی عبدالهزاده و همکاران
و پرس ـشنامه انعطافپذیــری شــناختی (دنیس و
 داد ههــا بــا اســتفاده.)اســتفاده شــد2010 ،ونــدروال
از آمــار توصیفی و اســتنباطی مــورد تجزیه و تحلیل
 روش آماری مــورد اســتفاده در بخش.قــرار گرفــت
 جــداول، انحــراف معیــار،آمــار توصیفــی میانگیــن
فراوانی و در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی
رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و
استفاده از شیوه آماری تحلیل مسیر بر اساس مدل
 وSPSS بــارون و کنــی بــا اســتفاده از نرم افزارهــای
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 Amosمورد تحلیل قــرار گرفت .نتایج فرضیههای
پژوهش نشــان داد متغیر هــوش معنوی با رضایت
زناشــویی ()0/473رابطــه معنــادار دارد.همچنیــن
هوش معنوی با انعطافپذیری شناختی ()0/534
رابطه معنادار دارد.متغیر انعطافپذیری شــناختی
بــا رضایــت زناشــویی( )0/453رابطــه معنــادار دارد
و انعطافپذیــری شــناختی در رابطــه بیــن هــوش
معنــوی و رضایــت مندی زناشــویی نقــش میانجی
جزیی دارد.
کلیــد واژههــا :انعطافپذیــری شــناختی ،هــوش
معنوی ،رضایت زناشویی ،میانجیگری ،اسالم.
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The results of the research show that
spiritual intelligence variable has a
significant relationship with marital
satisfaction (0.473). Spiritual intelligence
also has a significant relationship with
cognitive flexibility (0.534).
The Variable of cognitive flexibility has
a significant relationship with marital
satisfaction (0.453) and the cognitive
flexibility in the relationship between
spiritual intelligence and marital
satisfaction has a slight mediator role.
Keywords: Cognitive flexibility,
Spiritual intelligence, Marital Satisfaction,
Islam, mediation.

مقدمه
ازدواج بهعنوان موهبتی بزرگ و مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی به نیازهای عاطفی و
ایمنی افراد بزرگسال و بقای نسل بشر توجه کرده است (فیاض صابری ،توزنده جانی ،ثمری
و نجات ،1398 ،ص .)57روابط زنوشوهری پایدار و رضایتبخش ،ویژگیهای مثبت
بسیاری نظیر سالمت روانی ،سالمت جسمانی و رشد را برای اعضای خانواده فراهم میآورند.
این روابط زنوشوهری محیطی مساعد را برای کودکان فراهم میآورد و همچنین رشد و
سالمتی اعضای خانواده را ارتقا میدهد (ایراستورزا2017 ،1م ،ص.)650
در حالی که برخی ازدواجها به طالق میانجامند ،تعدادی از ازدواجها هم وجود دارند
که سالم و پایدار باقی میمانند ،تمرکز بر اینکه چه عواملی باعث پایداری این ازدواجها
میشود ،باعث به دست آمدن تصویری میگردد که میتواند در امر ایجاد و ترویج ازدواجهای
پایدار در جامعه سازنده باشد .اگر محققان بتوانند عواملی را شناسایی کنند که ازدواج را بر
روی مسیر خود به سمت موفقیت قرار دهد ،جامعه میتواند نرخ پایینتری از طالق ،افزایش
دوام ،پایداری و رضایت از ازدواج را تجربه کند (کوبینا2020 ،2م ،ص.)53
1. Irastorza.
2. Cobbinah.
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روابط زناشویی پایدار و رضایتبخش ،در فراهم آوردن نتایج مثبت بسیار برای اعضای
خانواده از جمله سالمت روانی مثبت ،سالمت بدنی و رشد کارآمد هستند .این روابط زناشویی
محیطی مساعد را برای کودکان فراهم میآورد و همچنین رشد و سالمتی اعضای خانواده
را ارتقا میدهد (حاتمی و همکاران ،1395 ،ص .)121رضایت زناشویی معلول عوامل
بیشماری از ارتباطات میان زن و شوهر و فرزندان است .رضایت زناشویی هنگامی وجود
دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی همانند با آنچه وی انتظار دارد ،برابر باشد
و نارضایتی زناشویی هنگامی اتفاق میافتد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با
وضعیت مورد انتظار و دلخواه فرد برابر نباشد (ترقی جاه و همکاران ،1395 ،ص.)109
رضایت زناشویی ،تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نحوه تفکر ،ادراک فرد از خود
و دیگران ،انتظارات فرد از زندگی ،ویژگیهای شخصیتی و هیجانات قرار دارد (سلیمانی و
محمدی ،1388 ،ص .)133بسیاری از پژوهشگران یکی از تأثیرگذارترین عوامل در رضایت
زندگی را تقویت و آموزش هوش معنوی میدانند (ابوالمعالی و همکاران ،1392 ،ص )117و
پژوهشهای دیگر هم نشان داده که زندگی معنوی نقش شایانی در باال رفتن رضایتمندی
زناشویی دارد (ماهونی ،فلینت و مک گراو2020 ،1م ،ص .)159هوش معنوی شامل توانایی
استفاده از مباحثی است که میتواند عملکرد و سازگاری فرد را پیشبینی کند و عملکرد
ارزشمندی برای فرد در زندگی موجب شود (پینتو و پینتو2020 ،2م ،ص .)1نوری و شهیاد
( ،1396ص )56در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش اخالقی با
رضایت زناشویی در زنان متأهل نشان دادند که بین هوش معنوی و رضایت زناشویی در
زنان متأهل رابطه معنیداری وجود دارد.
در این میان هوش معنوی با متغیر تأثیرگذار بر رضایت زناشویی در ارتباط است که
انعطافپذیری شناختی نام دارد .انعطافپذیری شناختی یکی از عوامل مهم در تعامالت
اجتماعی است و بهعنوان فرآیندی پویا تعریف میشود که مسئول ایجاد انطباق مثبت فرد
با محیط است ،بهگونهای که فرد انعطافپذیر علیرغم وجود تجارب مخالف یا آسیبزا قادر
است با محرکهای در حال تغییر محیط سازگار شود (دنیس2010 ،م؛ به نقل از کهندانی
و ابوالمعالی ،1396 ،ص .)54در باب ارتباط هوش معنوی و انعطافپذیری شناختی
1. Mahoney, Flint, McGraw.
2. Pinto, Pinto.
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شریفی ریگی و بسا کنژاد ( )1397در پژوهش خود به ارتباط هوش معنوی و انعطافپذیری
شناختی اشاره کردهاند.
از سوی دیگر انعطافپذیری عامل بسیار مهمی در رضایت زناشویی است بهطوری که
انعطافپذیری را توانایی و تمایل انطباق با تغییرات زندگی ،که مستلزم درک منظرهای
مختلف ،توانایی سازگاری ،گشوده بودن به موقعیتهای جدید ،تغییر دادن مسیر حرکت در
صورت لزوم و تمایل به یادگیری و رشد ،تعریف کردهاند .افزایش انعطافپذیری شناختی باعث
میشود که افراد در هنگام بحرانها ،اتفاقهای تراژدی ،تهدید و استرس ،رفتار انطباقآمیز
مثبت نشان دهند (مددی و رحمانی ،1396 ،ص .)4بهطور کلی پژوهش شاره و اسحاقی ثانی
( )1397ارتباط انعطافپذیری شناختی و رضایت زناشویی را مثبت و معنادار گزارش کردهاند.
بهطور کلی خانواده اولین و مهمترین نظام ارتباطی برای هر فرد به شمار میرود و زمینه
و بستر مناسبی برای ایجاد سالمت جامعه است .زنان نیز بهعنوان یکی از دو نیمه اصلی
در پیوند زناشویی نقشی فعال و پویا در ادامه زندگی مشترک یا ختم آن دارند .بررسیهای
علمی برای شناسایی عوامل و متغیرهای مرتبط با رضایت زناشویی مشکل و پیامدهای آن
در جامعه ضرورتی اجتنابناپذیر است .در این میان دانشجویان قشری هستند که آموزش
در آنها موجب سرایت اثرات مثبت آن آموزش به سایر اقشار جامعه خواهد شد و ازآنجاییکه
دانشجویان زن متأهل مسئولیت اداره کردن خانواده ،همسر و فرزندان را نیز به عهده دارند
این پژوهش گریزناپذیر مینماید .از طرفی جامعه قم جامعهای بهشدت مذهبی است و
مذهب و معنویت در خانوادهها در استان قم جایگاه ویژهای دارد بنابراین پژوهش حاضر
با هدف پاسخ به پرسش آیا انعطافپذیری شناختی بهعنوان متغیر میانجی در رابطه بین
هوش معنوی و رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل شهر قم نقش دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت از نوع توصیفی همبستگی است .جامعه آماری
این پژوهش شامل  1500نفر از دانشجویان زن متأهل دانشگاه قم که در سال تحصیلی -97
 96مشغول به تحصیلاند را شامل میشود .برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان
استفاده شد که بر اساس این حجم جامعه تعداد  306نفر از دانشجویان زن متأهل بهصورت
نمونهگیری در دسترس پس از توضیح در مورد هدفهای مورد مطالعه و داشتن تمایل به
شرکت در مطالعه انتخاب شدند که پرسشنامههای تکمیل شده معتبر  280عدد بودند.
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ابزارهای پژوهش

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :مقیاس رضایت زناشویی انریچ را فاورز و اولسون در
سال 1989م با اهداف ارزیابی و شناسایی زمینههای بالقوه مشکلزا و زمینههای قدرت و
پرباری روابط زناشویی ساختهاند .هدف پرسشنامه تعیین حیطههای کاری و نقاط قوت
روابط زناشویی و شامل عبارتهایی درباره جنبههای مختلف زندگی زناشویی فرد است که
ممکن است با آن موافق یا مخالف باشد .فرم اصلی آن از  115ماده و فرم کوتاه آن از  47ماده
تشکیل شده است .در این پژوهش از فرم کوتاه آن استفاده میشود .فرم کوتاه این مقیاس
توسط سلیمانیان ( )1373تهیه شده است .سؤاالت در طیف لیکرت  5درجهای نمرهگذاری
میشود .سلیمانی ( ،1389به نقل از سهرابی ،جهانی ،مهرابیان ،مرعشیان و ظاهری،
 ،1395ص )133روایی همزمان پرسشنامه را با فرم اصلی آن  0/95به دست آورد و پایایی
آن را به روش آلفای کرنباخ  0/93گزارش کردهاند .معتمدین ( )1383برای بررسی روایی
سازه پرسشنامه انریچ از پرسشنامه سازگاری زناشویی استفاده کرد و ضریب همبستگی
 )P>0/01( 0/65به دست آورد .اولسون و همکاران ( )1989ضریب آلفای کرونباخ آن را 0/92
گزارش کردهاند (به نقل از سهرابی و همکاران ،1395 ،ص.)133
پرسشنامه هوش معنوی :این آزمون در سال  1387و با همکاری کشمیری و عرب
احمدی بر روی دانشجویان دانشگاه پیامنور هنجار شده است .ابتدا پرسشنامه مقدماتی
 29سؤالی توسط سازندگان آزمون تدوین گردید و روی  30نفر از دانشجویان اجرا گردید.
پایایی آزمون در مرحله مقدماتی به روش آلفا برابر  %87عبارت تنظیم شد .در مرحله نهایی
پرسشنامه بر روی  280نفر گروه نمونه اجرا شد ،پایایی در این مرحله  0/89به دست آمد.
برای بررسی روایی عالوه بر روایی محتوایی صوری که سؤالها با نظر متخصصها تأیید شد،
از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و همبستگی کلیه سؤالها باالی  0/3بود .در این آزمون به
گزینه کامًال مخالفم نمره یک و مخالفم دو ،به تا حدودی سه و موافقم چهار و کامًال موافقم
نمره پنج داده میشود و دامنه نمرات  29تا  145میباشد.
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی ( :)CFIاین پرسشنامه توسط دنیس 1و
همکاران ساخته شده است و یک ابزار خود گزارشی کوتاه  20مادهای است که در یک طیف 7
درجهای از کامًال مخالفم تا کامًال موافقم نمرهگذاری میشود و برای سنجش انعطافپذیری
1. Denis.
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شناختی به کار میرود .در کل گویههای این پرسشنامه موفقیت فرد برای به چالش کشیدن
افکار ناکارآمد و جایگزینی آنها با افکار کارآمد و متوازن را بررسی میکند و با توجه به سه جنبه
انعطافپذیری شناختی شامل میل به درک موقعیتهای سخت بهعنوان موقعیتهای
قابل کنترل ،توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسانها
و توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای موقعیتهای سخت ساخته شده است.
این پرسشنامه در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر
انعطافپذیر در درمان شناختی-رفتاری افسردگی و سایر بیماریهای روانی به کار میرود.
دنیس و همکاران دو عامل ادراک گزینههای مختلف (ادراک توجیه رفتار) و عامل ادراک
کنترلپذیری را شناسایی کردند و همبستگی این پرسشنام ه را با پرسشنامه افسردگی بک
( )r= 0/39( )BDI-IIو مقیاس انعطافپذیری شناختی مارتین  r = 0/75گزارش دادند .این
پژوهشگران همسانی درونی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ،برای کل مقیاس،
ادراک کنترل و ادراک گزینههای مختلف به ترتیب  0/0 ،91/91و  0/84و با روش بازآزمایی
به ترتیب  0/0 ،75/81و  0/77به دست آوردند.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :تجزیه و تحلیل آماری پژوهش در دو سطح توصیفی
و استنباطی انجام شد .در سطح توصیفی از میانگین ،انحراف معیار ،جداول فراوانی و
نمودارهای مناسب استفاده شده است .در سطح آمار استنباطی بهمنظور بررسی رابطه بین
متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .بهمنظور بررسی نقش میانجی
متغیر انعطافپذیری شناختی از تحلیل مسیر بر اساس مدل بارون و کنی استفاده شده
است ،تمامی تحلیلها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Amosانجام شده است .همچنین
بهمنظور تبیین درصد متغیر میانجی انعطافپذیری شناختی در رابطه بین هوش معنوی و
رضایت زناشویی از آزمون بوت استراپ و سوبل استفاده شده است.

یافتهها
در پژوهش حاضر در بخش ویژگیهای جمعیت شناختی ،میانگین سن پاسخگویان  24/2با
انحراف معیار  6/18سال گزارش شد .در بحث تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به مقطع
کارشناسی بود که این گروه 76/1 ،درصد از کل پاسخگویان را به خود اختصاص دادند.
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جدول  -1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش()N = 280
متغیرها

زیرمقیاسها

هوش معنوی

ارتباط با
سرچشمه
هستی
زندگی معنوی
هوش معنوی

انعطافپذیری
شناختی

موضوعات
شخصیتی

رضایت
زناشویی

ارتباط زناشویی
حل تعارض
مدیریت مالی
فعالیتهای
اوقات فراغت
روابط جنسی
ازدواج و
فرزندان
خانواده و
دوستان
جهتگیری
مذهبی
رضایت
زناشویی کل

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف
استاندارد

کجی

کشیدگی

15.00

60.00

50.6074

7.3292

-1.347

3.341

21.00
36.00

85.00
144.00

64.9146
115.5220

10.12591
16.50141

-0.646
-1.031

1.431
2.577

48.00

140.00

94.8501

14.89098

0.053

0.167

11.00

30.00

23.4448

3.79709

-0.348

-0.421

12.00
8.00
6.00

30.00
25.00
25.00

22.7840
17.2551
19.1168

4.30223
3.43413
3.42318

-0.214
-0.248
-0.547

-0.719
-0.262
0.322

6.00

25.00

18.9689

3.19322

-0.440

0.175

10.00

25.00

19.4645

2.82808

-0.341

0.237

10.00

25.00

17.5016

3.00575

0.477

0.084

8.00

25.00

18.1038

3.36506

-0.358

-0.133

9.00

25.00

20.4461

3.69192

-0.724

-0.211

120.64

223.09

177.0855

22.34246

0.162

0.661

جدول شماره  1مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر را با زیرمؤلفههای آنها بهخوبی
نشان میدهد.
فرضیه :1هوش معنوی با رضایت زناشویی رابطه معنادار دارد.
برای آزمون فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج آن به
شرح جدول 4است.
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جدول  -2ماتریس همبستگی بین هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی ()N=280
متغیر
 -1هوش معنوی
 -2معنوی

2

1
1

1

**0.473

P≤0.05

**P≤0.01

*

طبق جدول  2متغیر هوش معنوی با رضایت زناشویی ( )0/473در سطح  0/01رابطه مثبت
و معنادار دارد.
فرضیه :2هوش معنوی با انعطافپذیری شناختی رابطه معنادار دارد.
جدول  -3ماتریس همبستگی هوش معنوی با انعطافپذیری شناختی ()N=280
متغیر
-1ارتباط با سرچشمه هستی
-2زندگی معنوی
-3هوش معنوی
-4انعطافپذیری شناختی

1

2

**0.782
**0.924
**0.402

1
**0.961
**0.579

1

3

1
**0.534
*P≤0.05

**P≤0.01

طبق نتایج جدول  3متغیر هوش معنوی با انعطافپذیری شناختی ( )0/534رابطه معنادار
دارد .از میان زیرمقیاسهای هوش معنوی ،زندگی معنوی ( ،)0/579بیشترین رابطه را با
انعطافپذیری شناختی دارد.
فرضیه :3انعطافپذیری شناختی با رضایت زناشویی رابطه معنادار دارد.
جدول  -4ماتریس همبستگی بین انعطافپذیری و رضایتمندی زناشویی ()N=280
متغیر
 -1انعطافپذیری شناختی
 -2رضایت زناشویی

**P≤0.01

1

2

1
**0.453

1
*P≤0.05

با توجه به جدول  4متغیر انعطافپذیری شناختی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و
معناداری گزارش کردند.
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فرضیه :4انعطافپذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی نقش
میانجی دارد.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل مسیر استفاده شد که در نمودار  1نشان داده شده است.
نمودار  -1نقش میانجی انعطافپذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی
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ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻮﻡ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،12ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ 1398

ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ

ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﻛﻨﻲ ) (1986ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ )ﺳﺮﻣﺪ .(1378 ،ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻴﻜﻪ

ﺍﺛﺮ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﺭﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺯﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ

بهمنظور بررسی میانجیگری از مدل بارون 1و کنی (1986م) استفاده شد (سرمد.)1378 ،
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﮔﺮﻱ
غیرمستقیم به
پذیری
انعطاف
طریق
معنوی
در صورتی
طورﻣﺮﺣﻠـﻪ،
شناختی ﺩﺭو بﻫﺮهﺳـﻪ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺎﺯ
 ،(1986ﺳﻪ
ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻭاز ﻛﻨﻲ )
هوش ﻣﺪﻝ
اثر ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
کهﮔﺮﻱ
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
1
ﺍﺳـﺎﺱ محسوب
میانجی
)ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱمتغیر
پذیریﺍﺻﻠﻲشناختی
انعطا
شود،
منتقل
ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ( ﺑـﺮ
فﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.1 .
زناشویی ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ
رضایتمندیﻫﺎﻱ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ
ﻭﺯﻥ
کنی ﺍﻧﻌﻄـﺎﻑ
ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ
اساسﭘـﻴﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(.2 .
ﻣﻌﻨﻮﻱ(ی)ﻣﺴﻴﺮ
منظور ﺍﺻﻠﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭙـﺬﻳﺮﻱسه مرحله
(1986م)،
ﻣﺘﻐﻴـﺮ و
ﺑﻴﻨـﻲبارون
مدل
گری بر
)ﻫﻮﺵمیانج
بررسی
میشود .به
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺻﻠﻲ )ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ( )ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( .3 .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪبینی متغیر
ﻣﺘﻐﻴـﺮ پیش
باشند؛ .1
نیاز است و بایستی در هر سه مرحله ،وزنهای رگرسیونی معنادار
ﺍﺻﻠﻲ )ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ( ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺻﻠﻲ )ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨـﻮﻱ( ﻭ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ )ﺍﻧﻌﻄـﺎﻑ
وابسته اصلی (رضایتمندی زناشویی) بر اساس متغیر مستقل اصلی (هوش معنوی) (مسیر
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ( ﺑﻄﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ) .ﻣﺪﻝ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ( .ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ،ﺍﮔﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞ )ﻫﻮﺵ
متغیر مستقل
اساس
شناختی
ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ(انعطا
میانجی
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ متغیر
شبینی
مستقیم)؛ .2
ﺑـﻪﻃـﻮﺭ
ﻣﺘﻐﻴﺮبرﻣﺴـﺘﻘﻞ
پذیریﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ
ف ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
)ﺭﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪﻱ
ﻣﻌﻨﻮﻱ( ﺑﻪپیﻣﺘﻐﻴﺮ
(رضایتمندی
اصلی
متغیر
ﻣﺘﻐﻴﺮپیش
غیرمستقیم)؛ﺑﺮ .3
اصلی (هوش
ﺟﺰﺋـﻲ
وابستهﮔـﺮﻱ
ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
بینی ﻣﻲ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
(مسیرﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
معنوی)ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ
میانجیﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺑـﻪ وﺍﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ
ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ،
اصلیﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺪﻝ ،ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺩﺭ
اساسﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻐﻴﺮ
بر ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ
ﺍﺳﺖ.
(انعطافپذیری
معنوی)
(هوش
مستقل
متغیرهای
زناشویی)
ﻛﺎﻣـﻞ
ﻃـﻮﺭ
ﺑـﻪ
ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ
ﻣﺘﻐﻴـﺮ
ﻭ
ﻛـﺮﺩﻩ
ﺟﺬﺏ
ﺧﻮﺩ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺴﻴﺮ
ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﻤﺎﻡ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻴﺮ
شناختی) بهطور همزمان (مدل میانجی) .در مرحله سوم ،اگر مسیر مستقیم متغیر مستقل
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﮔﺮﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ) .ﻋﺰﻳﺰﻱ .(1392 ،ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  2ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
(هوش معنوی) به متغیر وابسته (رضایتمندی زناشویی) همچنان معنیدار باشد یعنی متغیر
غیرمستقیم بر متغیر وابسته تأثیر میگذارد
مستقل بهطور همزمان از هر دو مسیر مستقیم و
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ :2ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻭﺍﺳﻄﻪﮔﺮﻱ
و میانجیگری جزئی است؛ اما اگر با حضور متغیر میانجی در مدل ،مسیر مستقیم معنیدار
نبود ،به این معنی است که مسیر غیرمستقیم تمام تأثیر مسیر مستقیم را به خود جذب کرده
و متغیر میانجی بهطور کامل میانجیگری میکند (عزیزی .)1392 ،مدل مفهومی تحلیل
مسیر در نمودار  2ارائه شده است.
١ . Mediator.

1. Mediator.
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نمودار -2مدل مفهومی واسطهگری

اجرای مراحل سهگانه معموًال از طریق انجام سه رگرسیون در  spssیا معادالت ساختاری در
 Amosیا  Lisrelانجام میشودّ .
مزیت روش معادالت ساختاری آن است که رگرسیونهای
سهگانه در یک مدل اجرا و بهطور همزمان بررسی میشود (براون1997 ،1؛ به نقل از
شهابیزاده .)1394 ،از این رو از روش تحلیل مسیر در  Amosاستفاده شد.
جدول  -5ضرایب استاندارد و معناداری مسیرها در مدل میانجیگری انعطافپذیری شناختی
در رابطه هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی
(مرحله اول)

(مرحله دوم)

(مرحله سوم)

مدل اثر مستقیم

مدل اثر غیرمستقیم

مدل میانجیگری

مسیر

ضریب استاندارد

معناداری

مسیر

ضریب استاندارد

معناداری

مسیر

ضریب استاندارد

معناداری

A

----

----

A

0.534

0.0001

A

0.534

0.0001

B

----

----

B

0.453

0.0001

B

0.279

0.0001

C

0.437

0.0001

C

----

----

C

0.324

0.0001

مسیر  :Aمسیر هوش معنوی به انعطافپذیری شناختی
مسیر  :Bمسیر انعطافپذیری شناختی به رضایتمندی زناشویی
مسیر  :Cمسیر هوش معنوی به رضایتمندی زناشویی

همان طور که در جدول 5مشاهده میشود ضرایب رگرسیونی در هر سه مرحله معنادار است
و در مرحله سوم ضریب مسیر مستقیم متغیر مستقل (هوش معنوی) به متغیر وابسته
1. Brown, R. L.
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(رضایتمندی زناشویی) کاهش یافته ،اما همچنان معنادار باقیمانده است؛ یعنی متغیر
مستقل بهطور همزمان از هر دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر وابسته تأثیر میگذارد؛
بنابراین انعطافپذیری شناختی در رابطه بین هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی نقش
میانجی جزئی دارد.
نمودار  :3ضرایب استاندار مسیرها در مدل میانجیگری انعطافپذیری شناختی

برای بررسی میزان نقش واسطهای انعطافپذیری شناختی در رابطه بین هوش معنوی و
رضایت زناشویی از بوتاستراپ (با  1000تکرار) استفاده شده که نتایج آن در جدول  6ارائه
شده است:
جدول  -6نتیجه آزمون بوتاستراپ برای بررسی نقش میانجی انعطافپذیری شناختی در
رابطه بین هوش معنوی و رضایت زناشویی
اثرات

برآورد اثر

فاصله اطمینان  95درصد
حد باال
حد پایین

سطح معنیداری

اثر غیرمستقیم

0.202

0.110

0.3

0.0001

اثر مستقیم

0.439

0.283

0.59

0.0001

اثر کل

0.641

0.505

0.78

0.0001

نسبت اثر غیرمستقیم به اثر کل

0.315

0.176

0.49

0.0001

نتیجه آزمون بوتاستراپ نشان میدهد انعطافپذیری شناختی توانسته است 31/5 ،درصد
رابطه بین هوش معنوی و رضایت زناشویی را بهعنوان متغیر میانجی ،تبیین کند .سطح
معنیداری این رابطه نیز نشان میدهد این اثر میانجی ،معنیدار است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی انعطافپذیری شناختی در رابطه هوش معنوی
و رضایت زناشویی بود .در فرضیه اول پژوهش به بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت
زناشویی پرداخته شد .تحلیلهای آماری انجام شده در این زمینه نشان میدهد که
متغیر هوش معنوی با رضایت زناشویی ()0/473رابطه معنادار دارد ( .)P ≤ 0.01این یافته
با پژوهشهای خورانا2017( 1م) ،موناور 2و اوماما طریق (2017م) ،ساندرا3و همکاران
(2003م) ،کمالجو و همکاران ( ،)1395الیاسی و همکاران ( ،)1396بخشایش (،)1393
ابوالمعالی ( ،)1391عقیلی ( ،)1391سلیمانی و همکاران ( ،)1395حسین دخت و همکاران
( )1392همسو است.
در تبیین ارتباط هوش معنوی و رضایت زناشویی میتوان گفت :معنویت نقش مهمی
در رضایت زناشویی دارد ،به این ترتیب که عقاید و اعمال مذهبی از لحاظ درونفردی،
فرد را قادر میسازد که از لحاظ جسمانی ،شناختی ،عاطفی خشم خود را مهار کند تا بتواند
مسئولیت اعمال خود را در تعارضها بپذیرد .از لحاظ بینفردی ،اعمال مذهبی شرایطی
ایجاد میکند که فرد در هنگام خشم ،به خدا توجه میکند و بدین ترتیب حمایتی برای
هر دو زوج ایجاد میشود که بتوانند از تعارض با یکدیگر اجتناب کنند ،بنابراین زمینهای
ایجاد میشود که سازگاری زناشویی باال میرود و رضایت زناشویی افزایش مییابد (سلیمانی
و همکاران ،1395 ،ص .)357پژوهشگران بسیاری بر ارتباط میان مذهبی بودن و رضایت
زناشویی تأ کید کردهاند .توافق در مسائل مذهبی عامل مهمی در پایداری روابط زناشویی به
شمار میرود .نقش مذهب مقطعی است؛ زیرا که مذهب بهخودیخود مؤلفههای بسیاری
همچون روشهای زندگی ،سیستمهای اعتقادی ،ارزشی ،انتظارات و ...را در بر میگیرد.
مذهبی بودن بهطور معناداری با رضایت زناشویی مرتبط است .مذهبی بودن بهعنوان
رویدادی آرامکننده ،برای زوجهای مذهبی در حین تعارض عمل میکند ،بدین نحو که
عبادت کردن ،هیجانات خصمانه و تعامالت هیجانی را کاهش میدهد (الیاسی و همکاران،
 ،1396ص.)3
1. Khurana.
2. Munawar.
3. Saundra.
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در فرضیه دوم پژوهش به بررسی رابطه هوش معنوی و انعطافپذیری شناختی
پرداخته شد .تحلیلهای آماری انجام شده در این زمینه نشان میدهد که متغیر هوش
معنوی با انعطافپذیری شناختی ( )0/534رابطه معنادار دارد ( .)P ≤ 0.01این یافته با
پژوهش بختافروز و همکاران ( ،)1396با عنوان بررسی رابطه چندگانه بین هوش معنوی و
تابآوری با انعطافپذیری شناختی که در بین دانشجویان دختر انجام شد همسو میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که در حقیقت ،هوش معنوی مجموعهای از فعالیتها است
که عالوه بر لطافت و انعطافپذیری در رفتار ،سبب خودآ گاهی و بینش عمیق فرد نسبت
به زندگی و هدفدار نمودن آن میشود؛ بهگونهای که اهداف فراتر از دنیای مادی ترسیم
میگردد و همین فرآیند موجب سازگاری فرد با محیط زندگی میشود (الیاسی و همکاران،
 ،1396ص .)16همچنین زوهر و مارشال مشخصات افرادی که دارای هوش معنوی باالیی
هستند را اینگونه ذکر کردهاند .این افراد انعطافپذیر هستند ،درجه باالی هوشیاری نسبت
به خویشتن را دارند ،توانایی رویارویی با مشکالت ،دردها و چیره شدن بر آنها را دارند (نصر
اصفهانی و اعتمادی.)1391 ،
در فرضیه سوم پژوهش به بررسی رابطه انعطافپذیری شناختی با رضایت زناشویی
پرداخته شد .تحلیلهای آماری انجام شده در این زمینه نشان میدهد که متغیر
انعطافپذیری شناختی با رضایت زناشویی ( )0/453رابطه معنادار دارد ( .)P ≤ 0.01شفیعی
و همکاران ( )1395نشان دادند ،انعطافپذیری شناختی در افراد مطلقه بهطور معنیداری
پایینتر از افراد بدون سابقه طالق است .همچنین رابطه بین انعطافپذیری شناختی با
برخی از مشکالت سالمت روان از جمله وسواس فکری عملی ،افسردگی ،نومیدی ،استفاده از
مواد ،استرس ،طالق ،تعارضات خانوادگی و ...بررسی شده است .از جمله پژوهش بیگدلی
و همکاران ( )1395نشان دادند که افراد دارای نشانگان وسواس ـ جبری ،انعطافپذیری
شناختی و حافظه کاری ضعیفتری نسبت به دانشجویان بهنجار دارند .افرادی که
انعطافپذیری شناختی کمی دارند ممکن است در صورت بروز مشکل ،خودشان در مشکل
گم شوند ،احساس کنند قربانی هستند ،برای همیشه درگیر آن شوند و به مکانیسمهای
ً
تطابقی نادرست مثل طالق روی آورند ،و قطعا زندگی زناشویی با فراز و نشیبهایی همراه
است و داشتن انعطافپذیری که مجموعهای از تواناییهای اکتسابی است ،فرد را در
رویارویی با نامالیمات زندگیاش پشتیبانی میکند.
در فرضیه چهارم پژوهش به بررسی نقش میانجی انعطافپذیری شناختی در رابطه
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هوش معنوی و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه قم پرداخته شد .نتایج
تحلیلهای آماری نشان میدهد که انعطافپذیری شناختی در رابطه بین هوش معنوی
و رضایتمندی زناشویی نقش میانجی جزئی دارد .با توجه به اینکه پژوهشگر تاکنون به
پژوهشی که ارتباط میان هوش معنوی ،انعطافپذیری شناختی و رضایت زناشویی را مورد
بررسی قرار داده باشند ،دست نیافته ،امکان مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهشها
وجود ندارد؛ اما با توجه به پژوهشی که عطادخت و همکاران ( )1394با عنوان اثربخشی
آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل در افزایش انعطافپذیری شناختی و ارتقای عملکرد
خانواده در زنان دارای اختالفات زناشویی انجام دادهاند و نیز نتایجی که نشان داد آموزش
تحلیل رفتار متقابل باعث ارتقای عملکرد خانواده و افزایش انعطافپذیری شناختی زنان
شده است ،احتماًال داشتن انعطافپذیری شناختی در کاهش میزان نارضایتی زناشویی مؤثر
بوده و تعمیم این آموزش به دیگر جنبههای زندگی میتواند در کاهش مشکالت زوجین و
خانوادهها کاربرد پیشگیرانه داشته باشد .این پژوهش را میتوان تا حدی با موضوع پژوهش
همسو دانست .همچنین کشاورز ،مولوی و یارمحمدیان ( )1387به نقل از عطادخت و
همکاران در پژوهش خود نشان دادند که بین انعطافپذیری شناختی و شادکامی ارتباط
مثبت و معنیداری وجود دارد .انعطافپذیری شناختی به توانایی انسان برای سازگار کردن
راهکارهای فرایند شناختی در مواجهه با شرایط جدید و غیرمنتظره در محیط اطالق میشود.
طبق نظریه انعطافپذیری شناختی ،انعطافپذیر شناختی کسی است که میتواند بهراحتی
ً
در پاسخ به خواستهای موقعیتی متنوع ،اطالعات را مجددا سازماندهی کرده و به کار
ببرد .افراد برای به دست آوردن این انعطافپذیری شناختی باید پیچیدگی کامل مسائل را
درک کنند و بهدفعات فضای مسئله را بررسی کنند تا ببینند چگونه تغییر در متغیرها و اهداف
میتواند فضا را تغییر دهد .افرادی که انعطافناپذیری شناختی دارند در پاسخ به تغییرات
محیطی ،تغییرات در زندگی اجتماعی ،تغییرات در شغل و ،...سفتوسخت هستند ،نیاز به
ساختار دارند و تمایل دارند که تمام کارها را به یک شیوه معین انجام دهند ،بنابراین هرگونه
تغییر ممکن است آنها را مضطرب و آشفته سازد و در این حالت یکی از راهها برای سازگاری
با محیط در حال تغییر در این افراد ،ایجاد و رشد عالئم آسیب روانی است (اسکندری و
همکاران ،1394 ،ص.)25
از محدودیتهای این پژوهش ،تأثیر وضعیت روحی و روانی دانشجویان و نگذاشتن
وقت کافی هنگام تکمیل پرسشنامهها بود که طبیعت تمام مطالعات توصیفی است که
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از طریق پرسشنامه اطالعات آنها جمعآوری میشوند و خارج از اختیار پژوهشگر بود .با
توجه به جدید بودن متغیر انعطافپذیری شناختی و پژوهشهای محدود در این زمینه،
پیشنهاد میشود با انجام پژوهشهای مختلف و بررسی نقش سایر متغیرها در ارتباط با
انعطافپذیری شناختی به گسترش این حوزه کمک شود.
پیشنهاد میگردد که درمانگران و مشاوران با یافتن روشهایی برای افزایش
انعطافپذیری شناختی و آموزش آن به افراد بتوانند افقهای تازهای در برابر درمان و
پیشگیری از آسیبهای روانی بگشایند .با توجه به نتایج ،متغیر انعطافپذیری شناختی
میتواند حدود  1رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی را میانجیگری کند؛ لذا به
3
پژوهشگران آینده توصیه میشود به دنبال کشف متغیرهایی بروند که مابقی این رابطه را
ً
تحت تأثیر قرار میدهد که قطعا با مشخص شدن این مسیر میتوان به انجام پژوهشهای
آزمایشی پرداخت و نتیجه را عینیتر بررسی نمود.
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Abstract
Parents’ educational style has a significant
role in the formation of children’s personality.
The present study was conducted to determine
the relationship between parenting styles and
children’s hardness and religious orientation.
This is a descriptive correlational study
that was performed on female high school
students in Nowshahr city of Mazandaran
province by cluster sampling method. The
required information was collected using
questionnaires of Schaefer’s parenting style,
Azerbaijani religious orientation and Cubasa
hardship. The data showed that there is no
significant relationship between the four
parenting styles with rigor and religious
orientation; As a result, the main hypothesis
of the study was not confirmed, but based
on the side findings, there is a positive
correlation between rigidity and religious
orientation.
Keyword: Parenting Styles, Difficulty, Religious
Orientation, Secondary High School Students.

چکیده

ســبک تربیتی والدین نقش بسزایی در شکلگیری
 پژوهــش حاضــر با هدف.شــخصیت فرزنــدان دارد
تعییــن میــزان رابطــه ســبکهای فرزندپــروری بــا
ســخترویی و جهتگیری مذهبــی فرزندان انجام
 ایــن پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی.گردیــد
اســت کــه بــر دانشآمــوزان دختــر مقطع متوســطه
دوم شهرســتان نوشــهر اســتان مازنــدران و با روش
 اطالعــات.نمونهگیــری خوش ـهای انجــام شــد
مــورد نیــاز بــا اســتفاده از پرس ـشنامههای ســبک
 جهتگیری مذهبی آذربایجانی،فرزندپروری شیفر
 دادههای.و ســخترویی کوباســا جمعآوری گردید
بــه دســت آمــده نشــان داد کــه بیــن ســبکهای
چهارگانه فرزندپروری با ســخترویی و جهتگیری
 رابطــه معناداری وجــود نــدارد؛ در نتیجه،مذهبــی
فرضیــه اصلــی پژوهــش تأییــد نشــد؛ اما بــر مبنای
 بین ســخترویی و جهتگیری،یافت ههــای جانبی
.مذهبی همبستگی مثبت وجود دارد
، سخترویی، سبکهای فرزندپروری:کلید واژهها
. دانش آموزان متوسطه دوم،جهتگیری مذهبی
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مقدمه
موقعیتهای فشارزای زندگی همواره میتوانند بر میزان توانایی افراد در کنار آمدن با شرایط
گوناگون مؤثر باشند؛ همچنین بهنوبه خود ،موجب بروز یا تشدید نابسامانیهای جسمانی
و روانی میشود (نصیری .)1387 ،در چنین فضایی انسان ناگزیر است تا برای مقابله با
پیامدهای ناشی از فشارهای زندگی متغیرهای مؤثرتری را جستجو کند .سخترویی 1از جمله
این متغیرها است.
کوباسا (1979م) در پژوهشهای خود بررسی کرد که ساختار شخصیتی افرادی که
درجه باالیی از تنیدگی را بدون بیماری تجربه میکنند ،متفاوت از افرادی است که در
شرایط تنیدگیزا بیمار میشوند و او این ویژگی را سخترویی نامید (کوباسا و همکاران
1982م) .سخترویی را ویژگی شخصیتی پیچیدهای معرفی میکنند که از سه مؤلفه
چالش ،کنترل و تعهد تشکیل شده است .فردی که میزان ویژگی چالش در او زیاد است،
رویدادهای زندگی را بهمنزله فرصتی برای پویایی و سازگاری مجدد و میدانی برای پژوهش
و ارتقای خویشتن تلقی میکند و در برابر این رویدادها ،تسلیم منفعالنه را انتخاب نمیکند.
فردی که مؤلفه کنترل در او زیاد است ،احساس اثرگذاری بر جریان زندگی خود دارد و خود
را در تغییر و دگرگونی شرایط توانا و مسئول میبیند .فردی که از تعهد بیشتری برخوردار
است ،نهتنها خود را واجد ارزش میبیند بلکه در زندگی رویدادهایی را که اهمیت و معنای
زیستن را برای وی برجسته میسازند ،نیز ارزشمند میداند (مدی و کوباسا1979 ،م و
مدی2013 ،م).
ازآنجاییکه شخصیت انسان متأثر از محیط خانواده و تفاوتهای موجود در شخصیت
متأثر از شیوههای فرزندپروری والدین است و از طرفی سخترویی و جهتگیری مذهبی
موجب مقاومت انسان در برابر فشارهای روانی و در نتیجه سالمتی جسم و روان میشود،
رابطه بین جهتگیری مذهبی و تابآوری معنادار میباشد (حسینی قمی.)1390 ،
جهتگیری مذهبی رویآورد کلی فرد که از مذهب اتخاذ کرده است؛ یعنی در ارتباط با
موجودی متعالی مجموعهای از اعتقادات ،اعمال و تشریفات خاص را در زندگی دارد (آذربایجانی،
 .)1387اشخاص با جهتگیری درونی ،انگیزههای خود را در دین مییابند و سعی میکنند آن
را درونی ساخته و بهطور کامل دنبال کنندّ .اما افراد با جهتگیری بیرونی فقط اهدافی ابزاری
1. Hardiness.


نادنزرف یبهذم یریگتهج و ییورتخس اب یرورپدنزرف یاهکبس هطبار

91

دارند .بهعبارت دیگر نمایشی از رفتار دینی از خود بروز میدهند (بیرامی و همکاران.)1391 ،
از جمله عواملی که به نظر میرسد با سخترویی و جهتگیری مذهبی فرزندان در
ارتباط باشد ،سبکهای فرزندپروری والدین است (یزدانی زازرانی .)۱۳۹۳ ،موضوع ارتباط
والدین و فرزندان ،سالها نظر صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب
نموده است .خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به
وجود میآورد (هرگنهان و آلسون ،ترجمه سیف2003 ،م).
هر خانواده شیوهای خاص را بهمنزله شیوههای فرزندپروری در تربیت فرزندان
خویش به کار میگیرد که متأثر از عوامل متفاوتی مانند عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی است (هادری ،پاور و جادیک1993 ،م) .تحقیقات معاصر در مورد شیوههای
فرزندپروری از مطالعات بامریند روی کودکان و خانوادههای آنان نشأت گرفته است .بامریند
با رویکردی تیپشناختی بر ترکیب اعمال فرزندپروری متفاوت تأ کید کرده است .تفاوت
در ترکیب عناصر اصلی فرزندپروری تغییراتی در چگونگی پاسخهای کودک به تأثیر والدین
ایجاد میکند (دارلینگ1999 ،م).
شیوههای فرزندپروری والدینی به شکلهایی متفاوت طبقهبندی شده است .بامریند
(1991م) چهار سبک فرزندپروری را به شرح فرزندپروری استبدادی ،مقتدر ،سهلگیرانه و
مسامحه کارانه تقسیمبندی نموده است .بامریند (1991م) بیان میکند که والدین مستبد
نسبت به فرزندان خود محبت کمتری دارند؛ اما کنترل بسیار زیادی بهکار میبرند .والدین
مقتدر ،کنترل خود را همراه با رابطه گرم و پاسخگویی به فرزندان خود دارند ،در حالی که
در والدین سهلگیر ،کنترل و محبت به فرزندان در کمترین سطح قرار دارد( .اعظم پرچم
و همکاران .)1391 ،والدین مقتدر واقعیتها و بینشهای شناختی را به کودکان منتقل
میسازند و تمایل بیشتری برای پذیرش دالیل کودکان در رد یک رهنمود از خود نشان
میدهند .این والدین سخنوران خوبی هستند و اغلب برای مطیعسازی از استدالل و منطق
بهره میجویند و نیز بهمنظور توافق با کودک از ارتباط کالمی استفاده میکنند (گارزا1و
همکاران2007 ،م).
والدین سهلگیر فرزندان خود را کنترل نمیکنند؛ از آنان توقعی ندارند؛ در امور خانه نظم
و ترتیبی ندارند و در تنبیه کردن یا پاداش دادن به فرزندان خود چندان جدی نیستند .نمایش
1. Garza, Y.
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قدرت والدین اولین عاملی است که شیوه استبدادی را از دو شیوه دیگر متمایز میسازد .این
والدین بسیار پرتوقعاند و پذیرای نیازها و امیال کودکان نیستند (کمیجانی و ماهر.)1386 ،
با توجه به اینکه دو ویژگی شخصیتی (سخترویی و جهتگیری مذهبی) مهم و
سرنوشتساز میباشند ،پس ضرورت دارد بدانیم که کدام شیوه فرزندپروری در ایجاد
و افزایش این خصوصیتها نقش دارند .پژوهش حاضر در پی آن است که به دو سؤال
اصلی پاسخ دهد .1 :آیا بین سبکهای چهارگانه فرزندپروری با سخترویی فرزندان رابطه
معنادار وجود دارد؟ و  .2آیا بین سبکهای چهارگانه فرزندپروری با جهتگیری مذهبی
رابطه معنادار وجود دارد؟ بررسی ارتباط بین جهتگیری مذهبی و سبکهای فرزندپروری
با عملکرد خانواده معلمان شهرستان فراشبند اثر حسن نوشادی( ،)1391رابطه سبکهای
فرزندپروری با جهتگیری مذهبی والدین اثر صفورا یزدانی زازرانی( )1393و رابطه باورهای
دینی ،جهتگیری دینی و سخترویی با سالمت روان دانشجویان اثر مهرناز آزادیکتا()1394
از جمله پژوهشهایی است که در این زمینه انجام شد .وجه تمایز پژوهش حاضر استفاده
همزمان از چهار سبک بیان شده و تفاوت در جامعه آماری است که برحسب هدف ،یک
تحقیق بنیادی و کاربردی است.

روش پژوهش
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با سخترویی و
جهتگیری مذهبی فرزندان است ،برحسب نحوه گردآوری دادهها توصیفی (غیرآزمایشی) از
نوع همبستگی هست.
جامعه آماری پژوهش را دانشآموزان دختر مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم
شهرستان نوشهر در استان مازندران در سال تحصیلی 1397-98تشکیل میدهند که شامل
 1776دانشآموز میباشد .روش بهکار برده شده برای نمونهگیری در این پژوهش ،روش
نمونهگیری تصادفی از نوع خوشهای است .انتخاب این خوشهها (کالسهای درس که
بهصورت خوشهای در زیرمجموعه مدرسه قرار دارند) بهگونهای تصادفی صورت گرفت به
این صورت که در مرحله اول فهرستی از تمامی مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر نوشهر
تهیه شد .در مرحله دوم از این تعداد  4دبیرستان بهصورت تصادفی انتخاب شد .در مرحله
بعد از هرکدام از دبیرستانهای یادشده از پایه دهم تا دوازدهم  3کالس بهعنوان خوشه
انتخاب شدند که در مجموع  260دانشآموز بودند.
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یافتههای پژوهش
در این بخش دادههای جمعیتشناختی شامل سن ،جنس ،تحصیالت ،تعداد برادر و خواهر
و ترتیب تولد که به همراه پرسشنامهها توسط دانشآموزان تکمیل شده است ،مورد بررسی
قرار میگیرد .توزیع شرکتکنندگان به لحاظ سن :افرادی که  15سال سن دارند  21نفر که 8.5
درصد کل آزمودنیها میباشند .تعداد آزمودنیهایی که  16سال سن دارند  106نفر میباشند
که  43.1درصد کل آزمودنیها بوده و بیشترین فراوانی را دارا میباشند .تعداد آزمودنیهایی
که  17سال سن دارند  102نفر که  41.5درصد کل آزمودنیها میباشند و تعداد آزمودنیهایی
که  18سال سن دارند  17نفر که  6.9درصد کل آزمودنیها میباشند .توزیع شرکتکنندگان
بر اساس تحصیالت اینگونه است که پایه دهم با  105نفر  42.7درصد از کل آزمودنیها
میباشند .بیشترین فراوانی مربوط به پایه یازدهم است که با  109نفر  44.3درصد از کل
نمونه است .پایه دوازدهم با فراوانی  32نفر و  13درصد کل نمونه کمترین فراوانی را دارا
میباشد.
در این تحقیق سه متغیر سبکهای فرزندپروری و سخترویی و جهتگیری مذهبی
وجود دارد 59 .نفر از آزمودنیها که  24درصد کل آزمودنیها را تشکیل میدهند ،سبک
مقتدرانه را ادراک نمودهاند و  101نفر از آزمودنیها که  41.1درصد کل آزمودنیها را تشکیل
میدهند ،سبک بیاعتنا را ادراک نمودهاند و  47نفر از آزمودنیها که  19.1درصد کل
آزمودنیها را تشکیل میدهند ،سبک مستبدانه را ادراک نمودهاند و  38نفر از آزمودنیها که
 15.4درصد کل آزمودنیها را تشکیل میدهند ،سبک سهلگیرانه را ادراک نمودهاند.
در جدول شماره  1رابطه بین سخترویی و جهتگیری مذهبی از طریق ضریب
همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  :1رابطه سخترویی و جهتگیری مذهبی
متغیر

سخترویی

جهتگیری مذهبی

سخترویی

1

**0,220

جهتگیری مذهبی

**0,220

1

							
همان گونه که در جدول  1مشاهده میشود ،همبستگی بین سخترویی و جهتگیری

94

 /سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی  ،15بهار و تابستان 1400

مذهبی  0.220میباشد که در سطح  0.01معنادار است ،یعنی با  99درصد اطمینان میتوان
گفت که بین جهتگیری مذهبی و سخترویی آزمودنیها رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد و با افزایش جهتگیری مذهبی ،سخترویی نیز افزایش و با کاهش جهتگیری مذهبی،
سخترویی نیز کاهش مییابد.
جهت مقایسه نمرات آزمودنیها در سبکهای فرزندپروری و سخترویی از تحلیل
واریانس یکسویه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد ،نتایج نشان داد که بین سبکهای
فرزندپروری با سخترویی فرزندان رابطه معناداری وجود ندارد .جهت مقایسه نمرات
آزمودنیها در سبکهای فرزندپروری و جهتگیری مذهبی از تحلیل واریانس یکراهه و
آزمون تعقیبی شفه استفاده شد ،یافتههای مربوط به رابطه سبکهای فرزندپروری با
جهتگیری مذهبی نشان داد که فرض صفر رد نشد و بین سبکهای فرزندپروری با متغیر
جهتگیری مذهبی تفاوت معناداری وجود ندارد .علیرغم مردود نشدن فرضیه صفر ،با
استفاده از تحلیل واریانس یکراهه ،جهت ارزیابی و بررسی بیشتر تفاوت بین سبکهای
فرزندپروری در متغیر جهتگیری مذهبی از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد .که نتایج حاصل
از آزمون تعقیبی شفه نشان میدهد که در میزان جهتگیری مذهبی آزمودنیها با توجه به 4
سبک فرزندپروری ادراک شده ،تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبکهای فرزندپروری با سخترویی و جهتگیری
مذهبی فرزندان در شهر نوشهر بود .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین نمرات مقیاس
سبکهای فرزندپروری و نمرات مقیاس سخترویی در بین دانشآموزان رابطه همبستگی
معنادار وجود ندارد.
طبق مطالعات اولیه به نظر میرسید در پژوهش حاضر رابطه معنادار خواهد بود؛ اما با
توجه به اینکه پرسشنامه سبکهای فرزندپروری اجرا شده در این پژوهش از نوع ادراک
شده بود و دانشآموزان برداشتهای شخصی خود از شیوه تربیت والدین را در نظر گرفتند و
ازآنجاکه بهطور معمول قضاوت فرزند در مورد سبک فرزندپروری والدین میتواند همراه با خطا
باشد ،بنابراین به احتمال زیاد این مسئله در نمرات تأثیرگذار بود و رابطه معنادار نشده است.
از طرفی با توجه به اینکه پژوهش حاضر در منطقهای کامًال توریستی انجام شده است
و در چنین مناطقی بهطور معمول تأثیر حضور گردشگران به علت ارتباط تنگاتنگ با ساکنین
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در این مناطق تفریحی و گردشپذیر ،بسیار زیاد بوده و انتقال و تبادل فرهنگ و زندگی بین
ساکنین و گردشگران بیش از حد معمول میباشد و چنین شرایطی موجب کاهش تأثیرپذیری
فرزندان از والدین خود خواهد شد و معموًال اقتدار والدین در این مناطق نسبت به مناطق
کم رفتوآمد ،کمتر است؛ بنابراین یکی از عوامل معنادار نشدن ارتباط بین متغیرها میتواند
به همین موضوع ربط داشته باشد .به همین جهت در این منطقه جغرافیایی هم میتوان
انتظار داشت که موضوعات سبک فرزندپروری ،جهتگیری مذهبی و سخترویی همراه با
آسیبهایی باشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین نمرات مقیاس سبکهای فرزندپروری و
نمرات مقیاس جهتگیری مذهبی در بین دانشآموزان رابطه همبستگی معنادار وجود
ندارد .در این پژوهش رابطه سبکهای چهارگانه فرزندپروری با استفاده از تحلیل واریانس
یکراهه (آنوا) با جهتگیری فرزندان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند سبکهای
فرزندپروری با جهتگیری مذهبی فرزندان ارتباط معناداری ندارد .در تحلیل نتایج
این فرضیه میتوان گفت با توجه به دالیلی که در فرضیه اول ذکر شد انجام پرسشنامه
سبکهای فرزندپروری بر اساس ادراک شده توسط دانشآموزان و توریستی بودن منطقه
که موجب کاهش تأثیرگذاری والدین میشود معناداری بین متغیرها دچار اختالل شده است.
در این پژوهش طبق نتایجی که از آزمون واریانس یکراهه به دست آمد رابطه معناداری
بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با سخترویی و جهتگیری مذهبی فرزندان بهطور کلی به
دست نیامد و در نتیجه این فرضیه پژوهش تأیید نشد.
با توجه به اینکه در سبک فرزندپروری مقتدرانه برای جلوگیری از بروز رفتارهای
نابهنجار نادرست در فرزندان ،والدین در هر مورد میکوشند که فرزندان را متوجه آثار اعمال
خود سازند و به آنها کمک کنند که خودشان اعمال خویش را اداره نمایند؛ بنابراین ،برای
اجرای انضباط در خانه و اجتماع ،خودکنترلی ،جانشین دیگرکنترلی میشود (شریعتمداری،
 .)1377والدین مقتدر ،صمیمی ،دلسوز و نسبت به نیازهای فرزند ،حساس هستند و انتظار
میرود که در این سبک سخترویی فرزندان افزایش یافته و جهتگیری مذهبی آنها درونی
شود؛ همچنانکه نقیپور ( )1390در پژوهشی نشان داد بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه
با سخترویی فرزندان رابطه مثبت معنادار وجود دارد .همچنین یزدانی زازرانی (،)۱۳۹۳
در پژوهشی رابطه سبکهای فرزندپروری با جهتگیری مذهبی والدین را مورد بررسی قرار
داده است .نتایج به دست آمده از آزمون نشان داد که همبستگی مثبت قابل قبولی بین
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سبک فرزندپروری مقتدرانه و جهتگیری مذهبی وجود دارد که با نتیجه پژوهش حاضر
ناهمسو میباشند.
علت عدم تأیید این فرضیه و همسو نبودن با نتایج پژوهشهای فوق همان گونه که
در فرضیههای قبل گفته شد استفاده از پرسشنامه فرزندپروری ادراک شده میباشد چراکه
فرزندان برداشت شخصی خودشان را از تربیت و سبک والدین اتخاذ کرده و در نتیجه تحقیق
تأثیرگذار بوده است.
نکته مهم دیگر ،توریستی بودن شهر نوشهر میباشد .گردشگر با حضور در مناطق
گردشگری با ساکنین بومی مناطق تفریحی و گردشپذیر فرهنگ و زندگی خود را به
اشتراک گذاشته و تبادل خواهند کرد .به همین جهت در موضوعات سبک فرزندپروری و
سخترویی انتظار آسیب و کاهش جهتگیری مذهبی را میتوان داشت .پژوهش ایرجیراد
( )1392نشان میدهد که گردشگری بر وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و آسیبهای اجتماعی،
اقتصادی و زیستمحیطی در شهر نوشهر تأثیرگذار است .چنانچه در پژوهش حاضر مشاهده
شد که بیشترین فراوانی در سبک فرزندپروری در این شهر ،سبک بیاعتنا میباشد.
با توجه به تأثیر توریست و گردشگر بر فرهنگ و تربیت جامعه در پژوهش ایرجیراد
( )1392و نتایج پژوهش حاضر ،سبکهای فرزندپروری در جهتگیری مذهبی و سخترویی
فرزندان تأثیر چندانی ندارد و این دو متغیر بیشتر تحت تأثیر اجتماع و فرهنگ برخاسته از آن
قرار گرفتهاند.
در پژوهش حاضر طبق نتایجی که از آزمون واریانس یکراهه به دست آمد رابطه
معناداری بین سبک فرزندپروری مستبدانه با سخترویی و جهتگیری مذهبی فرزندان
بهطور کلی به دست نیامد و در نتیجه این فرضیه پژوهش تأیید نشد .با توجه بهاینکه در
سبک فرزندپروری مستبدانه والدین بر قدرت خود بیش از اندازه تأ کید میکنند و برای اجرای
دستورات خود اطاعت بیچونوچرا میخواهند و لزومی برای ارائه دلیل نمیبینند (بیریا
و همکاران )1375 ،و فرزندان چنین بار آورده میشوند که از قوانین سختگیرانهای که
بهوسیله والدین به وجود میآید پیروی کنند و والدین برای کنترل فرزندان خود از شیوههای
ایجاد ترس استفاده میکنند و در صورت عدم پیروی از چنین قوانینی معموًال تنبیه و اعمال
زور است انتظار میرود که در این سبک سخترویی فرزندان کاهش یافته و جهتگیری
مذهبی آنها ضعیف شود؛ همچنانکه نقیپور ( )1390در پژوهشی نشان داد بین شیوه
فرزندپروری مستبدانه با سخترویی فرزندان ،رابطه منفی معناداری وجود دارد .همچنین
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یزدانی زازرانی ( ،)۱۳۹۳در پژوهشی رابطه سبکهای فرزندپروری با جهتگیری مذهبی
والدین را مورد بررسی قرار داده است .نتایج به دست آمده از آزمون نشان داد که بین سبک
فرزندپروری مستبدانه و جهتگیری مذهبی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
در پژوهش حاضر رابطه معناداری بین سبک فرزندپروری سهلگیرانه با سخترویی و
جهتگیری مذهبی فرزندان بهطورکلی به دست نیامد و در نتیجه این فرضیه پژوهش نیز
تأیید نشد .در این روش و سبک فرزندپروری ،والدین عشق و محبت بیش از اندازه ،بدون
اعمال کنترلهای الزم را ابراز میدارند و اینگونه پدر و مادرها ،تحت تأثیر این کجفهمی و
سوء برداشت که «روانشناسان با تنبیه مخالفاند» ،از بهکار بردن هر نوع تنبیهی اجتناب
میکنند .از طرفی کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال میکنند و به آنها اجازه میدهند در
هر سنی که باشند ،خودشان تصمیمگیری کنند ،حتی وقتی که هنوز قادر به انجام آن نیستند؛
انتظار میرفت در این فرضیه نیز رابطه بین متغیرها معنادار و بهصورت منفی تأثیرگذار باشد،
همچنانکه خلیلیفر ( )1392در پژوهشی به این نتیجه رسید که هرچه سبک فرزندپروری
والدین آسانگیرتر باشد ،شخص اجبار کمتری را برای تظاهر به مذهب و درونفکنی کردن
آن در خود احساس میکند .از طرفی یزدانی زازرانی ( ،)۱۳۹۳در پژوهشی نشان داد که بین
سبک فرزندپروری سهلانگارانه با جهتگیری مذهبی رابطه معناداری وجود ندارد .نقیپور
( )1390نیز در پژوهشی نشان داد بین شیوه فرزندپروری سهلگیرانه با سخترویی فرزندان،
رابطه وجود ندارد.
همچنانکه مشاهده شد پژوهشهای فوق همسو با پژوهش حاضرند و نشان از آن دارد
که سبک سهلگیرانه در جهتگیری مذهبی فرزندان و سخترویی آنها تأثیر چندانی ندارد.
در پژوهش حاضر رابطه معناداری بین سبک فرزندپروری بیاعتنا با سخترویی و جهتگیری
مذهبی فرزندان بهطور کلی به دست نیامد و در نتیجه این فرضیه پژوهش نیز تأیید نشد.
سبک بیاعتنا بدترین و آسیبزنندهترین سبک فرزندپروری هست و والدین در این
سبک کنترل بسیار کمی روی فرزند خوددارند ،توقع خاصی از فرزندشان ندارند و همواره با
نوعی غفلت با فرزند خود مواجه میشوند .انرژی بسیار کمی برای ارتباط با فرزند خود دارند و
اغلب چندان احساس مسئولیت نمیکنند؛ لذا انتظار میرود در این سبک رابطه معنادار بوده
و جهتگیری مذهبی و سخترویی فرزندان را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ اما با توجه به دالیلی
که در تحلیل فرضیه قبل آورده شد در این فرضیه نیز رابطه همبستگی معنادار نشد.
یافتهها نشان میدهند بین سخترویی با جهتگیری مذهبی همبستگی مثبت
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معنادار در وجود دارد و میزان این همبستگی  0.220میباشد .این یافتهها با نتایج پژوهشی
که حسینی قمی ( )1390در آن نشان میدهد که رابطه بین جهتگیری مذهبی و تابآوری
معنادار است همسو میباشد.
همچنین رضایت ( )1389در پژوهشی همسو با پژوهش حاضر نشان داد که همبستگی
بین جهتگیری مذهبی درونی و سخترویی و مؤلفههای آن (بهجز مبارزهجویی) معنادار
بود .با توجه به این فرضیه نقش دو مؤلفه جهتگیری مذهبی و سخترویی فرزندان
مشخص میشود که چه اهمیت باالیی دارند .با تقویت هر یک از این دو ویژگی دیگری
نیز تقویت مییابد .همچنانکه سرمدی ( )1385در پژوهشی آورده که دینداری آ گاهانه
و گرایشهای مذهبی تأثیر بسزایی بر جنبههای گوناگون رفتار فردی و اجتماعی جامعه،
بهویژه نسل جوان دارد .البته توجه زیادی که امروزه به رفتارهای نابهنجار اخالقی یا خالف
شرع و بزهکارانه جوانان معطوف میشود و نیز سیاستهای پیشگیرانه یا تنبیهی که بهطور
ضربتی اتخاذ میگردد ،میتواند تا حدودی ّ
مبین نگرانی از این واقعیت باشد که تالشها و
فعالیتهای بیش از دو دهه مدیران و مسئوالن در انتقال باورها ،ارزشها و هنجارهای دینی
به نسل جوان ،با نوعی عدم موفقیت و ناکامی روبهرو شده است .پس با آموزش و آ گاهی
دادن به والدین نسبت به تقویت سخترویی فرزندان ،میتوان جهتگیری مذهبی آنان را
نیز باال برد تا کمتر شاهد نابهنجاریهای اخالقی در نوجوانان و جوانان باشیم.
مهمترین محدودیت پژوهش عدم وجود تستهای بومی مطابق با فرهنگ کشور ما
میباشد .با توجه به اینکه آزمونهای استفاده شده ،گزارش باالیی از اعتبار و روایی دارند،
ً
ّاما به نظر میرسد که صرفا ترجمه آزمونهای مطابق با فرهنگ غربی میباشد که تا حدودی
با هنجارهای اجتماعی ،فرهنگی و دینی کشور ما متفاوت است .حجم باالی سؤاالت
پرسشنامهها نیاز به زمان زیادی داشت که با توجه به کالس و درس دانشآموزان روند
پژوهش را با مشکل روبهرو میساخت .این تحقیق در شهر توریستی نوشهر انجام گرفت؛ لذا
در تعمیم آن به سایر شهرها باید جانب احتیاط را در نظر گرفت .جامعه آماری این پژوهش
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم بودند.
پیشنهادهای پژوهش عبارتاند از :انجام پژوهشهای مشابه در سایر شهرها ،انجام
پژوهش در مقاطع تحصیلی باالتر ،پژوهش با سبکهای فرزندپروری غیر ادراک شده که
پرسشنامه توسط والدین انجام شود ،انجام پژوهش با جامعه آماری دانشآموزان پسر در
نوشهر ،ساخت آزمونهای بومی.
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