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Abstract
The purpose of this study was to "develop
a model of assertiveness based on Islamic
sources." The present study is a theoretical
descriptive-analytical research and the
data collection method is based on library
studies. To evaluate the content validity
quantitatively, two relative content
validity coefficients (CVR) and content
validity index (CVI) were used. The result
of the study in religious teachings was
the extraction of 17 concepts related to
the components of assertiveness, which
were presented to twelve religious and
psychological experts. After review by
experts, ten concepts were confirmed
as components of assertiveness and
seven concepts were removed. One of
the achievements of this research is to
reach a new definition of assertiveness.
Identifying the differences between the
religion of Islam and Western schools in the
purpose and motivation of assertiveness,

چکیده

هــدف پژوهــش حاضــر «تدویــن الگــوی ابــراز
.وجــود بــر اســاس منابــع اســامی» بــوده اســت
-پژوهش حاضر تحقیقی نظری از نوع توصیفی
 بــر،تحلیلــی بــوده و روش گــردآوری اطالعــات
.پایــه مطالعات کتابخانهای انجام گرفته اســت
ّ بــرای بررســی روایــی محتوایــی بــه شــکل
،کمی
) وCVR( از دو ضریــب نســبی روایــی محتــوا
.) اســتفاده شــدCVI( شــاخص روایــی محتــوا
 اســتخراج،نتیجــه بررســی در آموز ههــای دینــی
 مفهــوم مرتبط بــا مؤلفههای ابــراز وجود بود۱۷
کــه بــه دوازده کارشــناس دینــی و روانشناســی
 ده مفهوم، بعد از بررســی کارشناســان.ارائه شــد
بهعنــوان مؤلف ههــای ابــراز وجود تأییــد و هفت
 یکی از دســتاوردهای این.مفهوم حذف شــدند
 رســیدن به تعریفی جدیــد از ابراز وجود،تحقیق
 مشــخص کردن تفاوتهای دین اســام.اســت
،بــا مکاتــب غربی در هــدف و انگیزه ابــراز وجود
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مواضــع ابــراز وجــود ،تفــاوت در تعریــف مفاهیم
اصلــی مثــل حق و حقــوق ،قدرت و قــوت تأمین
حقــوق و جامعیــت تأمین حقوق در دین اســام
بخش دیگری از دستاوردهای تحقیق است.
کلید واژهها :ابراز وجود ،الگو ،منابع اسالمی.
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positions of assertiveness, differences in
defining key concepts such as rights and
rights, power and strength of rights and
comprehensiveness of rights in Islam is
another part of research achievements.
Keywords: assertiveness, pattern,
Islamic sources.

مقدمه
انسانها بخش زیادی از اوقات روزانه خود را به نحوی در تماس و ارتباط با دیگران میگذرانند
به همین دلیل کیفیت زندگی هر فرد بستگی به کیفیت ارتباط او با دیگران دارد .ارتباط مؤثر
با دیگران ،مهارتی است که انسان را در موقعیت ممتاز و بهتری قرار میدهد و دستیابی به
موفقیت و رضایت را ّ
میسر میسازد .ازاینرو ،مبحث روابط بین فردی و تعامل اجتماعی،
ً
توجه پژوهشگران متعدد خصوصا روانشناسان و مشاوران را به خود جلب کرده است .از آنجا
که انسان موجودی اجتماعی است ،همواره در تالش است تا مهارتهایی جهت تسهیل روابط
میانفردی به دست بیاورد .توجه روزافزون به جرأتورزی و ابراز وجود بهعنوان موردی از
مهارتهای زندگی ،حاکی از آشکار شدن ارزشها و تأثیرات فراوان این مهارت است.
جرأتورزی شامل احقاق حقوق خود ،ابراز افکار و عقاید و احساسات خود به شیوهای
مناسب و مستقیم و صادقانه است ،به گونهای که حقوق دیگران از بین نرود و همچنین
رفتاری است که شخص را قادر میسازد تا به نفع خود عملکند ،بیهیچگونه اضطرابی
ّ
رفتاری متکی به خود داشته باشد ،احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز کند و با توجه به
حقوق دیگران ،حق خود را به دستآورد (هارجی۲۰۰۵ ،م).
آلبرتی و آمونز ابراز وجود را اینچنین تعریف کردهاند« :مهارتی که انسان را قادر میسازد
بدون اضطراب روی پای خود بایستد ،احساسات و افکارمان را صادقانه و با خیالی راحت ابراز
کند و بدون ضایع کردن حقوق دیگران حق خود را به دست آورد» (آلبرتی و آمونز1982 ،م).
الگو در اینجا به معنی مجموعه نشانگان رفتاری و بنیادهای روانی آن شامل عناصر
معرفتی ،هیجانی ،انگیزشی و َم ِنشی در نظر گرفته شده است (جهانگیرزاده.)1396 ،
بخش زیادی از الگوهای رفتاری ،تابع فرهنگ هست؛ لذا ترسیم ایده آل ابراز وجود
اسالمی نیازمند بررسی الگوی اسالمی است .اختالفنظر در مصادیق و مواضع ابراز وجود ،تالش

ا یوگل
ا
یمالسا عبانم ساسا رب دوجو زارب
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برای پیداکردن ّ
حد و اندازه ابراز وجود و نسبت ابراز وجود با فضایل دیگر ،علت جستجوی ابراز
وجود در منابع غنی اسالمی و طرح الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسالمی است.
در منابع اسالمی اصطالح ابراز وجود بهصراحت ذکر نشده؛ ولی دستور به معنا و حقیقت
ابراز وجود شده است .در این تحقیق میتوان از مفاهیمی از قبیل شجاعت ،انظالم ،ترس،
حقو حقوقّ ،
عزت نفس و کرامت نفس بهره برد ،که هر یک به بخشی از مفهوم ابراز وجود
اشاره دارند.
دستور دینی به عدم ظلم به دیگران (سبک سلطه گرانه) و همچنین زیر بار ظلم نرفتن
(سبک سلطه پذیرانه) ،بخشی از دستورات اسالمی ابراز وجودی است که شارع مقدس اجازه
ظلم و همچنین انظالم در مقابل ظالم را به مؤمنین نداده است.
«هان! مبادا ترس از مردم مانع آن شود که کسی ّ
حق را بداند و نگوید .بدانید که برترین
ّ
جهاد سخن حقی است که در برابر فرمانروای ستمگر و منحرف گفته شود» (متقی،1413 ،
.)۴۳۵۸۸
هدف اصلی این مقاله ،شناسایی الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسالمی است و
شناسایی مؤلفههای ابراز وجود بر اساس منابع اسالمی و شناسایی تفاوتهای ابراز وجود
اسالمی با ابراز وجود روانشناختی جزء اهداف فرعی مقاله میباشد.
پرسش اصلی تحقیق ،الگوی اسالمی ابراز وجود است و پرسشهای فرعی مقاله
عبارتاند از اینکه مؤلفههای ابراز وجود بر اساس منابع اسالمی چیست؟ و ابراز وجود اسالمی
با ابراز وجود روانشناختی چه تفاوتهایی دارد؟

روش تحقیق
پژوهش حاضر تحقیقی نظری از نوع توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات،
بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام میگیرد .در این تحقیقات با رویکرد قیاسی و با تکیه
بر دانش پیشین ،اطالعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانهای گردآوری میشود و با
بهرهگیری از روشهای تحلیل منطقی و استدالل قیاسی گزارههای نظری جدید تولید و ارائه
میگردد که این گزارهها میتوانند مبنای جدیدی برای تحقیقات تجربی قرار گیرند.
ابزار پژوهش برای بخش نخست (کیفی) ،کتاب ،مقاالت ،پایاننامهها از منابع روانشناسی
و منابع دینی است که بخش زیادی از مطالب بهصورت فیشبرداری تکمیل و آماده شدند و ابزار
پژوهش برای بخش دوم ّ
(کمی) ،اجرای پرسشنامه و روش آماری ( )CVI-CVRاست.
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همچنین روش جمعآوری دادهها ،بر اساس گردآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای
به روش توصیفی-تحلیلی است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها چهار مرحله در نظر گرفته شده است .1 :بررسی نشانهها
و مؤلفههای ابراز وجود در منابع روانشناسی؛  .2مرور منابع دینی و تشکیل شبکه مفاهیم
مرتبط با مؤلفههای ابراز وجود از منابع دینی؛  .3معنایابی مفاهیم در لغت و اصطالحات
حدیثی و اخالقی و مشخص کردن ربط مفهوم با مؤلفههای ابراز وجود؛  .4تحلیل و تأیید
کیفی مؤلفههای دینی ابراز وجود توسط کارشناسان دینی و روانشناسی و تأیید کمی آن
توسط ضریب .CVI-CVR
در مرحله اول با بررسی دقیق مفهوم ابراز وجود میتوان چهار مؤلفه اصلی در آن تعریف
در نظر گرفت .1 :گرفتن حق؛  .2عدم انظالم؛  .3عدم تعدی به حقوق دیگران؛  .4صداقت
به معنای هماهنگی و یکی بودن درون و بیرون.
در مرحله دوم ،هفده مفهوم اسالمی ،مشابه با مؤلفههای ابراز وجود استخراج شد که
این هفده مفهوم عبارتاند از .1 :شجاعت؛  .2کرامت نفس؛  .3معرفت نفس؛  .4علم و
آ گاهی به حقوق؛  .5عدل و انصاف؛  .6عقل و فهم؛  .7آزادی و آزادگی؛  .8جهاد نفس؛
ّ
تقلل (قناعت)؛ ّ .13
مروت؛  .14غنی و
 .9تعظیم دین خدا؛  .10ایمان؛  .11خوف الهی؛ .12
بینیازی؛  .15صداقت؛ .16ظلم پذیری؛  .17قیام به حق.
در مرحله سوم ،این هفده مفهوم با تعریف لغوی و استناد اسالمی آن (اعم از آیات
و روایات) و وجه شباهت آن با مؤلفههای ابراز وجود به کارشناسان ارائه شد و از ایشان
خواسته شد که طبق مقیاس لیکرت 1به اندازه قرابت این مفاهیم اسالمی به مفهوم ابراز
وجود در مقیاس لیکرت از  1تا  5نمره داده شود (خیلی کم ،کم  ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)
که کارشناسان در مرحله چهارم به ده تا از این مفاهیم نمره زیاد و خیلی زیاد دادند و هفت
مفهوم نمره متوسط به پایین گرفتند .مفاهیمی که نمره زیاد و خیلی زیاد گرفتند بهعنوان
مؤلفههای ابراز وجود در نظر گرفته شدند و سپس ضریب ( )CVI-CVRنیز برای تأیید ّ
کمی
گرفته شد .هفت مفهوم دیگر که مورد تأیید کیفی کارشناسان قرار نگرفتند و ضریب ّ
کمی آنها
از استاندارد پایینتر بود ،حذف شدند.

1. Likert.
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یافتهها
مفاهیم تأیید شده عبارتاند از .1 :شجاعت؛  .2کرامت نفس؛  .3علم و آ گاهی؛  .4عدل
و انصاف؛  .5عقل؛  .6ایمان؛  . 7صداقت؛  .8غنی و بینیازی؛  .9قیام به حق؛  .10عدم
انظالم .مفاهیم ّرد شده عبارتاند از .1 :معرفت نفس؛  .2جهاد با نفس؛  .3تعظیم دین خدا؛
ّ
ّ .4
مروت؛  .5خوف الهی؛ .6آزادی و آزادگی؛  .7تقلل و قناعت.
برای وضوح مطلب ،یافتههای پژوهش و مؤلفههای تأیید شده تبیین میشود.
زمان روبهرو شدن با
شجاعت :شجاعت یک صفت مهم و اساسی برای حرکت در ِ
سختیها ،مشکالت و دوراهیها است؛ مانند جهاد در راه خدا ،گفتن حق ولو اینکه به ضرر
خود و اطرافیان باشد ،ابراز عقاید و نظرات خود در مقابل سلطان و حاکم ستمگر و گرفتن حق
و حقوق از دشمن و غاصب .شجاعت باعث میشود با وجود خطر و ترس درونی ،از حرکت
نایستد و بر ترس خود غلبه کند.
ق و حقوق خود ،عدم تعدی به حقوق دیگران و عدم
حقیقت ابراز وجود ،گرفتن ح 
انفعال در مقابل غاصبین حقو حقوق خود و ابراز نظرات و احساسات بهصورت صادقانه و
صریح است .با تأمل در حقیقت و معنای ابراز وجود ،نزدیکی زیادی به مفهوم شجاعت دیده
میشود و چهار شاخصه اصلی ابراز وجود در مفهوم شجاعت وجود دارد .به این بیان که با
بودن شجاعت ،انسان برای گرفتن حق خود مانعی مثل ترس ندارد و اجازه تعدی به حقوق
خود را نخواهد داد (به درستی که مردان شجاع با طبیعت شجاعتشان جهاد میکردند و از
انسانهایی که میشناختند یا نمیشناختند دفاع میکردند) و انسان شجاع در ابراز احساسات
و افکار خود نیز ترسی ندارد (مهابت و بزرگی شخصی شما را از گفتار به حق منع نکند .آ گاه
باشید که بزرگترین جهاد ،گفتن کلمه حق نزد حاکم زورگو و ظالم میباشد ).و بهصورت
صادقانه آنها را ابراز خواهد کرد (اگر اشیا از همدیگر جدا میشدند ،همانا درستی و راستی با
شجاعت یکجا جمع میشدند و ترس با دروغ)؛ لذا شجاعت یک امر زیر بنایی و درونی برای
یک رفتار بیرونی است و در صورت نبود شجاعت ابراز وجودی به معنای واقعی و صحیح آن
اتفاق نخواهد افتاد.
کرامت نفس :انسانی که ارزشی در خود احساس نکند ،با انفعال و تعدی بهدنبال کسب
ارزشها سوق داده میشود تا بتواند ارزشی برای خود بیافریند .ادراک ارزشمندی خود،
ّ
عاملی است که مانع تذلل و خواری انسان میشود و انسان ارزشمند دیگران را نیز همانند
خود ،ارزشمند میبیند؛ لذا به خود اجازه ّ
تعدی به حقوق دیگری را نمیدهد و همچنین اجازه
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ّ
تعدی دیگران به حق خود را نمیدهد« .بزرگ دار نفست را از هر پستی ،ولو تو را به رغبتی بکشاند؛
چونکه آنچه از دست میدهی به اندازه بذل نفس تو نمیباشد و عبد دیگری نشو در حالی که خدا تو

را آزاد آفریده است» (ابن شعبه حرانی.)77 ،1404 ،
در این روایت هشدار میدهد که در صورت عدم توجه به ارزش انسانی خود ،هم تن به
خواریها میدهی و هم اینکه با تن دادن به خواری ،به بندگی غیر ،مبتال خواهی شد و در
این صورت انسان منفعل خواهد شد.
پست دیدن خود عاملی است که انسان را به سمت دروغ سوق میدهد« .هیچ دروغگویی،
دروغ نمیگوید مگر بهخاطر پستی و خواری درونیاش» (متقی.)۸۲۳۱ ،1413 ،
انسانی که خود را ارزشمند میداند ،برای رسیدن به مطامع دنیایی یا فریب دیگران
دست به کارهای پست نمیزند و نفس خود را ارزشمندتر و عزیزتر از هر مطاع دنیایی میبیند.
کرامت نفس وابسته به شناخت خود و توجه دائمی به حقیقت وجود انسانی است و به معنی
ادراک ارزشمندی خود است .انسان با وجود توجه به ارزشمندی خود ،به چیزهایی که این
ارزشمندی را تحتالشعاع قرار بدهد دقت و حساسیت بیشتری نشان خواهد داد .یکی از
دالیل تن دادن به پستی و خواریها و امور ناچیز ،به دست آوردن ارزش و احترام است و
انسان تصور میکند با داشتن یا متصل شدن به آن امر ،نزد مردم ارزش کسب خواهد کرد؛
یعنی در حقیقت خود را فاقد ارزش ذاتی میبیند و دنبال کسب ارزش میافتد ،در صورتی که
انسان ارزشمند توجه میکند
انسان متوجه به کرامت ذاتی ،خود را دارای ارزش میبیند؛ لذا
ِ
ِ
که این ارزشمندی را از دست ندهد و از مسیر درست آن ارزش وجودی خود را بیشتر کند.
با توجه به اینکه کرامت نفس از جنس شناخت و توجه میباشد ،میتوان آن را یک مؤلفه
شناختی در نظر گرفت.
علم و آ گاهی از حقوق خود و دیگران :کسی که بهدنبال گرفتن حق یا مواظبت بر عدم
تعدی به حقوق دیگران و عدم انفعال در مقابل ّ
متعدیان باشد ،نیاز دارد در مرحله اول از حق
و حقوق خود و دیگران شناخت پیدا کند.
امام حسن عسکری؟ع؟ میفرمایند« :آ گاهترین انسانها به حقوق دیگران بهجا آورندهترین
شخص در حقوق دیگران میباشد و همچنین این شخص شأن و جایگاه بزرگی نزد خدای متعال پیدا
خواهد کرد».
در دین مبین اسالم از تمام اموری که انسان را خوار و ذلیل میکنند نهی شده و بر رعایت
ش شده است .یکی از امور ذلتآور ،جهل میباشد
اموری که عزتآفرین میباشد ،زیاد سفار 
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که طبق سفارشات مؤکد دینی باید برای از بین بردن آن تالش کرد .امام صادق؟ع؟ فرمودند:
«نادانی ،خواری است» (کلینی1365 ،ق ،ج ،1ص .)67جهل زمینه تعدی به حقوق دیگران
و همچنین انفعال در مقابل تعدی دیگران را بهدنبال میآورد.
ّ
تعدی) :عدل ،معانی گوناگونی دارد که منظور
عدل و انصاف (مقابل مفهوم ظلم و
از عدل در اینجا ،عدل اجتماعی است که به معنای رعایت حقوق دیگران و دادن حق به
صاحب حق است.
قوه عدل مانند عقل ،به مثابه یک نیروی بازدارنده از ّ
تعدی به حقوق دیگران عمل
میکند و با آمدن عدالت در وجود آدمی ،میتوان گفت که او دیگر ظلم به دیگری نخواهد
کرد .انصاف در حکم کردن هم چه در جایگاه حاکمیتی و چه در جایگاه فردی انسان از
نشانهها و برکات عدالت میباشند .امیرالمؤمنین علی؟ع؟ میفرمایند« :عدل ،انصاف در
حکم کردن و دوری از ظلم است»« .ای پسرم خودت را میزان قرار بده و آن چه برای خودت
دوست داری برای دیگری نیز دوست بدار و آنچه مکروه میدانی برای خودت ،برای دیگری
هم مکروه بدان و همانطور که دوست نداری ظلم به خودت را ،به دیگران ظلم نکن (رضی،
( 1387للصبحی صالح) ،ص .)397
مهمترین کار برای رسیدن به ملکه و صفت عدالت این است که همیشه در نگاه به
دیگری و مسائل اجتماعی و فردی نگاه منصفانهای به دیگران داشته باشیم .با قرار دادن
خود در جایگاه دیگری انسان از ظلم به دیگری مصون میماند .آنچه برای خود میپسندی
برای دیگری نیز بپسندی .همانطور که من دوست دارم به حقوقم برسم ،دیگری نیز همین
میل و خواسته را دارد و همانطور که من از ظلم دیگران کراهت دارم ،دیگران نیز همین
کراهت را دارند.
از آنجایی که عدل ،عامل بر انگیزاننده برای رفتار ابراز وجودی است که تعدی به حقوق
نکنیم و رفتار ما رفتار صادقانه باشد ،میتوان آن را جزء مؤلفه انگیزشی به حساب آورد.
عقل :شناخت عاقل بودن افراد و اندازهگیری عقل انسان از مسائلی است که به آن در
منابع دینی توجه شده است .عقل ،امری فرا مادی میباشد که نمیشود آن را با میزانهای
مادی اندازه گرفت؛ لذا برای شناخت اندازه عقل افراد ،ما را به رفتارها و نمودهای بیرونی
افراد متوجه ساختهاند .هر قدر انسانی در رعایت حقوق دیگران ّ
حساستر و مراقبتر باشد
نشاندهنده کمال عقل و هر قدر اهمال در رعایت حقوق دیگران بکند نشاندهنده ضعف
عقل در شخص میباشد.
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امام سجاد؟ع؟ میفرمایند« :اذیت نکردن از به کمال رسیدن عقل انسان است» (کلینی،
1365ق ،ج ،1ص.)48
مالک و نشانه دومی که برای شناخت عقل انسان معرفیشده ،صدق و راستی در رفتار و
گفتار میباشد .انسان عاقل و فهمیده کسی است که صداقت در وجود او متجلی باشد .امام
علی؟ع؟ میفرمایند« :ثمره و نتیجه عقل در انسان ،صداقت و راستگویی است» (آمدی،1373 ،
ص.)328
پس در اینجا به دو مؤلفه ابراز وجود در عقل اشاره شده است :یک :عدم تعدی به
حقوق دیگران و دوم :صداقت و یکرنگی ،که این دو نشانه ،عقل را به مفهوم ابراز وجود
نزدیک کرده است.
ایمان به خدای متعال (کیفر و پاداش اخروی) :ایمان ارتباط نزدیکی با ابراز وجود دارد.
در حقیقت ایمان با چهار شاخصه ابراز وجود ارتباط مستقیم دارد .ایمان باعث میشود انسان
به حقوق دیگران تعدی نکند و جنبه بازدارنده نفسانی و درونی دارد .حضرت علی؟ع؟
میفرمایند« :نشانه ایمان شخص این است که زمانی که نفعی در کار است صداقت و راستی را بر
دروغ ترجیح دهد و علم تو بر همل تو برتریای نداشته باشد و زمانی که میخواهی در مورد دیگری
صحبت کنی خدا را در نظر بگیری» (رضی( 1387 ،للصبحی صالح) ،ص.)556
صفت ایمان باعث میشود انسان در مقابل تعدی ،منفعل نباشد و برای گرفتن حقوق
اقدام کند و ایمان ،نقش ویژهای در رفتار صادقانه دارد .امیرالمؤمنین؟ع؟ میفرمایند« :رأس
ایمان ،صداقت است» (آمدی.)۵۲۲۲ ،1373 ،
وجه تسمیه مؤمن و ایمان نیز بهخاطر همین موضوع است که مردم و آن شخص را
بر جان و مال خود امین میدانند و انسانها از ظلم و تعدی او در امنیت میباشند .رسول
اکرم؟ص؟ میفرمایند« :آیا میخواهید شما را آ گاه کنم که چرا به انسان مؤمن ،مؤمن گفته میشود؟
بهخاطر ایمن بودن مردم بر جان و مالشان از جانب او» (مجلسی ،1403 ،ج  ،۶۷ص  ،۶۰ح .)۳
مؤمن وجودی سراسر صداقت دارد و در خلقت مؤمن دروغ و خیانت سرشته نشده؛ یعنی
طبیعت اولیه مؤمن بر دروغ نیست و ارتباطی با وجود مؤمن ندارد؛ مگر اینکه از جرگه ایمان
ّ
خارج شود .رسول اکرم؟ص؟ میفرمایند« :سرشت مؤمن با هر چیزی مخلوط شده ال خیانت و
دروغ»(منذری و عماره ،1408 ،ج ،3ص  ،595ح .)22
پس با این توضیحات مختصر مشخص شد که ایمان با مؤلفههای ابراز وجود ارتباط
باالیی دارد و تمام مؤلفههای ابراز وجود در مفهوم ایمان وجود دارند.
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غنی و بینیازی :از آثار غنی در متون دینی ،آزاد شدن از حرص و طمع است .انسان
طمعکار یا حریص مثل انسان اسیر است .انسان اسیر در دست دشمن ،یک شخصیت منفعل
میباشد و نمیتواند خودش ،مستقال تصمیم بگیرد.
�ل
عبدال؟ع؟ فرمودند« :باالترین غنی ،اسیر نبودن در صفت حرص است» (کلینی،
حضرت ابا
1365ق ،ج ،3ص.)770
صفت حرص و طمع انسان را در مقابل دیگران به انفعال و خواری میکشاند .رسول
اکرم؟ص؟ میفرمایند« :بدترین بنده ،بندهای است که طمعی داشته باشد که او را به خواری
بکشاند» (مجلسی ،1403 ،ج  ،77ص  ،135ح .)47
در دل غنی و بینیاز ،امید و یقین به نزدیک بودن و رسیدن به خواستهها و در دل طماع
و حریص ،ترس از نرسیدن و از دست دادن نهفته است؛ لذا انسان بینیاز ،تمایلی به تعدی
به حقوق دیگران ندارد؛ چون روحیه بینیازی او را کفایت میکند و در حقیقت انسان بینیاز
خود را غرق در ثروتهای روحی و معنوی میبیند.
مهمترین بخش وجودی انسان بینیاز ،بخش درونی او است که همان ارضای روح
بلند خود میباشد؛ لذا برای رسیدن به آرزوها و خواستههای خود اگر آن خواسته را باعزت
نفس خود سازگار ببیند ،اقدام میکند؛ ولی اگر رسیدن به خواستهها متوقف بر از دست دادن
عزتنفس باشد ،به هیچ وجهی اقدامی نخواهد کرد و تن به ذلت و خواری نخواهد داد.
امام حسین؟ع؟ فرمودند« :غنی و بینیاز یای که تو را از ظلم نگه دارد ،بهتر است از فقری
که تو را بر گناه وادار میکند» (کلینی1365 ،ق ،ج ،9ص.)527
در آخر روایت اشاره شده است که یکی از عوامل تعدی به حقوق دیگران فقر است.
انسان فقیر بدون غنای نفسانی ،همیشه در خود احساس نیاز و خأل میکند و برای رفع نیاز
خود ،ممکن است دست به تعدی به حقوق دیگران بزند؛ ولی انسان غنیبهخاطر ثروتمند
دیدن خود ،تعدی به حقوق دیگران نخواهد کرد.
با این توضیحات روشن شد که صفت غنی ارتباط نزدیکی با ابراز وجود دارد .انسان
ّ
متعدیان و ستمگران
بینیاز در حقیقت سه شاخصه ابراز وجود را دارد .یکی اینکه در مقابل
انفعال ندارد و اسیر دست دیگران نخواهد شد و به بندگی غیر در نمیآید و دوم اینکه انسان
غنی ،بهخاطر بینیازی درونی ،نیازی به ّ
تعدی به حقوق دیگران ندارد و هماهنگی درون و
بیرون در او به وضوح دیده میشود .همانطور که در درون ،حس بینیازی را دارد ،در بیرون
هم همین بینیازی را ابراز میکند.
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غنی از جنس شناخت میباشد .غنی امری وجودی باید معنی شود (درک ثروتمند بودن
خود) نه عدمی (عدم میل و اشتیاق) .به معنی صحیحتر غنی ،ادراک برخورداری یا دارایی
و ثروت است که با این ادراک ،تالش برای به دست آوردن مادیات به هر قیمتی ،بیمعنی
خواهد شد؛ لذا غنی یک مؤلفه شناختی میباشد.
عدم ظلمپذیری :عدم ظلمپذیری یا عدم انظالم در حقیقت شاخصه اصلی ابراز وجود
است که در مقابل تعدی دیگران عقب ننشیند و با استقامت در راه حق ،بتوان بر تعدی
دیگران غلبه کرد و به حقوق خود رسید .این روحیه مؤمنین است و دیگر انسانها بهخصوص
دشمنان دین و مؤمنین با دیدن روحیه قوی و بدون انفعال مؤمنین ،به خود اجازه تعدی
را نخواهند داد و یک اقدام پیشگیرانه است که این روحیه ،جرأت اقدام علیه مؤمنین را
نمیدهد.
در دستورات دینی تأ کید زیادی برای عدم ظلم به دیگری و انظالم شده است .رسول
اکرم؟ص؟ میفرمایند« :پناه ببرید به خدای متعال از نداری و تنگدستی و از اینکه ظلم بکنید یا مورد
ظلم واقع بشوید» (نهج الفصاحه ،ص ،208ح.)278
در متون دینی ،پذیرفتن ظلم ،و انفعال در مقابل ظلم مذمت شدیدی شده است.
کسی که مقابل تعدی و تجاوز دیگری نایستد در ّ
حدی است که خداوند متعال او را دشمن
خود فرض کرده است .رسول اکرم؟ص؟ میفرمایند« :خداوند متعال مبغوض میدارد مردی را که
بیگانهای وارد خانه او شود و او با بیگانه نمیجنگد» (متقی.)۷۰۷۴ ،1413 ،
خداوند متعال به مؤمنین ،اجازه نمیدهد که در مقابل تعدی دیگران منفعل باشند و
ّ
خدای تعالی راه تسلطی بر مؤمنین قرار نداده مگر اینکه خودشان بخواهند و منفعل شوند.
با این توضیحات ،عدم ظلمپذیری بهعنوان یک مؤلفه رفتاری در نظر گرفته میشود.
قیام بهحق :خدای تعالی به انسانها اجازه قیام برای حقوق را داده است و حتی
باالتر از اجازه ،دستور برای قیام بهحق در متون دینی ما آمده است .از ما خواستهاند ترس
از عواقب قیام باعث نشود که برای گرفتن حقوق خود سست شویم و قیام برای حق را
رها کنیم .امام صادق؟ع؟ فرمودند« :برای حق قیام کن و از آنچه بر تو میرسد بیمنا ک مباش»
(مفید ،ص .)۲۳۰
همچنین عدم قیام برای گرفتن حقوق ،مذمت شده است« :ترک حقوق خواری است»
(ابن شعبه حرانی.)360 ،1404 ،
آنقدر این صفت مهم است که خدای تعالی خود را قائم به قسط معرفی کرده است.
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قائم به قسط کسی است که توجه و حساسیت خاصی بر روی حقو حقوق دارد .اجازه تعدی
به دیگران نمیدهد و خودش نیز به بندگان خود ظلم و تعدی نمیکند.
قیام به حق وظیفهای است که مؤمنین نباید از آن غفلت ورزند و نباید در مقابل ظلمها
و تعدیها ساکت ماند چون ّ
شر و شرور از سکوت در مقابل تعدی و ظلمها ،ایجاد و گسترش
پیدا میکند.
درست است که مؤمنین موظف به رعایت حقوق دیگران هستند؛ ولی رعایت حقوق
دیگران مانعی برای اجرای حقوق بر انسانها نیست .امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند« :مراعات
حق دیگری شما را از اقامه حق بر او منع نکند» (آمدی ،1373 ،ص.)754
با این توضیحات داده شده ،قیام به حق را میتوان مؤلفه رفتاری در نظر گرفت.
صداقت :با توجه به تعریف لغتی و اصطالحی میتوان صدق را اینطور تعریف کرد:
هماهنگی درون و بیرون انسان .وقتی انسان بتواند درون خود را کامًال بشناسد و درک کند
چه افکاری دارد ،اآلن چه احساسی دارد و همین افکار و احساسات را در بیرون بروز دهد به
یکرنگی و هماهنگی این دو ،صداقت گفته میشود و اگر تضاد بیرون و درون اتفاق افتاد،
میشود نام آن را کذب و دروغ گذاشت .این هماهنگی درون و بیرون یکی از شاخصههای
اصلی ابراز وجود است که برای بیان افکار و احساسات کاربرد زیادی دارد.
در آیات روایات اشاره به تأثیرات صدق و کذب در اجتماع نیز شده است که از آثار صدق،
عزت و بزرگی و احترام بین افراد جامعه است و کذب مایه خواری و ذلت بین مردم است.
امیرالمؤمنین؟ع؟ میفرمایند« :راستگو ،محترم و ارجمند است ،و دروغگو ،بیحرمت و خوار»
(آمدی ،1373 ،ص .)۳۴۰۹بنابراین انسان دروغگو با دروغگویی ،زمینه انظالم خود را
فراهم خواهد کرد و همچنین با این صفت به حقوق دیگران نیز تعدی خواهد کرد.
صداقت یک مؤلفه رفتاری است که نمود آن در خارج و در رفتار انسان مشاهده میشود.
الگوی اسالمی ابراز وجود :با توضیحات ارائه شده میتوان گفت ،ابراز وجود اسالمی
دارای دو منبع و پایگاه بزرگ به نام عقل و ایمان است که تمام مؤلفههای دیگر (هشت
مؤلفه دیگر) ،نشأت گرفته از ایمان و عقل است .هر عمل صالح و رفتار صحیحی به عقل و
ایمان مرتبط است که البته این ارتباط یک ارتباط دو سویه است که هم ایمان باعث حرکت
به سمت کارهای صالح میشود و هم عمل صالح باعث ازدیاد و تقویت ایمان خواهد شد.
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند« :بهواسطه ایمان به کارهای صالح و بهواسطه کارهای صالح به ایمان
راهنمایی میشود و با ایمان علم ،آباد میشود» (رضی ،1387 ،خطبه .)۱۵۶
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قدرت ایمان آنقدر باالست که فضایل اخالقی ،بر وجود خطر ترجیح داده میشود.
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند« :ایمان چیزی است که مقدم بداری راستی را زمانی که راستی به تو
ضرر میرساند ،در حالی که دروغ به تو سود میرساند» (رضی ،1387 ،حکمت .)۴۵۸
عقل ،پشتوانه ایمان است و قرابت بسیار نزدیکی بین ایمان و عقل وجود دارد .آنقدر
ارتباط باالیی وجود دارد که میشود انسان عاقل را مؤمن خواند و انسان عاقل را مؤمن خطاب
ً
کرد .ریشه و پشتوانه ایمان هر انسانی ،عقل اوست؛ لذا اگر انسانی درجه ایمان او باال بود قطعا
درجه عقل او نیز باالست .رسول اکرم؟ص؟ میفرمایند« :برای هر چیزی پایه و ستونی است و ستون
انسان مؤمن عقل اوست و عبادت پروردگار به اندازه عقل اوست» (مجلسی ،1403 ،ج ،۱ص.)96
ثمرات اجتماعی و فردی زیادی برای عقل گفته شده است و صداقت که شاخصه اصلی
ابراز وجود میباشد از جمله آثار عقل است .امام کاظم؟ع؟ میفرمایند« :انسان عاقل دروغ
نمیگوید ا گر چه به طرف آن کشیده شود» (کلینی1365 ،ق ،ج ،۱ص.)19
از نشانه انسان عاقل همین بس که به حقوق دیگران تجاوز نمیکند .امام صادق؟ع؟
فرمودند« :ناقصترین عقل انسانها از کسی است که به زیر دست خود ظلم کند و در صورت
عذرخواهی دیگری ،عذر او را نپذیرد» (محمد بن مکی ،ص.)۳۱
انسانهای عاقل در مقابل حاکمان ستمگر ،با استقامت میایستند و ترسی به خود راه
نمیدهند .رسول اکرم؟ص؟ میفرمایند« :ناقصترین انسانها از جهت عقلی ،انسانی است که
بیشترین ترس را از حا کم داشته باشد و پیرویکنندهترین مردم از حا کم باشد» (ابن شعبه حرانی،
 ،1404ص.)۵۰
اگر مفاهیم بر اساس مؤلفههای شناختی ،هیجانی و رفتاری دستهبندی شود ،ایمان
و عقل دو منبع و پایگاه رفتار ابراز وجودی است .عدل و انصاف ،مؤلفه انگیزشی برای رفتار
ابراز وجودی است .کراهت از مورد ظلم واقع شدن ،یکی از دالیل برای ظلم نکردن به دیگری
میشود .سه مؤلفه شناختی ابراز وجود عبارتاند از .1 :علم و آ گاهی به حقوق خود و دیگران؛
 .2کرامت نفس به معنی ادراک ارزشمندی؛  .3غنی و بینیازی به معنای ادراک برخورداری
و دارایی و صفت شجاعت ،مؤلفه هیجانی ابراز وجود میباشد .همچنین صداقت ،عدم
انظالم و قیام به حق ،سه مؤلفه رفتاری ابراز وجود میباشد.
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شکل کلی مؤلفههای ابراز وجود اسالمی
پایگاه و منبع ابراز وجود

عقل

مؤلفه انگیزشی
مؤلفههای شناختی

عدل و انصاف
کرامت نفس

مؤلفه هیجانی
مؤلفههای رفتاری

ایمان

غنی و بینیازی

علم و آ گاهی به حقوق

شجاعت
صداقت

قیام به حق

عدم انظالم

مشخصه آمار توصیفی درجهبندی میزان قرابت مفاهیم دینی با مفهوم روانشناختی ابراز
وجود :از بین هفده مفهوم استخراج شده ،ده مفهوم به تأیید کیفی کارشناسان رسید و
کارشناسان تأیید کردند که این ده مفهوم ارتباط بسیار نزدیکی با مؤلفههای ابراز وجود دارند
و این مفاهیم میتوانند بهعنوان مؤلفههای ابراز وجود اسالمی در نظر گرفته شوند و برای
تأیید ّ
کمی مؤلفهها از ضریب  CVI-CVRاستفاده شد که در جدول زیر نمرات مؤلفهها به
دست آمده است.
از هفده مؤلفه ،پنج مؤلفه (شجاعت ،انصاف ،صداقت ،قیام به حق ،عدم ظلم پذیری)
نمره  CVIآنها صد شد و کاملترین نمره را داشتند و کمترین نمره CVIرا مفهوم خوف الهی
کسب کرد.
ردیف

مؤلفه

میانگین

CVR

CVI

1

شجاعت

58 .4

100/ .

100/ .

2

معرفت نفس

08 .3

33/ .

66/ .

3

کرامت نفس

25 .4

66 / .

91/ .

4

علم و آ گاهی

25 .4

66/ .

91/ .

5

عدل و انصاف

41 .4

50/ .

100/ .

6

عقل و فهم

91 .3

50/ .

83/ .

7

آزادی و آزادگی

58 .3

16/ .

75/ .

8

جهاد با نفس

5 .3

0/ .

75/ .
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ردیف

مؤلفه

میانگین

CVR

CVI

9

تعظیم دین خدا

5 .3

0/ .

75/ .

10

ایمان

08 .4

50/ .

91/ .

11

خوف الهی

41 .3

0/ .

58/ .

12

تقلل (قناعت)

13

ّ
مروت

16 .3

33/ .

75/ .

66 .3

16/ .

75/ .

14

غنی و بینیازی

75 .3

50/ .

83/ .

15

عدم ظلمپذیری

5 .4

83/ .

100/ .

16

قیام به حق

58 .4

83/ .

100/ .

17

صداقت

58 .4

83/ .

100/ .

بحث و نتیجهگیری

ّ
حد و حدود ابراز وجود در مقابل والدین و رهبران الهی ،ارتباط با جنس مخالف و عدم تغافل از
صفات کمالی در ارتباط بینفردی مثل حلم ،گذشت ،ایثار و ...از ویژگیهای این تحقیق است.
عقل و ایمان دو منبع اساسی ابراز وجود اسالمی میباشد .اگر روی دیگر مفاهیم در
آموزش ابراز وجود کار شود و روی ایمان و عقل کار نشود و انسان رفتاری انجام دهد نمیتوان
آن رفتار را ابراز وجود اسالمی نامید.
عقل و ایمان به انسان قدرت و نیروی ابراز وجود میدهد و با وجود این دو منبع و
پایگاه بزرگ ،ابراز وجود هم پشتوانه شناختی دارد و هم پشتوانه رفتاری که در انجام آن هیچ
تردیدی نکند .صفت انصاف به انسان اجازه نمیدهد که ظلمی را ببیند و ساکت و منفعل
بماند و همینطور نیز به خود اجازه تعدی نمیدهد .با وجود انصاف در وجود انسان ،برای
رفتار ابراز وجود انگیزه پیدا میکند و برای آن اقدام میکند و شجاعت ،راه را برای اقدام علیه
تعدی و بیان افکار و احساسات بهصورت صادقانه هموار میسازد و با وجود شجاعت ،ترس
و اضطراب از انسان جدا میشود و در حقیقت با علم و آ گاهی از حقوق و ادراک ارزشمندی
و دارایی ،شناخت صحیحی از خود و حقوق خود پیدا خواهد کرد و با این شناختهای
ارزشمند ،انسان به سمت صداقت ،عدم انظالم ،قیام به حق حرکت خواهد کرد.
تفاوتهای ابراز وجود دینی با ابراز وجود روانشناسی :تفاوتهای ابراز وجود اسالمی
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با روانشناسی در پنج موضوع از جمله اهداف و انگیزههای ابراز وجود ،مواضع ابراز وجود
(تعمیم یا تخصیص رفتار ابراز وجود) ،تعریف حقو حقوق ،قوت تأمین حقوق و جامعیت و
گستردگی رسیدن به حقوق ،بررسی شده است که به آنها اشاره خواهد شد.
هدف و انگیزه ابراز وجود :آموزههای اعتقادی و رفتاری دین مبین اسالم هدفی بهجز
تربیت و رشد اخالقی مؤمنین و مسلمانان ندارد( .چنان چه حضرت رسول؟ص؟ فرمودند:
«همانا من مبعوث شدهام تا مکارم اخالق را کامل کنم» .بعثت انبیا و در رأس پیامبران ،پیامبر
گرامی اسالم چیزی بهجز کرامت اخالقی نبوده است .ابراز وجود دینی راهی برای تربیت
نفوس است ،هم خودم تربیت شوم و هم اینکه طرف مقابل من هم بتواند رذایل اخالقی
خود را اصالح کند .هم از جنبه الگویی تأثیر بپذیرد و هم اینکه اگر صفات رذیله در او قوی
شده است با برخورد بیرونی متعادل شود.
در حقیقت تالش دین برای تربیت تمام انسانها برای رسیدن به امت واحده است که
هرکسی دیگری را با خود یکی بپندارد ،غم دیگری را غم خود و شادی دیگری را ،شادی خود
فرض کند .فرقی نمیکند این مسلمان در کجای عالم زندگی میکند ،با چه زبانی صحبت
میکند و با چه رنگ پوستی است .در این جامعه واحده همه یک هدف دارند و همه برای
یک هدف تالش میکنند و آن رسیدن به جامعه توحیدی یا حیات طیبه است که این انتظار
همه است« .هر کس عمل صالح انجام دهد ،چه مرد و چه زن ،در حالی که ایمان داشته باشد ،ما
او را به عیش طیب زنده میداریم ،و مزدشان را بهتر از آنچه میکردند پاداش میدهیم» (نحل.)97 ،
غرض از دین این است که مردم خدای سبحان را یا بدون وساطت کسی-در مذهب
حق -یا بهواسطه شفیعان و شرکا -در مذهب باطل و شرک -بپرستند؛ چون سعادت انسانی و
حیات طیبه او در آن است .حیات طیبهای که انسان جز رسیدن به آن ،هدف نهایی دیگری
ندارد ،حیاتی که آدمی جز بهوسیله نفسی پاک از پلیدیهای تعلقات مادی و تمتعات بیقید
و شرط حیوانی ،به آن نمیرسد ،و چون این دعوت محتاج بود به اینکه جزء دستورات خود
اصالح نفس و تطهیر آن را هم مندرج نماید ،تا گرونده به دعوت و آنکسی که دین او را در
دامن خود میپروراند مستعد برای پذیرفتن و ّ
ملبس به خیر و سعادت شود ،ازاینرو مسئله
تهذیب نفس جزء برنامه دین شده است (عالمه طباطبایی ،تفسیر المیزان).
در متون دینی ،زیاد دیده میشود که مسلمانی برای شکایت از مسلمان دیگر به محضر
رسول گرامی اسالم؟ص؟ و یا ائمه طاهرین میآید و حضرات معصومین؟مهع؟ به برخی از
مسلمانها دستور به حقخواهی و گرفتن حقوق میدهند و به برخی دیگر دستور به گذشت و
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ایثار و برخورد کریمانه به آن شخص میدهند که در غالب سفارشات دینی ،دستور به ایثار و
گذشت بیشتر به چشم میخورد .حضرت علی؟ع؟ میفرمایند« :هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی،
گذشت از او را شکرانه چیره آمدنت بر وی قرار ده» (نهج البالغة ،حکمت .)۱۱
ولی در فرهنگ غربی دستور به ایثار و گذشت خیلی کمتر به چشم میخورد و انسانها
طوری تربیتشدهاند که برای هر خطایی باید ابراز وجود کردهّ ،
حق خواهی کنند.
تفاوت در دستورات معصومین؟مهع؟ در مورد حق خواهی یا گذشت و ایثار به مسلمانها،
ِ
نشاندهنده این است که هدف از این راهکارها ،تربیت افراد است نه صرف گرفتن حق و گرفتن
حقو حقوق جنبه ثانویه دارد .مالک و ارزش برای دین حرکت در مسیر تربیت اخالقی است نه
اینکه همیشه مواظب جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران باشد .در سیره معصومین؟مهع؟ به
وفور دیدهشده که از حقوق شخصی خود گذشتهاند با اینکه بدترین رفتارها را در مقابل آنها
انجام دادهاند و قدرت بر مقابله و دفع تعدی دیگران را نیز داشتهاند .جسارتها به ایشان،
هیچکدام باعث نشده که با داشتن توانایی تنبیه ،بحث حقخواهی و مقابله با آنها را مطرح
کنند بلکه رفتار آنها بیشتر جنبه تربیتی داشته است تا شخص مورد نظر از رفتار خود پشیمان
شود و اقدام به اصالح و تربیت خود کند که در اکثر موارد این اتفاق افتاده و حتی غیرمسلمان
را به دین اسالم کشانده است و مسلمان خطاکار را عارف کرده است.
مؤید این برداشت دینی در متون دینی هم آمده است که مالک خدای متعال در اعطای
فقر و ثروت به انسانها ،حفظ ایمان آنها است .حضرت رسول؟ص؟ فرمودند« :خداوند عز و جل
میفرماید :به راستی برخی از بندههای مؤمنم بندههایی باشند که درست نشود برایشان امر دینشان جز
با توانگری و وسعت در زندگی و تندرستی ،من آنها را بیازمایم به توانگری و وسعت در زندگی و صحت
بدن و امر دینشان درست شود و برخی از بندههای مؤمنم بندههایی باشند که درست نشود امر دینشان
جز با نداری و مستمندی و بیماری در تنشان .من آنها را بیازمایم و گرفتار کنم به نداری و مستمندی و
بیماری و امر دینشان درست شود» (کلینی1365 ،ق ،ترجمه کمرهای ،ج ،4ص .)193
همانطور که مالک اولیه خدای متعال حفظ ایمان است ،مالک معصومین برای
سفارشهای رفتاری و تربیتیشان حفظ و رشد اخالق فردی و اجتماعی است .امیرالمؤمنین؟ع؟
ْ
میفرمایند« :برای خردمند در هر کاری پرورش نفس است» (آمدی.)۷۳۳۹ ،1373 ،
تحلیل اینگونه است که در جاهایی که دستور به گرفتن حقوق آمده ،آن شخص برای
رشد اخالقی و شخصیتی خود ،نیاز به نترسیدن دارد ،بنابراین دستور به اقدام کردن میشود
تا این راهکار او را به سمت فضیلت شجاعت هدایت کند و در آنجایی که دستور به گذشت
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داده شده است ،شخص قادر به دریافت حقوق بوده؛ ولی برای دفع و رفع رذایل اخالقی مثل
خودخواهی ،تکبر و غرور و بخلة دستور به گذشت داده شده است تا انسان از صفات رذیله
خارج شود.
پس مالک ،هدف و انگیزه در ابراز وجود دینی با روانشناختی تفاوت بسیاری دارد و
در ابراز وجود دینی از ُبعد تربیتی و رشد شخصیتی به آن نگاه شده است بر خالف ابراز وجود
روانشناسی که بیشتر جنبه حقوقی دارد.
تفاوت در مواضع ابراز وجود (تعمیم یا تخصیص رفتار ابراز وجود) :ابراز وجود
روانشناسی ،به ما یاد میدهد که برای رسیدن به حق خود و ابراز افکار و احساسات خود
اقدام کنید و بهاصطالح ،خودی نشان بدهید و چیزی مانع شما برای این رفتار نشود .حاکم
در این رفتار انسان عقل و قراردادهای اجتماعی آن جامعه است و میتواند مقابل هر کسی
صالح دانست بایستد و حق خود را بگیرد و اجازه تعدی ندهد در صورتی که در دین مبین
اعمال رفتار ابراز وجودی ممنوع شده
اسالم برای هر رفتاری مجوز شرعی و عقلی نیست و
ِ
است .انسان مؤمن نمیتواند مقابل هر کسی خواست بایستد یا احساسات و افکار خود را
بهطور مستقیم بیان کند .در دین اسالم خط قرمزها ،محدودیتها یا تکالیفی وجود دارد که
در مکاتب غربی ضد آن یافت میشود.
این اختالف بهخاطر اختالف در منشأ حق است که در بحث بعدی در مورد آن توضیحات
بیشتری داده خواهد شد.
در ارتباط والدین با فرزندان امکان بروز اختالف نظر یا عدم تمایل به رفتار دلخواه
والدین وجود دارد؛ ولی تکلیف مؤمن در دین احترام کامل به والدین است.
«پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید ،و به پدر و مادر نیکی کنید؛ هرگاه یکی
ُ
از آنان یا دو نفرشان در کنارت به پیری رسند (چنانچه تو را به ستوه آورند) به آنان اف مگوی و بر آنان
(بانگ مزن و ) پرخاش مکن ،و به آنان سخنی نرم و شایسته (و بزرگوارانه) بگو و برای هر دو از روی مهر
و محبت ،بال فروتنی فرود آر و بگو :پروردگارا! آنان را به پاس آنکه مرا در کودکی تربیت کردند ،مورد
رحمت قرار ده» (اسراء.)24-23 ،
انسان مؤمن میتواند نظرات و احساسات خود را بیان کند تا جایی که بیاحترامی به
والدین نشود و در تعارضات افکاری و رفتاری ،نظر والدین مقدم خواهد شد مگر در معصیت
که این هم در دین استثنا شده است.
در دین مبین اسالم بیان نظرات و احساسات بهصورت مطلق مجاز نیست و تخصیصهایی
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وجود دارد؛ مثًال در ارتباط با غیرمحارم مجاز به هر ابراز وجودی نیست ،همچنین در مقابل
امامان معصوم؟مهع؟ نمیتوان هر ابراز وجودی داشته و این موضع ،جای انقیاد محض است.
دین مبین اسالم به مؤمنین و مسلمین اجازه نداده که هر چیزی و هر کاری تمایل
داشتند در عمل به آن جامه عمل بپوشانند؛ چون بسیاری از تمایالت درونی ناقض حقوق
دیگران است .بهعنوان نمونه ،خانمی که تمایل دارد با لباسی خاص در اجتماع رفتوآمد
کند ،این آزادی و صداقت در عمل ،مخرب حقوق دیگر مؤمنین در جامعه است .همچنین
در جامعه دینی نگاه کردن هم قواعدی دارد که در جامعه دینی باید بهدرستی اجرا شود.
«به مردان مؤمن بگو دیده فرو نهند و پا کدامنی خود را حفظ کنند و به زنان با ایمان بگو چشم
از نگاه به مردان اجنبی فروبندند و فرج (عورت)های خویش را حفظ کنند و زینت خویش را جز
آنچه پیداست آشکار نسازند و نیز دستور بده تا اطراف سرپوشهای خود را بر گریبان و سینههای خود
انداخته ،آن را بپوشانند و هنگام راه رفتن پاهای خود را بر زمین نکوبند تا زینتهای پنهانیشان معلوم
شود» (نور.)31-30 ،
پس تفاوت بسیار زیادی در ابراز وجود دینی با روانشناسی از حیث موضع ابراز وجود
دیده میشود که در دین قابل اغماض و نادیده گرفتن نمیباشد.
ً
تفاوت ماهوی در تعریف حقو حقوق :اختالف در مبانی ،غالبا ناشی از اختالف در منابع
است و این تفاوت سیر تفکر انسان را متحول میسازد ،ازاینرو بهندرت اتفاق میافتد که در
صورت اختالف منابع ،در مبانی وحدت نظر و اندیشه حاصل شود .بنابراین ،مبانی اعتقادی
که از عقل و وحی و متون دینی سرچشمه میگیرد با عقیدهای که در تجربه و عقل ابزاری
ریشه دارد نمیتواند یکسان باشد (جوادی آملی.)1390 ،
بنابراین ابراز وجودی که از منبع تجربه و ابزار بشری نشأت میگیرد با ابراز وجود دینی
که از وحی و عقل سلیم برداشت میشود تفاوت بسیاری دارد و در بسیاری از موارد تضاد و
تقابل وجود دارد.
قوت دین اسالم در تأمین حقوق

الف .گره زدن حقوق با تکالیف :فرق است میان ذی حق بودن و نقد شدن فواید آن؛ اثبات
استحقاق یک حق الزم است؛ اما در بهرهمندی از آن کافی نیست .حق را باید به دست آورد
و برای به دست آوردن آن تالش کرد و استیفای هر حقی راه مخصوص به خود دارد .راه به
دست آوردن حق و نقد کردن فواید آن ،همان چیزی است که از آن بهعنوان وظایف و تکالیف
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یاد میشود .اگر حق را باید به دست آورد بهترین راه آن ،تکلیف است .در اینجا قوانین و
برنامهها معنا مییابند و باید و نبایدها در دین تفسیر میشوند (جوادی آملی.)1390 ،
«بایدها» ،راههای تأمین حقوق و «نبایدها» نشان موانع و آفات به شمار میروند ،پس
حقوق بدون تکالیف در ّ
حد ّادعا و بیمصداق است .تأمین حقوق راههایی دارد که باید
شناخت ،از برخی امور باید پرهیز کرد تا حقوق انسان به مخاطره نیفتد و به کارهایی باید
انسان مستحق ،از فواید آن بهرهمند گردد.
پرداخت تا آن حقوق ،به دست آمده و نقد شوند و
ِ
با این بیان پیوند میان تکوین و تشریع و کیفیت تعامل میان آن دو روشن میشود.
منشأ حق از سنخ تکوین و «بود و نبود» است و خود تکلیف از سنخ تشریع و «باید و نباید»،
چنانکه خود حق از قبیل تشریع و باید و نباید است و منشأ تکلیف از سنخ تکوین و بود و
نبود .چگونگی و کیفیت ارتباط میان آنها و نوع تعامل میان آن دو از مسائل مهم و حساس
حقوقی است .بنابراین ،تشریع قانون ،شکوفایی تکوین است و برای شکوفایی و بالندگی
تکوین و نقد کردن استعدادهای نهفته آنکه همگی حق اوست ،نیازمند برنامه و قانون است
که در بردارنده بایدها و نبایدهاست و بهواسطه تشریع بازگو میشود (جوادی آملی.)1390 ،
دین مجموعهای از قوانین است ،دینآفرین همان انسان و جهانآفرین است و
انسانآفرین به حقیقت و جایگاه انسان و مصالح او آ گاه است؛ بنابراین برنامههایی را برای
تأمین حقوق ،منافع و مصالح بشر تدوین و در مجموعهای به نام دین ارائه کرده است تا بشر
به حقوق خود دست یابد .بخش عمده دین که مجموعهای از بایدها و نبایدهاست ،برای
تأمین و حفظ حقوق انسانی است؛ بایدها راههای تأمین حقوق و نبایدها نشاندهنده موانع
آفات تأمین حقوق هستند .شخصی از امام باقر؟ع؟ سؤال میکند که چرا چیزهایی مانند خمر،
مردار ،خون و گوشت خوک حرام شدهاند؟ امام؟ع؟ میفرمایند« :حالل و حرام و باید و نباید بر
اساس رغبت خداوند به حال لها و نفرت او از حرامها نیست .خداوند بشر را آفریده است و میداند چه
چیزی مایه قوام بدن وی و به مصلحت اوست» ،با این دیدگاه همه تکالیف به حقوق بر میگردند.
در حقیقت احساس مشقت در مقابل تکلیف و مباین دانستن آن با حقوق انسانی به
نوعی ،به تنپروری و هوای نفسانی و جهل و خودبینی برمیگردد ،وگرنه نقض در فلسفه
آفرینش پیش میآید که انسانآفرین در حالی که انسان را اشرف کائنات آفریده ،با تعالیم
خود خواسته باشد حقوق وی را نادیده انگارد (جوادی آملی ،مرتضی.)1390 ،
ب .توجه غالب به انگیزههای درونی برای احقاق حقوق :در روانشناسی مسئلهای
بهنام انگیزههای بیرونی و درونی برای ایجاد و تقویت رفتار وجود دارد که در آنجا بحث
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میکنند و نتیجه میگیرند که برای ایجاد و تقویت رفتار ،انگیزه درونی قدرت بیشتری برای
تولید رفتار دارد که همین مسئله برای ابراز وجود نیز صادق است چون از جنس رفتار است.
برخالف مکاتب غربی که سعی و تالششان برای مقابله بیرونی با تعدی و استفاده از
منابع بیرونی برای رسیدن به حقوق است ،دین مبین اسالم ،خالف غربیها رعایت حق
را از درون انسان شروع میکند و انگیزه اصلی برای رعایت حقوق ،توجه به حرمت انسان
و مخلوقات الهی بهخاطر ارتباط داشتن با خالق و محبت داشتن به مخلوقات الهی و شوق
رسیدن به جامعه آرمانی امت واحده ،رسیدن به حیات طیبه است؛ ولی در مکاتب غربی،
انسانها از ترس موانع بیرونی اقدام به رعایت حقوق و عدم تعدی به حقوق خواهند کرد و در
صورت نبود این مانع اقدام به تعدی و ظلم خواهند کرد.
ّ
تکلیف مکلف و رسیدن ذی حق به
در دین اسالم انگیزههای درونیای باعث امتثال
ِ
ّ
حقش با مفاهیم ایمان و اخالص معرفی شدهاند .آن عامل مهم و کارساز که هم در اقدام و
ّ
قیام ذی ّ
حق ،سهم تعیین کننده دارد و هم در امتثال مکلفان به تأدیه حقوق دیگران اثرگذار
است و هم در تعاون داخلی و مساعدت درون شهری یا کشوری یا ّامتی سهم بسزایی را ایفا
میکند ،دو چیز است؛  .1ایمان به خداوند متعال؛  .2اخالص در آن ایمان که توانایی گره زدن
ّ
حق گسیخته از تکلیف و تکلیف جداشده از حق هرگز تعهد
حقوق و تکالیف را داراست .وگرنه ِ
متقابل خود را عمل نخواهد کرد ،ازاینرو امیرالمؤمنین ،علی؟ع؟ فرمودند« :صیانت از حقوق
مسلمانان و اجرای آن را با توحید و اخالص استوار کرد» (رضی ،1387 ،خطبه .)167
ایمان با اخالص ،نور درونی و حافظ دائمی و نگهبان قطعی است و بدون آن ّ
حق و
تکلیف به هم گره نمیخورد یا بعد از ّ
مدتی کوتاه نقض میشود (جوادی آملی.)1390 ،
از همین جهت حضرت علی بن ابی طالب؟ع؟ فرمودند« :از جمله حقوق الزم الهی بر
بندگان ،این است که آنان یکدیگر را در اقامه حق یاری کنند» (رضی ،1387 ،خطبه .)216
البته این حق ،اعم از حق خدا و حق خلق است .پس دو عامل اساسی در تحقق حقوق
شخصی و اجتماعی و انجام تکالیف فردی و عمومی نقش عمدهای را ایفا میکند؛ یکی
اعتقاد به وحدانیت الهی است و دیگر اخالص در عمل؛ یعنی کنار زدن همه خودخواهیها و
ّ
منیتها و تکیه زدن به قدرت واحدی که منشأ تمام قدرتهاست و انجام عمل در راستای
جلب رضایت او و تقدم خشنودی حق بر خلق (جوادی آملی.)1390 ،
جامعیت حقوق در دین اسالم و نقص آن در مکاتب غربی :منشأ حق از نگاه غالب
اندیشمندان غرب ،همان قراردادهای اجتماعی است .بسیاری از آنها اعتقاد دارند که
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شکلگیری جامعه بر مبنای قراردادهای اجتماعی بوده و همه حقوق انسانها بر اساس
همین قوانین تأمین میشود .منظور از قراردادهای اجتماعی ،مجموعه قوانینی است که
حاکمان یا قوای ّ
مقننه آن را تنظیم و تدوین کرده باشند چنانکه یکی از صاحبنظران به
نام توماس هابز (1588م) بر این نکته تصریح دارد که همه حقوق از حاکم سرچشمه میگیرد
و هیچ حقوق الهی و طبیعی وجود ندارد .وضع طبیعی انسان وضع جنگ است که آدمیان
بیخردانه رفتار میکنند و برای کنترل آنان الزم است حاکم مطلقی باشد (برونوفسکی،
 ،1393ص.)283
بر فرض صحت این نظر ،سؤال این است که آیا همه حقوق انسانی از طریق قرارداد
اجتماعی تأمین میشود و آیا مقررات اجتماعی از جامعیت الزم برخوردارند؟ پاسخ این
پرسشها از نگاه قراردادگرایان اجتماعی مثبت است ،چون حق از نظر ایشان امتیازی است
که قانون به انسان اعطا کرده است ،اما این دیدگاه با مبانی اسالم سازگار نیست؛ زیرا حقیقت
انسان مسبوق به فراطبیعت و ملحوق به آن است؛ یعنی انسان گذشته از جنبه بدنی و
مادی ،روح اصیل و مجردی دارد که نه از خاک است و نه به خاک برمیگردد.
«و (یاد کن) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت :من بشری از ِگل خشک که برگرفته
از لجنی متعفن و تیره رنگ است ،میآفرینم .پس چون او را درست و نیکو گردانم و از روح خود در او
بدمم ،برای او سجدهکنان بیفتید .پس همه فرشتگان بدون استثنا سجده کردند» (حجر.)30-28 ،
همه عقاید ،اخالق ،احکام و حقوق او سازنده هویت تکاملی اوست ،تمام قوانین او باید
بر اصول ّاولی آفرینش وی تکیه کند و به مرجع نهایی او بعد از مرگ بازگردد.
تعریف جدید از ابراز وجود :مهارتی است که به پشتوانه عقل و ایمان ،با انگیزه انصاف
با توجه به ارزشمندی و دارایی خود و شناخت حق و حقوق خود و دیگران ،با شجاعت برای
حق بهصورت صادقانه قیام کند و در مقابل ظلم سر فرود نیاورد.
منابع
 •قرآن کریم.
 •آلبرتی ،رابرت و امانز ،مایکل ( ،)1374روانشناسی ابراز وجـود ،تهران :علمی.
 •ابراهیمیــان ،پروانــه ( ،)1391بررســی تأثیــر آمــوزش ابراز وجود بر ســازگاری دانش آموزان دختر و پســر،
پایاننامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما :دکتر مهدی دهستانی ،استاد مشاور :دکتر محسن ذوالفقار).
 •ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ( ،)1404تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟1 ،جلد ،قم :جامعه مدرسین.
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 •الوانی ،مهدی ( ،)1385مدیریت عمومی ،چاپ سی و یکم ،تهران :نی.
 •برانــدن ،ناتانیــل ( ،)1371روانشناســی و حرمــت نفــس ،ترجمه :جمال هاشــمی ،تهران :شــرکت ســهامی
انتشار تهران.

 •بقایی مقدم ،گلناز ( ،)1388بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کنترل خشم و خودپنداری
نوجوانــان بــا ناتوانی جســمی ـ حرکتی شــهر اصفهان ،پایاننامه کارشناســی ارشــد (چاپنشــده) ،اصفهان:
دانشگاه اصفهان.

شهــای جــرأت آمــوزی به دان ــش آم ــوزان ک مجــرأت دختر دبیرســتانی با
 •بهرامــی ،فاطمــه ( ،)1375مقایســه رو 
شیوههای مشاوره گروهی و مشاوره فردی در شهر اصفهان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

 •بهرامــی ،فاطمه ( ،)1375مقایســه روشهای جرأتآموزی به دانشآموزان کمجرأت دختر دبیرســتانی
با شیوه مشاوره گروهی و مشاوره فردی در شهر اصفهان ،سال تحصیلی  ،74 -75پایاننامه کارشناسی
ارشد (چاپنشده) ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

 •بهرامــی ،فرهاد ( ،)1374مقایســه روشهای آمــوزش رفتار خود ابرازی به دانش آموزان کمجرأت دختر
دبیرســتانی بــا شــیوههای مشــاوره گروهی و مشــاوره فردی در شــهر اصفهــان ســال  ،74-75پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
 •بولتون ،رابرت ( ،)1381روانشناســی روابط انســانی (مهارتهای مردمی) ،ترجمه :حمیدرضا ســهرابی و
افسانه حیات روشنایی ،تهران :رشد.
 •پروچاســکا ،اوجمیز و نورکراس ،جان ســی ( ،)1381نظریههای رواندرمانی ،ترجمه :یحیی ســید محمدی،
تهران :رشد.

 •جاللــی ،محمدرضــا ( ،)1376بررســی اثــر روشهای درم ــانی و آموزش ــی سرمشــق پذیری و تمرین سرمشــق
پذیری و آرمیدگی عضالنی در درمان رفتارهای غیرجرأت ورزانه ،رسـاله دکتـ ری ،دانـشگاه تربیـت مـدرس ،تهران.
 •جوادی آملی ،مرتضی ( ،)1390حق و تکلیف در اسالم ،قم :مرکز نشر اسراء.
 •رحیمیان بوگر ،اســحاق؛ شــاره ،حســین؛ حبیبی عســگرآباد ،مجتبی و بشــارت ،محمدعلی (« ،)1386بررســی
تأثیر شیوههای جرأتورزی بر سازگاری اجتماعی» ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،سال ششم ،شماره .23

نســازی در برابــر اســترس بر میــزان اضطراب
 •ســروش ،محمــد ( ،)1389اثربخشــی آمــوزش گروهــی ایم 
امتحــان ،ســبک اســناد و پرخاشــگری کالمــی نوجوانان دختر شــهر اصفهان ،پایاننامه کارشناســی ارشــد
روانشناسی (چاپنشده) ،دانشگاه اصفهان.

 •ســلیمانی ،راحلــه نــژاد ( ،)1390مقایســه اثربخشــی دو شــیوه گروهدرمانــی شــناختی-رفتاری و واقعیت
درمانی بر جرأتورزی دختران دبیرســتانی کمجرأت شــهر ســرخس ،پایاننامه کارشناســی ارشد ،دانشگاه
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عالمه طباطبایی.
 •شریفالرضی ،محمدبنحسین ( ،)1387نهجالبالغه ،ترجمه :محمد دشتی .قم :الهادی.
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Abstract
The purpose of this study is to develop a
fairness training package to reduce marital
conflicts based on Islamic sources. The
research method is qualitative content
analysis. Among Islamic sources and
authentic religious and hadith books, 7
components of self-identification were
extracted, the ability to assume selfbalancing, selfishness, selfishness,
altruism, other precedence, and meeting
reasonable and legitimate expectations
for justice. Then, using the conceptual
analysis method, the components of
fairness are analyzed and using quantitative
methods, the validity of the content of
the educational package is examined.
Therefore, to evaluate the validity of the

چکیده
 تدویــن بســته آموزشــی،هــدف از پژوهــش حاضــر
انصاف برای کاهش تعارضات زناشــویی بر اســاس
منابــع اســامی بــا روش پژوهــش تحلیــل محتوای
 از میــان منابــع اســامی و کتــب معتبر.کیفــی اســت
- یکســانانگاری خــود: مؤلفــه7 ،دینــی و حدیثــی
 خوددگــر،نگــری
  توانایــی فــرض خودمیزا،دیگــری
، دگر دوستی، خوددگر ناپسندی امور،پسندی امور
،دگر تقدمگری و برآوردن انتظارات معقول و مشروع
 ســپس با اســتفاده.بــرای انصــاف اســتخراج گردید
از روش تحلیــل مفهومــی بــه تحلیــل مؤلف ههــای
ّ شهــای
کمــی
 انصــاف پرداختــه و بــا اســتفاده از رو
به بررســی اعتبار محتوای بســته آموزشــی پرداخته
 به،شــده اســت؛ لــذا بــرای بررســی روایــی مؤلف ههــا

32
همــراه منابــع آنهــا بــا اســتفاده از شــاخص  CVIو
 CVRفرمــی آمــاده گردیــد .آن فــرم در معــرض آرا و
نظــر کارشناســان دارای مدرک دکترا در رشــته روان
شناســی و رشــته راهنمایــی و مشــاوره ،قــرار گرفت.
نتایج نشــان داد که  4مؤلفه :یکسانانگاری خود-
نگــری ،خوددگــر
دیگــری ،توانایــی فــرض خودمیزا 
پسندی امور ،خوددگر ناپسندی امور ،تأیید گردید.
بــر اســاس منابع اســامی برای هــر یــک از مؤلفهها
تکنیکهایــی بهعنــوان محتــوای جلســات بســته
آموزشــی با هدف کاهش تعارضات زناشویی تدوین
گردیــد .کارشناســان ،محتــوای بســته آموزشــی را
ارزیابــی نمودنــد کــه بــا اســتفاده از شــاخص ،CVI
تمامی تکنیکها تأیید گردید.
کلیــد واژ ههــا :انصــاف ،خانــواده ،بســته آموزشــی،
تعارضات زناشویی.
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components, along with their sources, a
form was prepared using CVI and CVR
index. That form was exposed to the
opinions and opinions of experts with
doctoral degrees in psychology and
guidance and counseling. The results
showed that the four components of selfidentification were confirmed, the ability
to assume self-scaling, self-satisfaction
of things, self-dislike of things. Based
on Islamic sources, for each of the
components, techniques were developed
as the content of educational package
sessions with the aim of reducing marital
conflicts. Experts evaluated the content of
the training package; Using CVI index, all
techniques were confirmed.
Keywords: fairness, family, educational
package, marital conflicts.

مقدمه
خانواده با پیمان ازدواج ،پایهگذاری میشود و زن و شوهر ،ستون اصلی حیاتیترین نهاد
اجتماع ،یعنی خانواده ،را تشکیل میدهند .هر قدر روابط میان همسران بهتر ،سالمتر و
پرجاذبهتر باشد ،زندگی شیرینتر و با صفاتر میشود (فاطمی نیک و همکاران.)1396 ،
مطلوبیت ،رضایت ،خشنودی ،کیفیت و کارکرد بهینه خانواده ،عاملی بسیار تأثیرگذار در
شکوفایی ،رشد و پیشرفت اعضای خانواده است (خجستهمهر و همکاران .)1393 ،سالمت
و اقتدار عاطفی و منطقی خانواده در گرو برخورداری اعضا از بصیرت و نیز آ گاهیهای الزم
برای سازندگی و پیشگیری از درگیریها و کجرویها است (فاطمی نیک و همکاران،1396 ،
به نقل از حسینی .)1391 ،در حالی که ازدواج یکی از شایعترین روابط است ،اما آمارها نشان
میدهد نگهداری این رابطه ،بسیار مشکل است .در طول رشد این رابطه ،زوجها ممکن
است با تعارضهایی مواجه شوند که ثبات ازدواج ،آنها را میآزماید (همان).
تعارض زناشویی نوعی عدم توافق مداوم و معنادار بین دو همسر است که حداقل توسط
یکی از آنها گزارش شود .منظور از معنادار ،تأثیر این مسئله بر عملکرد همسران و منظور از
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مداوم اشاره به اختالفاتی است که به مرور زمان از بین نمیرود (قلیلی و همکاران،1386 ،
به نقل از هالفورد.)2001 ،1
تعارض ،بخش اجتنابناپذیر هستی انسان است .خواه در زندگی شخصی ،خواه در
زندگی جمعی ،هر زمان و هرجا که افراد بهصورت گروهی باشند احتمال رخداد تعارض وجود
دارد .در واقع داشتن شیوههای حل تعارض سازنده مانع مؤثری در برابر تعارضهای منحل
کننده خانواده است و حتی میتواند به حل بهتر مسائل پیشروی زوجها کمک کند (حسینی،
 ،1393به نقل از بیرامی ،هاشمی و خسروشاهی .)1392 ،همسرانی که دچار تعارض میشوند،
در واقع زوجینی هستند که چیزی را که یکی میخواهد ،دیگری نمیخواهد .هرگاه این تعارض
بهصورت مخرب درآید رنجش و خصومت موجود ،نسبت به شخص مخاطب ،باعث کاهش
اعتماد ،اطمینان ،دوستی ،همکاری و صمیمیت آنها میشود (عابدی ،شعاع کاظمی ،به نقل
از برومن2005 ،2م) .چنین وضعیتی میتواند همسران را به بروز رفتارهایی وادار کند که نوعی
بازی روانشناختی مخرب است که باید آن را شناخت و با رفتارهای مناسب اصالح کرد و به
اصطالح آن را تحلیل و بازسازی نمود (همان ،به نقل از هاستون 3و ملز2004 ،4م).
با توجه به رویکرد اسالمی ،راه رسیدن به سعادت حقیقی ،بدون داشتن «اخالق الهی»
و «شیوههای سالم به منظور رشد و تکامل انسانی» امکانپذیر نیست .آنچه امروز در یک
زندگی زناشویی به آن نیاز میباشد؛ تبین کاربردی اصول و مبانی تربیت دینی و ارائه آن
به شکلی متناسب با ساختار و سبک زندگی رایج بهمنظور کاربست آن است که از سوی
خداوند متعال فرستاده شده است و قرآن کریم ،بهترین مرجع و سیره پیامبران و امامان؟مهع؟
مناسبترین الگو در این زمینه است (طباطبایی.)1374 ،
کیفیت و بقای رابطه زناشویی به وجود عناصری بستگی دارد که باعث استحکام و
تداوم این رابطه و ایجاد تفاهم میشود .یکی از عواملی که بر کیفیت و بقای رابطه زناشویی
تأثیر میگذارد ،این مسئله است که زوجین انصاف را در رابطه با یکدیگر احساس کنند .انصاف
یک عامل مهم در روابط سالم است و اهمیت آن در ازدواج به اندازهای است که در سازگاری
زناشویی و احساس حمایت اجتماعی در زوجین و تقویت احساس صمیمیت و کاهش خیانت
1. Halford, W. K.
2. Broman, C. L.
3. Huston, T. L.
4. Melz, H.
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زناشویی اثر میگذارد (فرامرزی ،1388 ،به نقل از پری2004 ،1م) .انصاف زوجین ،یکی از
ّ
متغیرهای تعیین کننده خشنودی آنان از رابطه است (خجستهمهر و همکاران.)1393 ،
برخی از مطالعات نشان میدهد ادراک انصاف بر اساس بهبود کلی روند زندگی میتواند
احتماًال بهعنوان عامل مؤثر بر رضایت زناشویی در مراحل اولیه رابطه زوجها باشد (عزیزپور،
صفرزاده ،1395 ،به نقل از تراپمن 2و هاتفیلد1983 ،3م).
نکته مهمی که در مورد انصاف است؛ پیچیدگی و ابهام در تعریف آن میباشد .به همین
جهت ،شاختر 4یکی از حقوقدانان برجسته بینالمللی گفته است« :هیچ مفهومی در حقوق،
بیشتر از مفهوم انصاف در برابر تعریف دقیق ،مقاومت نمیکند» .ویرامانتری 5نیز به نقل از
یک محقق در تعریف انصاف بیان میکند که «انصاف ،مسئله پیچیده پر رمز و راز درون
یک معماست» (امینی .)1395 ،با وجود این پیچیدگی در بیان انصاف ،باید به این واقعیت
اذعان کرد که انصاف ،عدالت را به ارمغان میآورد.
انصاف یعنی چیزی را نصف کردن یا به نصف رساندن؛ در روابط اجتماعی یعنی سود
و زیان را میان خود و دیگران نصف کردن و در مقام داوری ،حقوق طرفین دعوا را بهطور
برابر رعایت کردن .انصاف از روح گذشت و احترام به حقوق دیگران ناشی میشود و شخص
منصف کسی است که برای دیگران حقوق برابر قائل باشد و مزایای زندگی را میان خود و
مردم تقسیم کند (مهدوی کنی .)1372 ،انصاف از جمله مفاهیم اخالقی است که شایستگی
تعمیم در هر شرایطی را دارد و افراد میتوانند در سادهترین امور زندگی خود به اخالق مبتنی
بر انصاف توجه داشته و پیامدهای مطلوب آن را تجربه کنند (قرایی و همکاران.)1393 ،
بر اساس روایات ،انصاف از مهمترین خصوصیات پیامبراکرم؟ص؟ و ائمه معصومین؟مهع؟
به حساب میآید؛ و مراعات آن موجب میشود که شخص شباهت به آن بزرگواران پیدا
نماید .رعایت انصاف موجب انسجام و الفت در خانواده میشود؛ لذا اگر فردی بهدنبال یک
خانواده متعادل و منسجم باشد باید آن را بهعنوان یک فرهنگ در زندگی اجرا کند .انصاف
موجب میگردد بین اعضای خانواده ،رفتار الفتآمیز ایجاد شود و خشم خداوند را فرو نشاند و
1. Perry, J. C.
2. Traupmann, G.
3. Hatfield, E.
4. Schachter, S.
5. Weeramantry, C. G.
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عامل افزایش رزق و روزی گردد؛ دلها را به یکدیگر گره زند؛ موجب محبت و راحتی میگردد
و اختالفات را از بین میبرد و همبستگی ایجاد میکند (مجلسی ،1110 ،ج ،16ص.)21
آموزه انصاف در برنامههای اسالم ،چه بهصورت ایجابی آن (برای دیگران آن را بپسند
که برای خود میپسندی) و چه در قالب سلبی آن (آنچه را برای خود نمیپسندی ،برای
دیگران هم نپسند) ،ناظر بر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان است که از یک سو ،باور و
ایمان واقعی او را نشان میدهد که در قالب یک عمل نیک و فضیلتبخش بروز پیدا خواهد
کرد و از سوی دیگر موقعیت انسان را در زندگی دنیوی و اخروی ارج میبخشد؛ به گونهای
که امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودهاند« :کسی که با مردم با انصاف برخورد کند ،خداوند بر عزت او
ل
میافزاید» ،یا رسول �ال؟ص؟ به عرب بادیهنشینی که بهدنبال عملی بود تا او را بهشتی کند،
توصیه کرد« :هرگونه دوست داری مردم با تو رفتار کنند ،تو با آنها رفتار کن و هرچه را ناخوش داری
مردم با تو کنند ،با آنها مکن»( .قرائی سلطان آبادی ،1394 ،به نقل از کلینی1407 ،ق).
نکته مهم دیگر؛ آموزش خانواده از ابعاد مختلفی میتواند مورد توجه قرار گیرد .بخش
مهمی از آن به آموزش زوجها بهویژه در جهت سازگاری با یکدیگر و احساس رضایتمندی
تمرکز دارد؛ زیرا تعامل زناشویی سالم کلید فرآیند خانواده مطلوب است (بارکر1986 ،1م؛
ترجمه دهقانی و دهقانی .)1388 ،بنابراین ضروری است که با آموزشهای الزم به زوجین،
سطح اطالعات آنان را درباره زندگی زناشویی افزایش داده و با شناخت و درک درستی از
خود و آنچه در روابطشان رخ میدهد ،آشنا شوند .آموزش میتواند یک اقدام اساسی در زوج
درمانی باشد و به ایجاد خانواده مطلوب کمک نماید.
عدم شناخت دقیق و درست انصاف به خودمحوری میانجامد؛ رفتار خودمحورانه
نیز موجب خروج از حق و ورود به ستم و بیعدالتی است و سبب دوری خانواده از امنیت،
آسایش و آرامش است .ازاینرو انصاف در اسالم که دین حقمحور است از جایگاه باالیی
برخوردار است.
آموزش انصاف برای اصالح سبکهای حل تعارض و برای از بین بردن احساس
بیعدالتی در روابط زوجین در راستای افزایش صمیمیت زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار
است .انصاف از مؤلفههایی همچون رعایت قوانین ،شرکت صادقانه در رقابتها ،صداقت
ولو اینکه بهضرر فرد باشد ،عدم مقایسه رفتار و استعداد و غیره ،خودداری از برچسبهای
1. Barker, R.
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منفی ،خودداری از مقایسه جنسیتی ،خودداری از پیشداوری ،عدم زیادهخواهی ،رعایت
اصول اخالقی تشکیل میشود.
با مروری بر پیشینه پژوهشهای انجام شده در زمینه خانواده و زندگی زناشویی،
با موضوع انصاف مرور متون و منابع موجود و مرتبط مشخص میشود ،پژوهشهایی
صورت گرفته است .در برخی از این پژوهشها بهدنبال بررسی میزان تأثیر ادراک انصاف بر
صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی زوجین میباشند .خجستهمهر ،فرامرزی و رجبی ()1391
با موضوع «بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی» ،سهرابی و امانی ( )1390با
موضوع «رضایت زناشویی و انصاف :واکنش به بیانصافی در بازی اولتیماتوم» ،خجستهمهر
و شکرکن ( )1393با موضوع «نظریه انصاف و نقد آن :گامی در توسعه روابط مطلوب در
دنیای کار و روابط زناشویی در جامعه ایران» ،خجستهمهر ،نوکاریزی و شیرالینیا ()1393
با موضوع «آیا دیدگاه فهمی ،برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شوهران ادراک انصاف زنان را
پیشبینی میکند؟» ،خجستهمهر ،احمدی قوزلوجه ،سودانی و شیرالینیا ( )1394با موضوع
«اثربخشی درمان بافتنگر انصافمحور بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین» ،در
پژوهشهای خود به این به این نتیجه رسیدند رعایت انصاف و همچنین ادراک آن در بین
زوجین اثر مثبت قوی بر صمیمیت عاطفی و کفیت زندگی زناشویی زوجین دارد و بین این
دو همبستگی وجود دارد.
با توجه به زحماتی که در موضوع ایجاد رضامندی در بین زوجین و کاهش تعارضات
زناشویی با استفاده از خصلت انصاف ،از سوی پژوهشگران صورت گرفته است ،همچنان
کمبودهایی در این زمینه وجود دارد .یکی از کمبودها ،عدم آموزش انصاف ورزی به زوجین
است .در فضای جلسات مشاوره زوجیندرمانی در جهت کاهش تعارضات و همچنین
عملیاتی نمودن رعایت انصاف توسط همسران ،نیاز به آموزش است ،تا آنان ضمن آ گاهی
و درک آثار و برکات خصلت اخالقی انصاف از دیدگاه دین مقدس اسالم ،آن را بهصورت
عملی در زندگی خویش بکار ببرند ،و اثر مثبت قوی آن را در جهت ایجاد آرامش ،اعتماد و
اطمینان ،محبت ،احترام ،توجه به نیازهای یکدیگر و برآورده کردن آنها ،افزایش شناخت
از همسر ،استفاده از کلمات و عبارات پسندیده ،توجه به حاالت و روابط غیرکالمی ،اهمیت
دادن به تعامالت عاطفی و روابط جنسی همسران ،پرهیز از بدگمانی و بهصورت کلی ،کاهش
تعارضات زناشویی ،احساس نمایند.
از سوی دیگر در این پژوهشها ،از آموزههای اسالمی در جهت آموزش زوجین با موضوع
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انصاف ،یا بیبهره بوده و یا اینکه بهره کمی برده شده است .با توجه به غنای تعالیم اسالمی
در زمینههای مختلف زندگی و از جمله زندگی زناشویی ،و با توجه به آثار و برکات خصلت
انصاف و پذیرش آن از سوی فطرتهای پاک انسانی ،پژوهش حاضر درصدد تدوین بسته
آموزشی برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسالمی بوده است.

روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ رویکرد کیفی و کمی ،مشتمل بر دو روش تحلیل مفهومی-محتوایی و
توصیفی است .روش تحلیل مفهومی-محتوایی ،روش تحقیقی برای گرفتن نتایج معتبر و
قابل تکرار از دادههای استخراج شده از متن است .تحلیل محتوا «هر فنی است که به کمک
آن ،ویژگیهای خاص پیامها را بهطور نظام یافته و عینی مورد شناسایی قرار میدهند»
(رضوانی .)1389 ،برخی محققین ،تحلیل محتوا را هر رویه نظاممندی که به منظور بررسی
محتوای اطالعات ضبط شده باشد؛ تعریف میکنند (همان).
محقق با استفاده از کتب و منابع دینی به جمعآوری اطالعات پرداخته است .در ابتدا
به مطالعه و بررسی پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع انصاف و زندگی زناشویی
بر مبنای تعالیم اسالم پرداخته است .در جهت تدوین بسته آموزشی از دیدگاه اسالم ،از
قرآن کریم و تفاسیر موجود و کتابهای معتبر دینی و حدیثی همچون نهجالبالغه ،صحیفه
سجادیه ،بحاراالنوار ،وسائلالشیعه ،کافی ،مستدرکالوسایل ،تحفالعقول ،غررالحکم و
دررالکلم و میزانالحکمه استفاده شده است .سپس با استفاده از روش تحلیل مفهومی به
تحلیل مؤلفههای انصاف پرداخته و سپس با استفاده از روشهای کمی به بررسی محتوای
بسته آموزشی پرداخته شده است.
برای ارزیابی روایی محتوای بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی از
منابع اسالمی ،از شاخص  CVIو  CVRاستفاده شده است .برای بررسی روایی مؤلفههای
انصاف و همچنین روایی محتوای جلسات آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی،
از قضاوت و داوری کارشناسان رشته روانشناسی و مشاوره ،استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
در این پژوهش دو نوع فرم تنظیم شد؛ یکی با موضوع «بررسی روایی مؤلفههای انصاف»
و دیگری با موضوع «بررسی روایی محتوایی بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات
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زناشویی بر اساس منابع اسالمی» ،که این دو فرم به ترتیب در دو نوبت زمانی به اعضای
هیئت علمی مؤسسه امام خمینی؟ق؟ قم و همچنین اعضای هیئت علمی پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه قم توزیع گردید و پس از تکمیل از آنها اخذ گردید .همه این متخصصین دارای
مدرک دکتری در رشتههای روانشناسی و مشاوره هستند .در نوبت اول که بررسی روایی
مؤلفههای انصاف بود؛ از اظهار نظر  12نفر از کارشناسان استفاده شد .در نوبت دوم که بررسی
روایی محتوایی بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسالمی
بود؛ از اظهارنظر  11نفر از متخصصین بهره برده شد.
محقق در ابتدا بهدنبال یافتن مؤلفههای انصاف بود تا بتواند به مفهوم صحیح از این
خصلت نیکو دست پیدا کند ،سپس برای کاهش تعارضات زناشویی بسته آموزشی انصاف
را از میان منابع اسالمی تدوین نماید ،تا با آموزش زوجین ،تعارضاتشان را کاهش دهد؛ لذا
بعد از یافتن مؤلفههای انصاف از منابع اسالمی ،آنها را در معرض اظهار نظر کارشناسان قرار
داد .بعد از آن ،از میان مؤلفههای مورد تأیید کارشناسان ،بسته آموزشی تدوین شد .در ادامه
بسته آموزشی تدوین شده در معرض اظهار نظر کارشناسان قرار گرفت .نتایج این دو اظهار
نظر به شرح ذیل میباشد:
ابتدا با بررسی منابع اسالمی  7مؤلفه برای موضوع انصاف استخراج شد؛ سپس
برای بررسی روایی آن مؤلفهها به همراه منابعشان از دیدگاه اسالم ،در قالب میزان تطبیق
مؤلفهها با آموزههای اسالمی ( )CVIو میزان ضرورت این مؤلفهها برای موضوع انصاف
اسالمی ( ،)CVRدر معرض اظهار نظر کارشناسان قرار داده شد .برای بهره بردن از نظرات
کارشناسان ،فرم مربوط در اختیار  12نفر از اساتید و محققان ،که همگی از اعضای هیئت
علمی دو مرکز؛ مؤسسه امام خمینی؟ق؟ قم و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم؛ با مدرک دکترا در
رشته روانشناسی و مشاوره بودند ،قرار گرفت .نتایج نظر کاشناسان در جدول ذیل منعکس
شده است:
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جدول نتایج نظر کارشناسان در مورد مؤلفههای انصاف
میزان تطبیق مؤلفههای

میزان ضرورت مؤلفهها

انصاف با آموزههای

برای انصاف اسالمی

اسالمی ()CVI

()CVR

یکسانانگاری خود-دیگری

0.83

0.83

تأیید

توانایی فرض خود میزانگری

0.83

0.66

تأیید

خوددگر پسندی امور

0.91

0.83

تأیید

خوددگر ناپسندی امور

0.91

0.83

تأیید

دگر دوستی

0.58

0.5

رد

دگر تقدیمگری

0.5

0.16

رد

برآوردن انتظارات معقول و مشروع

0.66

0.16

رد

مؤلفههای انصاف اسالمی

نتیجه
(تأیید  /رد)

با توجه به جدول فوق از میان  7مؤلفه استخراج شده 4 ،مؤلفه یکسانانگاری خود-
دیگری ،توانایی فرض خود میزانگری ،خوددگر پسندی امور و خوددگر ناپسندی امور ،مورد
تأیید کارشناسان واقع گردید 3 .مؤلفه دگر دوستی ،دگر تقدمگری و برآوردن انتظارات معقول
و مشروع ،از نظر کارشناسان بهعنوان مؤلفه انصاف تأیید نگردید؛ لذا رد شد.
با توجه به نتایج فوق میتوان انصاف را اینگونه تعریف نمود« :توانایی خود میزانگری؛
که در آن انسان با فرض یکسان بودن خود و دیگری در منافع و مضار ،خود را جای دیگری
فرض میکند؛ و برای او دوست میدارد ،همان چیزی که برای خود دوست میدارد و برای او
کراهت میدارد ،همانی که برای خود کراهت میدارد .تداوم استفاده از این توانایی بهصورت
یک فضیلت اخالقی نمایان میشود».
شرح و تفسیر مربوط به بررسی روایی محتوای بسته آموزشی انصاف :با مشخص
شدن وضعیت مؤلفههای انصاف ،بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی از
منابع اسالمی طراحی شد .در آغاز ،منطق تنظیم جلسات آموزشی بدین شکل طراحی شد؛
که محتوای جلسات در  12جلسه  15ساعته ،در سه فاز به معرض آموزش قرار داده شود.
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فاز اول :آشنایی زوجین با مفهوم انصاف و حقوق یکدیگر؛ فاز دوم :ایجاد و تقویت توانایی
فرض خودمیزانگری در زوجین؛ فاز سوم :عملیاتی نمودن خوددگر پسندیها و خود دگر
ناپسندیهای امور در بین زوجین.
برای هر فاز مطابق با مؤلفههای تأیید شده ،مهارتها و تکنیکهایی ارائه گردید.
سپس برای بررسی روایی محتوای بسته آموزشی به همراه منابعشان از دیدگاه اسالم ،در
قالب میزان ارتباط محتوای جلسات با مؤلفههای انصاف اسالمی ( )CVIو میزان ارتباط
مؤلفهها یا تکنیکهای انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی ( ،)CVIدر معرض اظهار نظر
کارشناسان قرار داده شد .برای بهره بردن از نظرات کارشناسان ،فرم مربوط در اختیار  11نفر
از اساتید و محققان ،که همگی از اعضای هیئت علمی دو مرکز؛ مؤسسه امام خمینی؟ق؟ قم
و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم؛ با مدرک دکترا در رشته روانشناسی و مشاوره بودند ،قرار
گرفت .نتایج نظر کاشناسان در جدول ذیل منعکس شده است:
جدول نتایج نظر کارشناسان در مورد محتوای بسته آموزشی انصاف
مؤلفههای و تکنیکهای
انصاف اسالمی

میزان ارتباط مؤلفه

میزان ارتباط محتوای

 /تکنیک با کاهش

جلسه با مؤلفههای

تعارضات زناشویی ()CVI

انصاف اسالمی ()CVI

یکسانانگاری خود-دیگری

1

نتیجه
(تأیید /رد)
تأیید

شناخت تفاوتهای میان فردی

0.9

1

تأیید

شناخت حقوق یکدیگر

1

1

تأیید

شناخت انتظارات و توقعات

0.9

0.87

تأیید

توانایی فرض خودمیزانگری

1

تأیید

همدلی

1

1

تأیید

ایثار و حس نو عدوستی

1

1

تأیید

حسن ظن و عدم پیشداوری

1

1

تأیید

خوددگر پسندی امور

1

تأیید

ابراز محبت

1

1

تأیید

مهارتهای رفتاری

1

1

تأیید
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عفو و گذشت

1

1

تأیید

تقسیم کارهای منزل

1

1

تأیید

مهارتهای اقتصادی

0/9

1

تأیید

روابط جنسی

0/9

1

تأیید

نشاط و شادی در زندگی

1

1

تأیید

خوددگر ناپسندی امور

1

تأیید

خشم
عدم عذرخواهی به جهت ارتکاب
خطا و اشتباه
مقایسه شدن با دیگران

1

1

تأیید

1

1

تأیید

1

1

تأیید

دخالت بستگان در زندگی

0/81

0/88

تأیید

با توجه به جدول فوق ،طبق نظر کارشناسان ،تمامی مؤلفهها و تکنیکها با کاهش تعارضات
زناشویی در ارتباط هستند و همچنین تمامی محتوای جلسات با مؤلفههای انصاف اسالمی
در ارتباط میباشند.
تفسیر دادهها بر اساس استخراج مؤلفههای انصاف :چهار مؤلفهای که روایی
آن از نظر کارشناسان تأیید گردید ،شامل؛ یکسانانگاری خود-دیگری ،توانایی فرض
خودمیزانگری ،خوددگر پسندی امور و خوددگر ناپسندی امور است .بنابراین این چهار
مؤلفه مبنای تدوین تعداد و سرفصل محتوای جلسات بسته آموزشی قرار گرفت .در اینجا به
توضیح چهار مؤلفه مورد تأیید ،پرداخته میشود:
یکسانانگاری خود-دیگری :یعنی انسان سهم برابر برای دیگران در مقایسه با
خویشتن ،قائل شود .در این مؤلفه تنها فرد با شناسایی موقعیت یکسان یا مشابه برای
دیگران در مقایسه با خود ،میتواند رفتار منصافانه نسبت به دیگران داشته باشد .این یک
مؤلفه شناختی میباشد .تا زمانی که نتواند به یکسانانگاری باور داشته باشد ،به رفتار
منصفانه نیز نائل نمیشود .در حقیقت این شناخت ،یکی از مقدمات رفتار منصفانه است.
مساوات در حقوق و تکالیف جنبه شخصی ندارد ،بلکه در سایه خدمت متقابل قابلیت
ظهور پیدا میکند و تنها وجود یک تقابل صحیح و ترکیب موزون از روابط ،موازنه اجتماعی
پدید آمده و مساوات محقق میشود و این توازن که در سایه تعیین وظایف حاصل میشود
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ً
نهتنها به حفظ منافع فرد بلکه با هدف تشکیل و استحکام نظام خانوادگی و نهایتا پیشبرد
اهداف حقوقی اجتماع است (احمدیه.)1378 ،
در آیات قرآن ،یکسانانگاری مورد توجه ویژه قرار داده شده است« :اى کسانى که ایمان
آوردهاید! کامًال قیام به عدالت کنید! براى خدا شهادت دهید ،ا گر چه (این گواهى) به زیان خود
شما ،یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد! (چرا که) ا گر آنها ّ
غنى یا فقیر باشند ،خداوند سزاوارتر
است که از آنان حمایت کند» (نساء .)135 ،بنابراین ،از هوى و هوس پیروى نکنید ،که از
حق منحرف خواهید شد! و اگر حق را تحریف کنید یا از اظهار آن ،اعراض نمایید ،خداوند به
آنچه انجام مىدهید ،آ گاه است.
شبیه به همین موضوع در مورد سخن گفتن هم آمده است« :چون سخن میگویید؛ با انصاف
بگویید ،گرچه درباره خویشان باشد» (انعام .)152 ،مفهوم آیه اینگونه میشود که اگر یکسانانگاری
بین خویشان و دیگران در سخن گفتن نباشد از مسیر عدالت و انصاف خارج میشوید.
یکسانانگاری در بیان عالمه طباطبایی؟حر؟ در ذیل آیه  15سوره شوری «و من مأمور
شدهام بین شما عدالت برقرار کنم» ،یعنى همه را به یک چشم ببینم ،قوى را بر ضعیف و غنى
را بر فقیر و کبیر را بر صغیر مقدم ندارم ،و سفید را بر سیاه و عرب را بر غیرعرب و هاشمى را یا
قرشى را بر غیر آنان برترى ندهم .پس در حقیقت دعوت متوجه به عموم مردم است و مردم
همگى در برابر آن مساویند (طباطبائی ،1402 ،ترجمه موسوی.)1374 ،
در روایات باب انصاف به مؤلفه یکسانانگاری خود-دیگری اشاره شده است:
مرحوم دشتی( )1379ضمن دستهبندی فرازهای نهجالبالغه ،در باب موضوع انصاف
به این فراز اشاره مینماید؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ میفرمایند« :نفس خود را میزان میان خود و
دیگران قرار ده ،پس آنچه برای خود دوستداری برای دیگران نیز دوست بدار ،و آنچه را برای خود
نمیپسندی ،برای دیگران مپسند .ستم روا مدار ،آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود .نیکوکار
باش ،آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند .آنچه را که برای دیگران زشت میداری برای خود
نیز زشت بشمار .و چیزی را برای مردم رضایت بده که برای خود میپسندی .و آنچه نمیدانی نگو،
گرچه آنچه را میدانی اندک است .آنچه را دوست نداری به تو نسبت دهند ،درباره دیگران مگو»
(نهجالبالغه ،ص.)527
در این روایت امر شده تا انسان خویشتن را ترازوی بین خود و دیگران قرار دهد .الزمه این
مطلب؛ برابر دانستن دیگران با خود میباشد و دیگران را یکسان ،همتا و همسان خود بداند.
ً
توانایی فرض خود میزانگری :یعنی اینکه فرد اساسا باید این توانایی را داشته باشد
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که بتواند خود را جای دیگری در همه امور اعم از امور خوشایند و ناخوشایند قرار دهد .بدین
ً
منظور الزم است حتما فرد در دورههای تحول شناختی خود از خودمیانبینی خارج شده باشد
تا بتواند به چنین توانایی برسد .این مؤلفه ،یک مؤلفه رفتاری است.
یکی از نقشهای اساسی انصاف کمک به رشد تخیل اخالقی است که به نیکی در
توصیههای دینی دیده میشود؛
َ ً َ َ َ َ َ َ َ
َْ
َ
امیرالمؤمنین؟ع؟« ِا ْج َع ْل نفسک ِمیزانا ِفیما بینک و بین غ ِیرک» (نهجالبالغه ،ص.)527
َْ
توصیه « ِا ْج َع ْل نف َسک» و تعابیری دیگری از این دست در روایات دینی ،به بهترین شکل این
توانایی فرض خود میزانگری را در شخص بر میانگیزد.
پذیرش سهم برابر برای دیگران در مقایسه با خود تنها با دخالت نیروی تخیل
امکانپذیر است که فرد مطمئن شود اگر خود او جای دیگران قرار میداشت ،آیا از آنها توقع
همان کاری را داشت که خودش همان کار را نسبت به آنها انجام میداد یا نه (قرائی سلطان
آبادی و توکلی.)1394 ،
در واقع ،اخالقی رفتار کردن ،مستلزم نوع خاصی از تخیل است و کسی که فاقد آن باشد،
نمیتواند به گونهای آ گاهانه رفتاری اخالقی داشته باشد و اگر هم بر اساس قواعد اخالقی
عمل کند ،این کار به گونهای مکانیکی و صوری خواهد بود .رفتار اخالقی در قبال دیگران
هنگامی آغاز میشود که شخص فاعل بتواند به پیامدهای رفتار خود بر پیرامون خویش
توجه کند و چون این پیامدها هنوز فعلیت نیافتهاند ،باید بتوان آنها را تخیل کند و در ذهن
ً
خود بیافریند .به همین سبب ،غالبا نقطه عزیمت تفکر اخالقی ،همین تخیل است .بسیاری
ً
از رذایل ،به این دلیل رخ میدهند که شخص اساسا تصوری از پیامد رفتار خود ندارد و
نمیتواند در ذهن خود تصویری از لوازم رفتار خود را تخیل کند (اسالمی.)1386 ،
تولستوی ،1بر نقش تخیل در رفتار اخالقی اشاره دارد؛ «اگر ما خویشتن را به جای دیگران قرار
میدادیم ،آنگاه در بسیاری مواقع از احساس تنفری که از آنان داریم رها میشدیم ،و اگر دیگران را
به جای خویش قرار میدادیم ،آنگاه در بسیاری مواقع از غرور خود میکاستیم» (همان).
توانایی تخیل در رفتار اخالقی دارای اهمیت است .به همین سبب در تعلیم و تربیت
اخالقی توجه به این نکته اهمیتی خاص مییابد و چه بسا یکی از حکمتهای زبان
کتابهای آسمانی ،بهویژه قرآن کریم ،همین باشد (همان).
1. Tolstoy, L. N.
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خود دگرپسندی امور :یعنی اینکه فرد منصف امور مورد پسند خود را برای دیگران نیز
میپسندد .این مؤلفه یک مؤلفه عاطفی انگیزشی است.
این مؤلفه تعلیم این نکته را متذکر میشود که اگر شخص منصف در جای شخص
دیگری بود ،خواستار چه رفتاری با خود میشد .حال همان رفتاری که انتظار انجام دادنش
را داشته ،خود نسبت به دیگران انجام دهد .در واقع این مؤلفه تعلیم همدلی به دیگران و
آموختن قواعد عام و بیطرفانه قضاوت کردن است (اسالمی.)1386 ،
مؤید این مؤلفه را میتوان در روایات دید که امیر مؤمنان؟ع؟ فرمودند« :اى شیخ بپسند
براى مردم آنچه براى خودپسندى و بیاور براى مردم آنچه دوست دارى براى تو آورند» (مجلسی،
1403ق ،ج ،72ص .)25امام صادق؟ع؟« :دوست دارید براى مردم آنچه براى خود دوست
دارید» (همان).
امام باقر؟ع؟ فرمودند« :خداى تعالى وحى کرد به آدم که من همه خوبى را در چهار کلمه
برایت گرد آورم؛ یکى براى من و یکى براى خودت و یکى میان من و تو و یکى میان تو و مردم و آنچه
میان تو و مردم است اینکه بپسندیبراى مردم آنچه براى خود پسندى» (مجلسی1403 ،ق ،ج،72
ص.)25
خود دگرناپسندی امور :یعنی اینکه فرد منصف امور مورد ناپسند خود را برای دیگران
نیز نمیپسندد .این مؤلفه یک مؤلفه عاطفی انگیزشی است .این مؤلفه که بهصورت یک
قاعده است؛ بر حکیمان یونان نیز شناخته شده بود و موافقان و مخالفان بر درستی آن اتفاق
نظر داشتند .ایزوکراتس ،شاگرد سقراط و رقیب افالطون ،گفته است« :نسبت به دیگران
کاری را انجام مده که اگر نسبت به تو انجام دهند ،آزرده شوی» (اسالمی.)1386 ،
در آیات و روایات به این مؤلفه اشاره شده است .در آیه  108سوره انعام به خوددگر
ناپسندی اینگونه اشاره شده است .چون هتک حرمت و ناسزا گفتن به خداوند متعال،
ناپسند مسلمین است ،بنابراین به مسلمانان امر شده که به معبودهای کفار ناسزا نگویید؛
«به معبود کسانى که غیر خدا را مىخوانند دشنام ندهید ،مبادا آنها نیز از روى ظلم و جهل ،خدا را
دشنام دهند» (انعام.)108 ،
این آیه یکى از ادبهاى دینى را خاطرنشان مىسازد که با رعایت آن ،احترام مقدسات
جامعه دینى محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا و یا سخریه نمىشود ،چون این معنا
غریزه انسانى است که از حریم مقدسات خود دفاع نموده با کسانى که به حریم مقدساتش
تجاوز کنند به مقابله برخیزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزاى به مقدسات
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آنان وادار سازد ،چون ممکن بود مسلمین به منظور دفاع از حریم پروردگار ،بتهاى مشرکین
را هدف دشنام خود قرار داده؛ در نتیجه عصبیت جاهلیت ،مشرکین را نیز وادار سازد که
حریم مقدس خداى متعال را مورد هتک قرار دهند؛ لذا به آنان دستور مىدهد که به خدایان
مشرکین ناسزا نگویند ،چون اگر ناسزا بگویند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت
قدس ربوبى توهین کنند در حقیقت خود مؤمنین باعث هتک حرمت و جسارت به مقام
کبریایى خداوند شدهاند (طباطبائی ،1374 ،ج ،7ص.)434
در آیات دیگر کسانی که ناپسند خود را برای دیگران میپسندند ،مورد مذمت و نکوهش
قرار میدهد« .واى بر کمفروشان؛ آنان که وقتى براى خود پیمانه مىکنند ،حق خود را بهطور کامل
مىگیرند؛ ّاما هنگامى که مىخواهند براى دیگران پیمانه یا وزن کنند ،کم مىگذارند» (مطففین،
 .)3-1مضمون مجموع دو آیه یک مذمت است و آن این است که مطففین حق را براى
خود رعایت مىکنند؛ ولى براى دیگران رعایت نمىکنند .به عبارتى دیگر حق را براى دیگران
آنطور که براى خود رعایت مىکنند رعایت نمىنمایند ،و این خود باعث تباهى اجتماع
انسانى است که اساس آن بر تعادل حقوق متقابل است ،و اگر این تعادل از بین برود و فاسد
شود ،همه چیز فاسد مىشود (همان ،ج ،20ص.)379
در روایات اسالمی نمونههای فراوانی وجود دارد که به مؤلفه خوددگر ناپسندی اشاره
شده است؛ که به برخی از آنها اشاره میشود:
علی بن ابی طالب؟ع؟ فرمودند« :در ادب نفست همین بس که آنچه را از غیر خود ناپسند
میشماری؛ از آن دوری کنی» (نهج البالغه ،کلمات قصار.)412 ،
این تفسیر چهار مؤلفهای بود که مورد تأیید کارشناسان واقع شد و سه مؤلفه که از نظر
کارشناسان مردود شد ،شامل :دگردوستی ،دگر تقدمگری و برآوردن انتظارات معقول و مشروع است.
شرح و تفسیر نحوه چینش و انتخاب سرفصلهای جلسات آموزشی انصاف :مهارتهای
ارائه شده در تدوین این بسته آموزشی ،از خرده مقیاسهای رضایت زناشویی که در پرسشنامه
انریچ آمده ،استفاده شده است .در این پرسشنامه از  12خرده مقیاس تشکیل شده است ،که
شامل :تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی ،مسائل شخصیتی ،ارتباط ،حل تعارض ،مدیریت مالی،
اوقات فراغت ،رابطه جنسی ،فرزندپروری ،خانواده و دوستان ،نقشهای مساواتطلبانه ،و
جهتگیری مذهبی میباشد.
این مهارتها بر اساس سازگاری با مؤلفههای تأیید شده انصاف ،از منابع دینی استخراج
گردید .آموزش مهارت شناخت تفاوتهای میان فردی ،شناخت حقوق زوجین نسبت به
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یکدیگر ،شناخت توقعات و انتظارات واقعبینانه و اصالح نگرشها نسبت به خود و همسر،
همچنین افزایش بینش و نگرش یکسانانگاری خود-دیگری میتواند بر مقیاسهای
تحریف آرمانی ،مسائل شخصیتی و حل تعارض اثر بگذارد .از طرفی این آموزش همراه با
توصیههای رفتاری در زمینه وظایف و نقش هر یک از زوجین در زندگی زناشویی؛ همچون
تقسیم کارهای منزل و تربیت فرزندان ،مهارت عفو و گذشت و مهارت کنترل مقایسه رفتار،
ُ
َ
استعداد ،خلق و خلق همسر با دیگران؛ میتواند بر نقشهای مساواتطلبانه اثر گذار باشد.
آموزهها و تعالیم دینی در زمینه چگونگی برقراری ارتباط صحیح و اصول آن؛ همچون
همدلی نمودن با همسر ،ایثار و حس نو عدوستی ،حسن ظن به همسر و عدم پیشداوری،
ابراز محبت به او و مهارتهای رفتاری ،مهارت کنترل خشم و عذرخواهی به جهت ارتکاب
خطا و اشتباه ،اثری مثبت بر عامل ارتباطی در زوجین داشته و افزایش دانش و بینش نسبت
به مسائل جنسی میتواند بر روابط جنسی زوجین مؤثر باشد.
همچنین دیدگاه اسالم در زمینه مسائل مالی و جهادگونه بودن تالش مرد برای تأمین
معاش و از طرف دیگر ،تدبیر و قناعت زن در مسائل اقتصادی (نقش مرد در کسب درآمد
و نقش زن در کنترل هزینهها) ،میتواند اثری مثبت بر مدیریت مالی زوجین داشته باشد.
از طرف دیگر ،طرح مباحث مربوط به شادی و نشاط و نیز نحوه برقراری ارتباط با دیگران
میتواند بر خرده مقیاسهای خانواده و دوستان و اوقات فراغت مؤثر باشد.
برای حضور و مشارکت پویای شرکتکنندگان در جلسات آموزشی انصاف و مهارتهای
مرتبط با آن ،الزم دانسته شد با ارائه نمونههایی از منابع معتبر دینی و تمرینهای مختلف در
حیطه موضوع انصاف و ابزار بازخورد گیری از جلسات؛ استفاده گردد .همچنین با استفاده از
ً
تکالیف ارائه شده در هر جلسه با محتوای تأ کید شده بر آموزههای همان جلسه ،خصوصا با
تمرکز بر روابط زوجین و در اکثر مواقع با مشارکت هر دو نفر از زوجین باعث تثبیت این مفاهیم
بهطور اصولیتر در شرکتکنندگان گردد و عالوه بر این ،ماهیت آموزههای دینی انصاف به
گونهای است که در اکثر موقعیتهای ارتباطی قابلیت کاربردی دارد و احتماًال این امر سبب
دوام و پایداری بیشتر آنها میگردد.
بهطور کلی ،بر اساس یافتههای دیگر پژوهشها و تأثیری که دین و همچنین انصاف
بهعنوان اینکه یکی از آموزههای دینی میباشد؛ در رفتار و عملکرد افراد دارد ،و نیز با توجه
به هویت دینی مردم کشور ما ،میتوان با یادآوری آیات قرآن و احادیث پیامبر؟ص؟ و ائمه
معصومین؟مهع؟ -که سرشار از توصیههای کارآمد و متناسب با عصر حاضر ،درباره اساسیترین
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مسائل خانواده است -مجموعهای کامل به زوجین عرضه کرد تا پاسخگوی همه نیازهای
فردی ،اجتماعی ،روانی و عاطفی ،جسمانی و معنوی آنها باشد و به بهبود رضایت زناشویی
زوجین منجر گردد و به تبع تعارضات آنان را کاهش دهد.
ویژگیهای بسته آموزشی انصاف بر اساس منابع اسالمی :قبل از بیان محتوای
بسته آموزشی انصاف بر اساس منابع اسالمی الزم است ،نحوه اجرای جلسات آموزشی که
شامل :شرایط شرکتکنندگان ،مدت زمان اجرای بسته آموزشی ،مدت زمان برگزاری هر
جلسه ،اهداف و نحوه برنامهریزی برای هر جلسه ،روش ارائه تکلیف و بازخوردگرفتن از
شرکت کنندگان مطالبی ارائه میشود .سپس به بیان محتوای جلسات اشاره گردد.
نحوه اجرای جلسات آموزشی انصاف :ابتدا الزم است زوجینی که واجد شرایط الزم
برای شرکت در جلسات آموزشی ،میباشند ،ثبتنام شوند و از آنها تعهد بر شرکت در تمامی
جلسات و انجام تکالیف گرفته شود .الزم است مدت زمان کل دوره آموزشی ،تعداد جلسات
و مدت زمان هر جلسه به اطالع شرکت کنندگان رسیده شود .شرکت کنندگان بر اساس
شرایط ذیل میتوانند در جلسات آموزشی ثبت نام کنند که عبارتاند از :کلیه زوجینی که
دارای تعارض زناشویی میباشند ،خواه در آستانه طالق باشند یا اینکه هنوز به فکر طالق
نیفتادهاند ،کلیه زوجینی که خواهان تقویت رضامندی از زندگی زناشویی میباشند ،تمامی
زوجینی که تازه زندگی زناشویی را تشکیل دادهاند.
افرادی که شرایط شرکت در این جلسات آموزشی را ندارند ،عبارتاند از :زوجینی که هر
دو یا یکی از آنها عالقهای به خصلت انصاف ندارند یا اینکه هنوز در دورههای تحول شناختی
از خودمیانبینی خارج نشده و به توانایی فرض خود -همان دیگری نرسیدهاند ،زوجینی که
همزمان در یک دوره آموزشی یا زوجدرمانی دیگری مشغول میباشند ،زوجینی که حداقل
یکی از آنها مبتال به اختالل بارز شخصیتی ،اختالل سایکوتیک ،اختالل دو قطبی باشد.
جلسات آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی ،در قالب  12جلسه  1.5ساعته
به تواتر یک جلسه در هفته تنظیم شده است .جلسات آموزشی در سه فاز طراحی شده است
هر فاز اهدافی را بهدنبال دارد:
فاز اول :آمادهسازی زوجین با دوره آموزشی و اهداف آن ،آشنایی آنها با مفهوم انصاف و
اهمیت آن ،آشنایی مختصر آنان با حقوق یکدیگر؛ با توجه به اینکه توجه به حقوق دیگری
در انصاف از نکات مهم میباشد.
فاز دوم :آموزشی مهارتهایی که به ایجاد و تقویت توانایی فرض خودمیزانگری منجر میشود.
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فاز سوم :آموزش مهارتها و تکنیکهایی که به عملیاتی نمودن دو مؤلفه خوددگرپسندی
و خوددگرناپسندی منجر میشود.
در هر جلسه باید مطابق با مطالب مطروحه ،تکالیفی را ارائه نمود که با موضوع انصاف
ً
سازگاری دارد .ضمنا الزم است هر زوج گزارشی از انجام تکالیف ارائه دهند.
نحوه انجام تکلیف باید بدین صورت باشد که اگر در مورد مهارتی سخن گفته میشود،
هر یک از زوجین مصادیق آن مهارت که خودش آن را میپسندد ،را در دفترچهای یادداشت
کند و سعی نماید آن امور را در طول هفته نسبت به همسرش اجرا نماید .در صورتی که در
مواردی شک دارد که آیا آن مورد ،از پسندهای همسرش است یا خیر؟ ،آن را از همسرش
سؤال کند ،تا نظر او را در مورد این مصداق جویا شود .اگر موردی خالف پسند او بود ،آن را
اصالح نماید .این تکلیف منجر به شناخت پسندها و ناپسندهای یکدیگر نیز میشود.
باید از هر زوج نسبت به احساسی که در طول هفته با آموزشی که در جلسه قبل دیده
است ،بازخورد گرفته شود ،تا بدین وسیله هم تشویقی باشد برای شرکت در جلسات و هم در
صورت ضعف مطالب ،اصالحات صورت پذیرد.
معرفی اجمالی محتوای جلسات آموزشی انصاف
جدول ّ
معرفی ساختار و محتوای طر حنمای جلسات آموزشی انصاف
عنوان جلسه

هدف و تکنیک

تکالیف و ّ
فعالیتها

جلسه اول :آمادگی
و توجیه زوجین،
آشناسازی با مفهوم
انصاف

هدفّ :
معرفی قوانین جلسات ،آشناسازی
شرکت کنندگان با اهداف و قواعد جلسات
تکنیک :ایجاد انگیزه برای رعایت نمودن
انصاف در زندگی .و فرمولبندی آن در
ّ
قالب مؤلفههای انصاف

----------

هدف :هشیار کردن و توجه دادن زوجین
به اینکه زن و مرد در بسیاری از امور یکسان
هستند و تفاوتها مانع از یکسانانگاری
جلسه دوم:
خود-دیگری نمیشود.
آشناسازی زوجین با
تکنیک :آشناسازی زوجین با شباهتها و
تفاوتها ،شباهتها و
تفاوتهای زن و مرد ،تعیین حقوق و وظایف
حقوق زن و مرد
هر یک از زوجین در برابر یکدیگر و اینکه با
شناخت حقوق میشود به یکسانانگاری
رسید .کنترل انتظارات و توقعات از یکدیگر.

هر یک از زوجین انتظارات معقول و
غیرمعقول خود را در دفترچهای یادداشت
نمایند و با توجه به اینکه انتظارات
غیرمعقول ناپسند همسرش میباشد ،سعی
در اصالح آنها داشته باشند.
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عنوان جلسه

هدف و تکنیک

هدف :بیدارسازی وجدان اخالقی در
جلسه سوم و
بین زوجین و تقویت توانایی فرض
چهارم:
خودمیزانگری.
آشناسازی زوجین با
تکنیک :آموزش مهارتهای ارتباط کالمی
موضوع همدلی ،ایثار،
و غیرکالمی ،چشم پوشی از نیازهای خود و
حسن ظن و عدم پیش
توجه به همسر و نیازهایش ،تقویت بینش
داوری
مثبتنگری.

تکالیف و ّ
فعالیتها
هر یک از زوجین در مورد هر یک از موضوعات
همدلی ،ایثار ،حسن ظن و عدم پیشداوری
بهطور جداگانه تفکر نماید؛ نحوه همدلی،
ایثار ،حسن ظن و عدم پیشداوری که
میپسندد تا همسرش نسبت به او بنماید
را در دفترچهای یادداشت نماید سپس آن
یادداشتها را بهصورت عملی نسبت به
همسرش اجرا کند + .یادداشت گزارش تأثیر
این کار در زندگیاش.

جلسه پنجم:
عملیاتی نمودن قوه
فرض خودمیزانگری

هر یک از زوجین نحوه محبتی که
هدف :عملیاتی نمودن قوه فرض میپسندد تا همسرش نسبت به او بنماید
را در دفترچهای یادداشت نماید سپس آن
خودمیزانگری.
تکنیک :توجه و همدلی نمودن زوجین به یادداشتها را بهصورت عملی نسبت به
یکدیگر ،استحکام بنیان زندگی زوجین .همسرش اجرا کند + .یادداشت گزارش تأثیر
این کار در زندگیاش.

جلسه ششم:
مهارتهای رفتاری

هر یک از زوجین ابتدا نحوه مهارتهای
رفتاری (خوش خلقی ،خوشگویی و
هدف :ایجاد پایداری و رضامندی در زندگی خوشرویی) که میپسندد تا همسرش
زناشویی و تعامل مثبت و سازنده بین زوجین .نسبت به او بنماید را در دفترچهای یادداشت
نماید سپس آن یادداشتها را بهصورت
تکنیک :آموزش مهارتهای رفتاری.
عملی نسبت به همسرش اجرا کند+ .
یادداشت گزارش تأثیر این کار در زندگیاش.

جلسه هفتم:
عفو و گذشت

هر یک از زوجین نحوه عفو و گذشتی که
هدف :ایجاد کامیابی و شادکامی در زندگی میپسندد ،تا همسرش نسبت به او بنماید
را در دفترچهای یادداشت نماید سپس آن
زناشویی.
تکنیک :آموزش نحوه عفو و گذشت و از یاد یادداشتها را بهصورت عملی نسبت به
همسرش اجرا کند + .یادداشت گزارش تأثیر
بردن خطای دیگری
این کار در زندگیاش.

جلسه هشتم:
مساوات و تقسیم
کارهای منزل و تربیت
فرزند

هر یک از زوجین مساوات در تقسیم کارهای
منزل و تربیت فرزند و . . .که میپسندد،
هدف :تعیین نقشها و وظایف هر یک از تا همسرش نسبت به او انجام دهد را
در دفترچهای یادداشت نماید سپس آن
زوجین و ایجاد جاذبه در زندگی.
تکنیک :آموزش نحوه تقسیم کارهای منزل .یادداشتها را بهصورت عملی نسبت به
همسرش اجرا کند + .یادداشت گزارش تأثیر
این کار در زندگیاش.
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عنوان جلسه

هدف و تکنیک

تکالیف و ّ
فعالیتها

مرد خود را جای همسرش فرض نماید و
آنگونه که میپسندد ،تا همسرش کسب
درآمد نماید و در زندگی توسعه دهد ،را
در دفترچهای یادداشت نماید سپس آن
هدف :مساوات در درآمدها و هزینههای
یادداشتها را بهصورت عملی اجرا کند،
زندگی.
زن نیز؛ خود را جای همسرش فرض نماید
جلسه نهم:
تکنیک :تشویق مرد در جهت توسعه در
و آنگونه که میپسندد ،تا همسرش کنترل
مهارتهای اقتصادی
زندگی ،تشویق زن در جهت قناعت در
هزینهها نماید و قناعت در زندگی داشته
زندگی.
باشد ،را در دفترچهای یادداشت نماید
سپس آن یادداشتها را بهصورت عملی
اجرا کند + .یادداشت گزارش تأثیر این کار
در زندگیاش.
توصیه به زوجین در عملی نمودن وظایف
جنسی خود نسبت به همسرش ،و هر
یک از زوجین در مورد نظافت ،آراستگی
و همچنین ایجاد نشاط در زندگی که
میپسندد ،تا همسرش نسبت به او انجام
دهد را در دفترچهای یادداشت نماید سپس
آن یادداشتها را بهصورت عملی نسبت به
همسرش اجرا کند + .یادداشت گزارش تأثیر
این کار در زندگیاش.

جلسه دهم:
مساوات در برقراری
روابط جنسی و ایجاد
شادی در زندگی

هدف :مساوات در روابط جنسی و نشاط در
زندگی.
تکنیک :توجه دادن زوجین به آنچه
همسرش در روابط جنسی میپسندد و
اینکه اهمیت بدهد به نظافت ،آراستگی،
زیبایی و ، . . .توجه زوجین به ایجاد نشاط
و شادی برای یکدیگر.

جلسه یازدهم:
مؤلفههای خوددگر
ناپسندی و تکنیک
مهارتهای کنترل
خشم ،عذرخواهی به
جهت ارتکاب خطا.

هر یک از زوجین رفتار خشمگینی که
هدف :تقویت انصاف زوجین در هنگام نمیپسندد ،تا همسرش نسبت به او انجام
خشم ،تقویت انصاف زوجین در هنگام دهد را در دفترچهای یادداشت نماید سپس
سعی نماید که آن رفتار را نسبت به همسرش
سرزدن خطا و اشتباه از سوی خود.
تکنیک :آموزش مهارتهای کنترل خشم .ترک کند + .یادداشت گزارش تأثیر این کار
در زندگیاش.

هدف :توجه زوجین به مدیریت کنترل
ُ
َ
مقایسه رفتار ،استعداد ،خلق و خلق همسر
جلسه دوازدهم:
با دیگران ،عدم تأثیرپذیری زوجین از
کنترل مقایسه ،و نحوه
بستگانشان.
ارتباط با بستگان
تکنیک :توجه دادن زوجین به ویژگیهای
مثبت همسر خود.

َ
هر یک از زوجین رفتار ،استعداد ،خلق و
ُ
خلقاش که نمیپسندد ،تا همسرش نسبت
به دیگران مقایسه نماید؛ را در دفترچهای
یادداشت نماید سپس سعی نماید که آن
رفتار را نسبت به همسرش ترک کند+ .
یادداشت گزارش تأثیر این کار در زندگیاش.

یمالسا عبانم ساسا رب ییوشانز تاضراعت شهاک یارب فاصنا یشزومآ هتسب نیودت

51

محدویتهای پژوهش

ً
از آنجا که هدف پژوهش حاضر صرفا تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات
زناشویی بر اساس منابع اسالمی میباشد؛ در نوع خود تازه و بدیع است.
ً
متأسفانه در مورد مفهوم انصاف اسالمی و خصوصا در رویکرد اخالقی آن چندان کار
تحقیقاتی دقیقی صورت نگرفته است.
بستر جلسات آموزشی انصاف میتواند برخی از خألها را حداقل در زندگی زناشویی ،جبران
نماید .با این حال این پژوهش همانند بسیاری از پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی
مواجه بوده است.
سلسله اسناد روایاتی که مبنای شکلگیری و تدوین محتوای جلسات آموزشی انصاف
شدهاند مورد بررسی قرار نگرفته است .البته سعی شده در تدوین بسته آموزشی ،عالوه بر
آیات قرآن کریم ،از منابع دست اول روایی استفاده شود.
ً
با توجه به اینکه هدف این پژوهش صرفا تدوین بسته آموزشی انصاف بود؛ بسیاری از
معایب کار با اجرای بسته آموزشی ،خود را نمایان مینماید؛ لذا عدم اجرا محاسن و معایب
را مخفی نموده است .امید است در آینده خود پژوهشگر یا افراد دیگر با اجرای این بسته
آموزشی این خأل را برطرف نمایند.
تمام یافتههای نظری محتوای جلسات آموزشی انصاف ،به جهت محدود بودن
ً
روایات باب انصاف ،لزوما از منطوق صریح موضوع انصاف نبوده ،بلکه در بسیاری از موارد از
مفهوم و لوازم انصاف استفاده شده است.

پیشنهادهای پژوهش
به مجریان این بسته آموزشی پیشنهاد میشود:
با در نظر گرفتن این نکته که پیشگیری بهتر از درمان است ،پیشنهاد میشود در جهت
کاهش آمار طالق و اختالفات زوجین و همچنین افزایش رضامندی آنان ،جلسات آموزشی
انصاف برای افرادی که در شرف تشکیل زندگی میباشند ،با الزام دستگاههای مرتبط با
خانواده ،به اجرا درآید.
استفاده مجریان از پرسشنامههای رضایت زناشویی قبل از برگزاری جلسات و در اثنای
دوره آموزشی ،میتواند عالیق زوجین به شرکت در این دوره آموزشی بیشتر نماید.
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Abstract
The present research aims at recognizing
the principles of family therapy based on
Islamic resources. The research, which
is a foundational-theoretical one, uses a
descriptive-analytical method and gathers
data from Islamic resources to answer the
questions on the nature of the principles of
family therapy. To compose the research, we
have inferred the principles from the Quran
and the traditions. The final findings of the
research show that the family therapy based
on the Islamic sources enjoys the followings:
God-centerism, modeling on the Prafet and
the Imams, imploration, belief in resurrection,
optimism, patience and resistance, relisiosity,
cleanness and purity, chastity, respectingone’s
wife and children, gratitude, flexibility in life
(compromise and leniency, forgiveness and
mercy, apology and excuse), preserving the
family’s status and observing family’s limits,
tolerance and tactics, accepting criticisms,
healthy dialogue and accompaniment, civility
and affection, sympathy, agreement and

چکیده
 شناســایی اصــول،هــدف پژوهــش حاضــر
.خانوادهدرمانی بر اســاس منابع اســامی است
 با روش توصیفی،نظری-ایــن تحقیق بنیادی
ـتحلیلــی و روش اســتنباط از آیــات قــرآن کریــم
.و احادیــث معصومیــن؟مهع؟ انجام شــده اســت
نتایج تحقیق نشان داد اصول خانوادهدرمانی
 اعتقــاد، خدامحــوری:اســامی عبارتانــد از
 صبــر و، خوشبینــی و خوشگمانــی،بــه معــاد
، پا کیزگــی و آراســتگی، دینمــداری.اســتقامت
، تکریــم همســر و فرزنــدان،عفــتورزی
، نرمــش در زندگــی،ســپاسگزاری و قدردانــی
ّ ،حفــظ و رعایــت جایگاههــا و مرزهــا
تحمــل
 گفتگــو و همنشــینی، انتقادپذیــری،و تدبیــر
، همدلــی، نیکرفتــاری و محبــتورزی،ســالم
 یکرنگــی و، راســتگویی،توافــق و تفاهــم
ّ
،حکمیت
، مشــاوره، نفی خشــونت،امانتــداری
،ارضــای صحیــح و متعــادل غریــزه جنســی
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مدیریــت متعــادل خانــواده ،حفــظ فرزنــد و
فرزندپــروری ،رعایــت حقوق و انجــام وظایف،
فرمانبــرداری زن نســبت بــه شــوهر ،برخــورد
اســامی بــا همســر ناســازگار ،التــزام بــه تــرک
عوامل آســیبزا ،رعایت حــدود فقهی و اخالقی
در مداخــات خانوادهدرمانــی .شایســته اســت
پژوهشهایــی که بهدنبــال تدوین نظریههای
خانــواده درمانی با رویکرد اســامی هســتند ،به
ایــن اصــول ّ
توجــه کننــد و در تدویــن اهداف و
تکنیکهــا این اصول را رعایت نمایند.
كليــد واژههــا :اصــول خانوادهدرمانــی ،منابــع
اسالمی ،خدامحوری ،وظایف ،دین مداری.
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mutual understanding, honesty, sincerity
and trustworthiness, negating violence,
consultation, judgment, right fulfillment of
sexual desire, reasonable management of
family, nurturing children, observing other’s
rights and performing one’s duties, women’s
obeying their husbands, Islamic behavior
towards one’s spouse, liability towards
giving up the harmful factors, observing the
jurisprudential and moral limits in family
therapy. Besides, the duties and rights of the
family members and family impairments were
extracted from Islamic sources and presented
in the discussion.
keywords: Principles of family therapy,
Islamic sources, god-centeredness,
duties, religiosity

مقدمه
خانواده نقش مهمی در رشد معنوی آدمی دارد .خداوند در قرآن کریم میفرماید« :و از نشانههای

او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید» (روم )21 ،و
از آنجا که ادامه این پیوند در میان همسران ،نیاز به یک جاذبه و کشش قلبی و روحانی دارد
بهدنبال آن اضافه میکند« :و در میان شما ّ
مودت و رحمت قرار داد» و در پایان آیه برای تأ کید
بیشتر میفرماید« :در این ،نشانههایی است برای گروهی که تفکر میکنند» (مکارم شیرازی،
 ،1382ج ،16ص .)391خانواده مهمترین و اصیلترین نهاد اجتماعی است ،نهادی که
بستر بسامانیها و نابسامانیها ،راستیها و ناراستیها ،خوشبختیها و بدبختیهاست.
ادراک درست و رویکردی صحیح به خانواده و ابتنای سلوک خانوادگی بر اصول اسالمی،
بهترین زمینه را برای کمال فرد و جامعه فراهم میکند (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص.)13
در عصر حاضر ،در اثر گستردگی ارتباطات و سهولت آشنایی با فرهنگهای مختلف ،نظام
خانواده ،سبکهای زندگی ،روابط مناسب با همسر ،تربیت فرزندان و دیگر جنبههای خانواده تحت
ً
تأتیر فرهنگهای غیراسالمی ،دائما در حال تغییر است و استحکام خانواده در معرض خطر قرار گرفته
حقیقت تلخ که در گزارش انجمن روانپزشکی آمریکا و طبقهبندی تشخیصی (،1)DSM
است .این
ِ
1 . Diagnostic and Statistical Manual at Mental Disorder.
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مسائل و مشکالت زناشویی و خانوادگی یکی از باالترین علل رجوع به کلینیکها و مراکز مشاوره ذکر
شده ،گواه این مدعا است (نوابی نژاد.)1380 ،
به دالیل فوق ،اصالح روابط بین فردی اعضای خانواده در جهت حل مشکالت و
مسائل اعضا ،مورد توجه رواندرمانگران و مشاوران قرا گرفته است .در اواخر دهه 1940م
و اوایل دهه 1950م ،یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و گردهمایی ّ
مجدد اعضای خانواده
بعد از جداییها ،رویکردی با عنوان «خانوادهدرمانی» شکل گرفت (بهاری و همکاران،
 ،1389ص .)13پس از چند دهه رشد خانوادهدرمانی ،توجه به جنبههای معنوی خانواده،
درمانگران را وارد فضای جدیدی از مداخلهها کرد که در آن ،نهتنها به دینداری زوجها
میپردازند ،بلکه از آن برای حل سایر ابعاد ارتباطی آنان استفاده میکنند (والش2009 ،1م،
به نقل از ساالریفر ،1393 ،ص .)5در متون اسالمی آموزههای پر شماری وجود دارد که از
جهات مختلف ،به تحکیم نهاد خانواده پرداخته است .قرآن کریم و احادیث اسالمی در
مسائل اخالقی ،اجتماعی ،تربیتی ،روانشناختی ،اقتصادی خانواده و نظایر آن فراوان سخن
گفتهاند که استخراج این مضامین ،بهصورت دقیق و تخصصی و بهرهگیری از آن در زندگی،
در پیشگیری از آسیبها و مشکالت خانواده و درمان آن ،تأثیر بسزایی خواهد داشت؛ اما به
نظر میرسد خانوادهدرمانی اسالمی ،نیازمند مبانی و اصولی است که این پژوهش ،درصدد
تدوین آن است.
2
در اصطالح ،مبانی و اصول متفاوتند .مبانی عبارت است از «باورهای کلی و هست و
نیستهای مبتنی بر منابع اسالمی در حوزه خانواده» و اصول 3بایدها و نبایدها و قواعد عامهای
است که از این مبانی استخراج میشوند و دستورالعملهای کلی خانوادهدرمانی به شمار
میآیند .خانواده« 4از عمومیترین سازمانهای اجتماعی است که بر اساس ازدواج بین یک
مرد و دست کم یک زن شکل میگیرد و در آن ،مناسبات خونی یا اسناد یافته (پذیرش فرزند)
به چشم میخورد ،معموًال دارای نوعی اشتراک مکانی است و معموًال کارکردهای گوناگون
شخصی ،جسمانی ،اقتصادی ،تربیتی و جز اینها را بر عهده دارد» (ساالریفر ،1390 ،ص.)13
«خانوادهدرمانی 5انجام مداخلهها برای درمان خانواده بهعنوان یک گروه است .در این
1 . Walsh.
2 . Bases.
3 . Principles.
4 . Family.
5 . Family therapy.
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نوع درمان ،آسیبشناسی یا بیماری یکی از اعضای خانواده ،انعکاس پاتولوژی یا اختالالت
عمیقتر در سیستم خانواده تلقی میشود؛ لذا خانواده ،واحد درمانی به حساب میآید و تغییر
تعامل خانواده ،راه تغییر عضو بیمار محسوب میشود» (تبریزی ،1385 ،ص .)154مقصود
از منابع اسالمی 1،آموزههای اسالم است که به اتفاق نظر همه اسالمشناسان ،از دو منبع
قرآن و سنت به دست میآید .قرآن ،کتاب آسمانی همه مسلمانان و ّ
سنت ،نزد شیعیان اثنی
عشری ،شامل گفتار و رفتار وتقریر همه چهارده معصوم (پیامبر خاتم؟ص؟ ،فاطمه زهرا؟اهع؟،
امیرالمؤمنین علیبنابیطالب؟ع؟ و یازده امام پس از ایشان) است.

روش پژوهش
این تحقیق ،براساس ماهیت و نحوه انجام ،توصیفی و بر اساس شیوه تجزیه و تحلیل
اطالعات گردآوری شده ،کیفی است .دادهها از منابع اسالمی شامل آیات قرآن کریم و احادیث
معصومین؟مهع؟ در حوزه خانواده و خانوادهدرمانی جمع آوری و تحلیل شده است .سپس در
قالب اصول ارائه گردید .این اصول بر اساس آنچه در اصالح ابعاد شناختی ،رفتاری و عاطفی
اعضای خانواده ،مؤثر است ،ارائه شده است .بنابراین این اصول در تعیین اهداف و تکنیکهای
خانواده درمانی مؤثرند و خانواده درمانی اسالمی را از رویکردهای دیگر متمایز میکنند.

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش نشان داد اصول مبتنی بر مبانی هستیشناختی عبارتاند از:
خدامحوری :ایمان به خداوند آثار متعددی در رفتار انسان و اعضای خانواده دارد و
هریک به شیوهای خاص بر کارآمدی خانواده اثر میگذارد .فردی که خدا را همواره ناظر
بر اعمال خود میبیند (حدید )4 ،و بر اساس کالم وحی ،آفریدگارش را از رگ گردن به خود
نزدیکتر میبیند (قاف )16 ،میکوشد در برخورد با دیگر اعضای خانواده و ادای وظایف و
رعایت حقوق ،رضایت او را جلب کند .توجه به رحمت و مهربانی گسترده خداوند (اعراف،
 151و  ،156و یوسف 64 ،و انبیا )83 ،در تقویت عواطف مثبت اعضای خانواده نسبت به
هم بسیار مؤثر است .توکل بر خداوند و تسلیم و رضایت به مقدرات الهی در حوادث غیرقابل
جبران ،میتواند در مشکالت اقتصادی ،بیماریها و بالها ،به افراد پایداری و آرامش مطلوبی
1 . Islamic sources.
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دهد .به این شکل اعضای خانواده در مشکالت به جای درگیری و ّ
مقصر شمردن همدیگر،
به حمایت روانی یکدیگر میپردازند .ایمان به خدا موجب خوشبینی ،امیدواری و کاهش
غم و اندوه در زندگی است (صفورایی پاریزی.)1390 ،
الگوگیری از پیامبر و امامان :برای تشکیل خانوادهای کارآمد و تنظیم روابط و نوع
رفتارها ،همانندسازی با انسانهایی که آموزههای دینی بهطور کامل در آنها تجلی یافته،
ضروری است .قرآن کریم ،برای کارایی بهتر رفتارهای فردی و خانوادگی و دستیابی به کمال
ً
و رشد ،دعوت میکند که پیامبر را در زندگی خود الگو قرار دهند« :قطعا برای شما در [اقتدا
به] رسول خدا سرمشقی نیکوست برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد وخدا را فراوان
یاد میکند»( 1صفورایی پاریزی .)1392 ،همچنین در این جهت ،رفتار اولیای دین ،از اولین
تا آخرین مرحله زندگی خانوادگی درسآموز است؛ مانند :گزینش همسر ،مهریه و جهیزیه،
مراسم ازدواج ،آداب معاشرت در همه ابعاد ،روش برخورد با فرزندان؛ همچنین برخورد با
والدین الگوی قابل اعتماد و کاملی است (ساالریفر.)1390 ،
ّ
توسلّ :
توسل به پیامبر و امامان به معنای شفیع قرار دادن آنها نزد خداست( .مکارم
شیرازی ،1391 ،ص .)233در مواقعی که خانواده دچار مشکالت سخت یا بحرانهای
رنجآور میشود ،دستور به توسل به خاندان رسالت شده است .پیامبر؟ص؟ فرمودندّ « :
محمد و
خاندان او را در بحرانها و سختیهایتان یاد کنید» (مجلسی ،ج ،60ص .)271ازاینرو ،توسل به
این خاندان ،سبب تحکیم بنیاد خانواده میشود (بنائیان.)1393 ،
اعتقاد به معاد :باور به زندگی پس از مرگ و پاداشها و مجازاتهای اخروی ،عامل
بازدارنده و تشویقکننده مهمی در رفتارهای زمینهساز اختالفات یا پیشگیریکننده آنهاست
(ساالریفر و همکاران ،1389 ،ص .)334باور به هدفمندی آفرینش و وجود جهان آخرت
و معاد پس از مرگ بر همه ابعاد زندگی انسانها تأثیرگذار است و از آنجا که معادباوری ،از
باورها و ارزشهای خانواده متعالی و کارآمد بر مبنای منابع اسالمی است (دلشاد تهرانی،
 ،1388بستان ،)1390 ،این باور ،به زندگی معنا میدهد ،احساس مسئولیت و روحیه تالش
ایجاد میکند ،بازدارنده و مهارکننده است ،مصائب ،محرومیتها و سختیها را قابل پذیرش
مینماید و توجه به پاداشهای اخروی در برابر مشکالت زندگی را در پی خواهد داشت
(ساالریفر.)1389 ،
 .1احزاب.21 ،
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خوشبینی و خوشگمانی :انسان مؤمن ،جهان را به نور حق و حقیقت روشن میبیند
(صفورایی پاریزی .)1390 ،افراد خوشبین و موفق ،مشکالت را نردبانی برای صعود یا مانعی
در نظر میگیرند که شتاب انسان را بیشتر میکند .امتحان دانستن سختیها و مشکالت نیز
به همین معناست که فرد برای قبول شدن ،ترقی و رشد باید این امتحان و موانع را پشت سر
بگذارد (نوری و بیریا .)1388 ،اولیای دین به طرق مختلف افراد را به خوشبینی نسبت به
خدا تشویق کردهاند (ساالریفر ،1390 ،ص .)119در احادیث ،خوشبینی مایه آرامش قلب و
روان انسان و کاهنده اندوه معرفی شده است و آثار دیگری چون :موفقیت در زندگی ،آسان شدن
کارها ،هموارسازی عبادت و رهایی از گناه برای آن بر شمردهاند (نوری و جانبزرگی.)1387 ،
خوشبینی به زندگی :خوشگمانی نسبت به رفتار و شخصیت دیگران را هم در پی
خواهد داشت و موجب محبتورزی میان افراد خواهد ردید .حضرت علی؟ع؟ فرمودند« :هر
کس به دیگران خوشگمان باشد ،محبت آنان را به خود جلب میکند» (محمدیریشهری،1381 ،
ج ،11ص .)254امام صادق؟ع؟ از قول پیامبر؟ص؟ میفرمایند« :به برادرانتان خوشگمان
باشید تا قلبتان زالل و جانتان بالنده شود» (مجلسی ،ج ،72ص.)196
صبر و استقامت :امام علی؟ع؟ با توجه دادن بهتدریجی بودن تغییرات و فراز و
نشیب داشتن روزگار ،میفرمایند« :صبر بهترین یاور در برابر روزگار است» (محمدی ریشهری،
 ،1381ج ،6ص .)146نیز ایشان ایمان را صبر و شکیبایی معنا کردهاند (همان) .در روایات،
مصادیق خاص صبر و استقامت در فضای خانواده بیان شده است .یکی از این مصادیق،
صبر بر بداخالقی همسر است .پیامبر اکرم؟ض؟ فرمودند« :هر کس بر بداخالقی زنش صبر
کند ،خداوند اجر صبر ایوب را به او عطا میکند و هر کس بر بداخالقی شوهرش صبر کند،
خداوند پاداش آسیه همسر فرعون را به او میدهد» (مجلسی ،ج ،100ص .)247مورد دیگر،
هزینه کردن بدون منت نهادن است .مرد خانه ،با زحمت ،کسب درآمد میکند؛ اما در هزینه
کردن آن نباید دچار منتگزاری بر اعضای خانواده گردد و باید سختی کسب و زمانبری
پسانداز و راحتی و دفعی بودن هزینه کردن را تاب بیاورد .امام علی؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟
پرسیدند« :شکیبایی فرد عیالوار به چیست؟ حضرت فرمودند :به سبب نفقه دادن و خرج کردن
برای خانوادهاش بر آنها منت ننهد» (متقی هندی ،ج ،16ص .)284صبر و استقامت در زندگی
خانوادگی ،پیامدها و ثمرات بسیاری دارد که در روایات به «گشایش ،توفیق و کامیابی»
(مجلسی ،ج ،71ص 69و « ،)96پشتیبانی و سامانیابی» (آمدی ،ج ،1ص« ،)346صلح
و آشتی» (خوانساری ،1366 ،ج ،1ص« ،)227کاهش مصیبت و اندوه و سختی» (آمدی،
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ج ،1ص 41و ص« ،)297دفع آسیب و گرفتاری» (همان ،ص )46و «فرصتسازی» (همان،
ص )72اشاره شده است (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص.)477-470

اصول مبتنی بر مبانی انسانشناختی

ّ
دینمداری :رفتارها و باورهای دینی ،تأثیر مشخصی در معنادار کردن زندگی افراد دارند
(احمدی و هراتیان .)1391 ،بهترین پاسخ به معناگرایی انسان ،گرایش به دینمداری در
زندگی است؛ چرا که دین ،خداوند را عالیترین معنای زندگی معرفی میکند (بقره.)138 ،
دینمداری در سه بستر کلی ،رضایت از زندگی را به ارمغان میآورد :الف .باورهای رضامندی؛
ب .زمینههای رضامندی بر اساس آموزههای دینی؛ ج .مهارتهای مقابله با تنیدگی در بستر
دین (نوری و سقای بیریا .)1388 ،گستره دینمداری ،در حوزههای احکام ،اخالق و عقائد
است (امام خمینی ،1371 ،ص .)389برگزاری عبادات از جمله نماز ،روزه و دعا نیز میتواند
عامل پیشگیرانه و در عین حال مشوقی برای تحکیم روابط مناسب در خانواده و جلوگیری از
اختالفات باشد (ساالریفر و همکاران ،1389 ،ص.)334
پاکیزگی و آراستگی :یکی از نیازهای اساسی زندگی مشترک ،تأمین زیباییدوستی و
آراستهسازی است (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص .)216در آموزههای دینی مصادیقی برای
آراستگی همسران بیان شده است .این مصادیق برای زوجین مشترک است و مختص به
زنان نیست و هر دو باید به رعایت آن اهتمام ورزند هرچند شکل آن بسته به جنسیت،
تفاوتهایی دارد .عدم آراستگی مردان و عدم توجه آنها به آمادگی در مقابل همسرانشان
موجب بیعفتی و بیمباالتی زنان خواهد شد (مجلسی ،ج ،73ص .)100در روایات از جمله
مصادیق پاکیزگی و آراستگی به شستشو و نظافت بدن (عاملی ،ج ،1ص ،)247استعمال
عطر و خوشبویی (همان ،ج ،7ص ،)364آراستگی مو (همان ،ج ،2ص ،)29نظافت
دهان و دندان (همان ،ص ،)16لباس تمیز و زیبا پوشیدن (همان ،ج ،7ص ،)514نظافت
ناخن (همان ،ج ،2ص ،)143استفاده از زیور آالت (همان ،ج ،5ص )90اشاره شده است.
عفتورزی :انسان گرایش به زیبایی دارد؛ اما قرآن کریم ،زیباییای را معرفی میکند
که حقیقی نیست و تنها در نفس و ذهن برخی از انسانها جا دارد (یوسف )18 ،یا در اثر
اغواگری شیطان ،برخی از رفتارهای نادرست ،زیبا جلوه کرده است (انعام .)43 ،جلوهگری
برای نامحرمان و ارتباط نامشروع با آنان و رعایت نکردن پوشش مناسب ،از اینگونه زیبا
انگاریها در رفتار زنان و مردان است .آنچه بهعنوان راهکار برای کنار زدن گرایش به این
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ّ
نوع زیبا انگاریها مطرح است ،عفتورزی است .امام علی؟ع؟ زکات زیبایی را عفتورزی
میدانند (محمدی ریشهری ،1381 ،ج ،7ص .)451امام صادق؟ع؟ نیز میفرمایند:
ّ
ّ
«نسبت به زنان مردم عفت ورزید ،تا نسبت به زنان شما عفت ورزند» (همان) .همچنین علی؟ع؟
ّ
نتیجه عفتورزی را ،صیانت نفس و دور نگهداشتن آن از پستیها عنوان میکنند (همان).
تکریم همسر و فرزندان :بر مبنای کرامت ذاتی انسان ،اعضای خانواده باید مورد
تکریم قرار گیرند .امام صادق؟ع؟ در این باره میفرماید« :سعادتمند زنی است که شوهر
خویش را ا کرام و احترام کرده ،اذیتش نکند و از او در همه حاالت اطاعت و فرمانبرداری نماید»
(مجلسی ،ج ،79ص .)137پیامبر اسالم؟ص؟ درباره اکرام زن میفرمایند« :کسی که زنی را
به همسری انتخاب میکند ،باید او را تکریم کند و منزلت او را حفظ نماید» (همان ،ص.)224
همچنین ایشان ،نسبت به اعضای خانواده و فرزندان و کودکان خانواده حساس بودند و
مواظب بودند که کودکان دچار شکست روانی نشوند تا کرامتشان آسیب نبیند .آن حضرت در
تمام مراحل رشد فرزندان ،رفتارهای کریمانه و محترمانه را پاس میداشت (دلشاد تهرانی،
 ،1388ص .)259برخی از نمودها و مصادیق تکریم و احترام متقابل در احادیث ،سالم کردن
به همدیگر ،استقبال و بدرقه ،رعایت ادب در برخورد و معاشرت پسندیده و نیکو (پناهی و
شریفی ،)1388 ،تحسین و ابراز عالقه و توجه همهجانبه و از سر عالقهمندی (دلشاد تهرانی،
 )1388بیان شده است.
سپاسگزاری و قدردانی :توجه به کرامت انسانها ،سپاسگزاری و قدردانی از آنها را در
مقابل خوبیهایشان در پی خواهد داشت( .محدثی .)1378 ،امام صادق؟ع؟ میفرماید:
«بهترین زنان شما آن بانویی است که اگر به او چیزی دهند (و یا خدمتی کنند) سپاسگزاری
میکند و چنانچه از او باز گیرند ،راضی و خشنود میشود» (پناهی و شریفی.)1388 ،
ّ
سپاسگزاری ،یکی از اصول اساسی صمیمیت و از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت خانواده و
رضایت زناشویی است .ازاینرو ،در روایتی از امام علی؟ع؟ آمده است« :خداوندا همسری
روزیام گردان که  ...اگر نیکی کردم ،سپاس گوید» (پسندیده ،1391 ،ص .)141سپاسگزاری
از همسر بهصورتهای گوناگونی محقق میشود که میتوان آنها را در دو قالب اصلی گفتاری
و رفتاری قرار داد (حسینزاده ،1391 ،ص.)211
نرمش در زندگی (رفق و مدارا ،بخشش و گذشت ،عذرخواهی و عذرپذیری) :مبتنی
بر اینکه نوع انسانها نقائصی در شخصیت و رفتارهای خود دارند ،اسالم ،راهکار نرمش را
جهت انسجام جمعی و تحکیم روابط افراد پیشنهاد میکند .واژههای رفق و مدارا ،بخشش
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و گذشت ،عذرخواهی و عذرپذیری ،همه ،به شکلی بر نرمش در زندگی داللت دارند .امام
علی؟ع؟ میفرمایند« :نرمش عامل تداوم روابط است» (آمدی ،ج ،1ص .)305قرآن کریم عامل
موفقیت پیامبر؟ص؟ در انسجامبخشی به جامعه دینی را نرمش عنوان میکند (آل عمران،
 .)159در فرهنگ اسالمی ،مدارا ،واکنش مناسب به تضادها و اختالفها دانسته شده است
(پسندیده ،1391 ،ص .)214پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود« :هر گاه خداوند برای خانوادهای ،خیر و
خوبی بخواهد ،رفق و مالیمت در زندگی را روزیشان میکند» (کلینی ،ج ،5ص .)35از عوامل مهم
تحکیم پایههای خانواده و تداوم زندگی ،گذشت از لغزشهای اعضای خانواده ،عذرپذیری
و مدارا با آنان است (حیدری .)1393 ،خانوادهای موفق است که از توان شجاعت برای
عذرخواهی برخوردار باشد .البته طرف مقابل نیز باید از ویژگی عذرپذیری -که ریشه در عفو و
گذشت دارد -برخوردار باشد (پسندیده ،1391 ،ص.)170
ّ
انتقادپذیری :در آموزههای دینی ،واژههای نصیحت ،تذکر ،موعظه ،استماع قول ،اتباع
احسن ،تواصی به حق ،دعوت به خیر ،و امر به معروف و نهی از منکر ،هر یک به گونهای،
اهمیت و جایگاه انتقاد و انتقادپذیری را بیان میکنند (عسکری اسالمپور .)1385 ،علی؟ع؟
میفرمایند« :محبوبترین مردم در نزد تو باید کسی باشد که تو را به راه رشدت هدایت نموده و
عیبهایت را نشانت میدهد» (آمدی ،ج ،1ص .)548انتقاد اگر در جای خود و با روش صحیح
و مناسب انجام شود یک شیوه تربیتی صحیح و کارآمد خواهد بود که یکی از ویژگیهای
خانواده متعالی همان انتقاد سازنده است (مروتی و زهرایی .)1392 ،در زندگی مشترک به
جهت عالقه میان زن و شوهر و ارتباط زیادی که این دو با هم دارند ،دو طرف عالوه بر اینکه
میتوانند در یافتن عیبها به یکدیگر کمک کنند ،در برطرف کردن این عیبها نیز یاران
خوبی برای یکدیگر هستند (عباسی ولدی.)1390 ،
حفظ و رعایت جایگاهها و مرزهای خانوادگی :خانواده ،یک سیستم متعادل و
پیچیده است که زن و شوهر آن را بنیان میگذارند و سپس با ورود هر کودک یا هر فرد دیگری
(مثل پدربزرگ و مادربزرگ) این سیستم ،پیچیدهتر میشود (بیریا و همکاران ،1374 ،ج،3
ص .)854حفظ جایگاهها و رعایت مرزهای خانوادگی میتواند عاملی مهمی در استحکام
خانواده و جلوگیری از بروز آسیبها باشد .بخشی از مشکالت خانوادهها از بیتوجهی نسبت
به رعایت حدود و مرزها میشود (ساالریفر ،1388 ،ص .)147تعالیم اسالمی مانند اغلب
دیدگاههای نظریهپردازان خانواده ،بر مدیریت والدین در خانواده تأ کید دارد .پیروی و
همراهی با والدین الزم است و نافرمانی از آنها فقط در صورت اصرار آنها بر گناه و شرک به
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خداوند ،مجاز میباشد .البته ،حتی در این صورت نیز برخورد مناسب و مؤدبانه با والدین
ضروری است« :و هرگاه آن دو ،تالش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دهی ،که از آن آ گاهی
نداری (بلکه میدانی باطل است) ،از ایشان اطاعت مکن؛ ولی با آن ،در دنیا به طرز شایستهای رفتار
کن» (لقمان .)۱۵ ،قرآن افزون بر تأ کید بر اقتدار والدین ،به شوهر اقتدار بیشتری میدهد
(نساء .)۳۴ ،خانواده ،دارای مرزهایی است که کامًال باز یا کامًال بسته نیست .از جمله آثار
این مرزها ،ورود کنترل شده افراد به محیط خانواده و ورود نامحرمان با محدودیت بیشتر
است .مرز بین خانواده و خویشاوندان در رتبه بعدی دارای انعطاف بیشتری است بهویژه
والدین زن و شوهر در مواردی مجاز به ورود در مسائل خانواده هستند .بین والدین (زن
و شوهر) و فرزندان مرز منعطفی وجود دارد که از آثار آن برخورداری زن و شوهر از فضای
فیزیکی و روانی ویژه است که از جمله نتایج آن لزوم اجازه اعضای خانواده در ساعات معینی
از شبانهروز برای ورود به این فضا است .مرز بین فرزندان دختر و پسر در عین باز بودن دارای
محدودیتهایی است که از جمله آنها لزوم اختصاص فضای فیزیکی خاص در خانه برای
دختران و پسران است .بین دو فرزند پسر یا دو فرزند دختر نیز مرزی با محدودیتهای کمتر
از مرز بین دختران و پسران است و از آثار آن لزوم بستر خواب جدا برای هر پسر یا دختر در
خانواده است (ساالریفر.)1388 ،
ّ
تحمل و تدبیر :زندگی خالی از گرفتاری و سختی نیست؛ باید آنها را ّ
تحمل کرد.
پیامبر اسالم؟ص؟ فرمودند« :شما به آنچه دوست دارید نخواهید رسید ،مگر با ّ
تحمل ناخوشیها»
(مجلسی ،ج ،79صّ .)137
تحمل ،از اخالق اهل ایمان برشمرده شده است (واسطی ،ج،1
ص .)45باید دانست که آنچه در این مواقع ،گشاینده و نجاتدهنده است ،تدبیر درست
امور است .امام علی؟ع؟ فرمودهاند« :هر که از تدبیر و چارهاندیشی بازنشیند ،سختیها او را از
پای در خواهند آورد» (حکیمی ،۱۳۸۰ ،ج ،1ص .)586به همین دلیل ،ایشان میفرمایند:
«بسامانی زندگی در گرو تدبیر است» (خوانساری ،1366 ،ج ،4ص.)194
گفتگو و همنشینی سالم :زن و مرد و فرزندان به لطیف و صمیمی بودن با یکدیگر
نیاز دارند؛ اینکه اوقاتی را با هم و در کنار هم باشند و با یکدیگر به گفتگو بپردازند و ارتباط
کالمی و عاطفی و روحی داشته باشند .رسول خدا؟ص؟ به پیروان خود سفارش میکرد که
به این نیازها توجه کنند و آنها را به درستی پاسخ دهند (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص.)202
پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند« :نشستن مرد نزد خانوادهاش ،نزد خداوند متعال محبوبتر از اعتکاف
در این مسجد من است» (محمدی ری شهری ،1383 ،ج ،2ص .)1186برخی رفتارها مانع
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برقراری روابط کالمی مناسب میگردد که اعضای خانواده باید از آنها در حد توان ،خودداری
کنند .از جمله این امور :نق زدن ،قطع کردن حرف یکدیگر ،جدال و بگو مگو در مورد امور
کماهمیت ،تهدید ،توهین ،تمسخر ،انتقاد تند و پرگویی است (ساالریفر ،1390 ،ص.)125
آموزههای اسالم درباره روابط غیرکالمی اعضای خانواده ،نکات جالب توجهی دارد .از این
نکات میتوان به گشادهرویی و خوشرویی در برخورد با اعضای خانواده و فروتنی اشاره کرد
(همان ،ص.)126
نیکرفتاری و محبتورزی :انس و الفت میان اعضای خانواده با نیکرفتاری و
محبتورزی به دست میآید .قرآن کریم به نیکرفتاری با زنان دستور داده است (نساء،
 .)19علی؟ع؟ در خصوص نیکرفتاری میفرمایند« :نیکرفتاری ،روز یها را زیاد میکند و انس
و الفت پدید میآورد» (آمدی ،ج ،1ص .)255پیامبر اکرم؟ص؟ در حدیثی میفرمایند« :این
سخن مرد که به همسرش بگوید« :تو را دوست دارم» ،هیچ گاه از دل همسر بیرون نمیرود» (بستان،
 ،1390ص .)164ایشان میفرمایند« :بهترین مردان امت من کسانی هستند که بر خانوادهشان
ستم روا نمیدارند و نسبت به آنان مهربان بوده و در حق آنان ظلم نمیکنند» (مجلسی ،ج،100
ص .)245همچنین فرمودند« :بهترین شما کسی است که با خانوادهاش بهترین رفتار را داشته
باشد ،و من بهترین رفتار را با خانوادهام دارم» (نهجالفصاحه ،ح .)1520روابط والدین و فرزندان
نیز ،باید بر اساس نیکرفتاری و محبت باشد« .جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر
نیکی کنید» (بقره .)۸۳ ،پیامبر اسالم؟ص؟ فرمودند« :نگاه محبتآمیز فرزندان به والدین عبادت
است» (مجلسی ،ج ،71ص .)80ایشان ،والدین را به رابطه با نشاط با فرزندان ترغیب کرده
(همان ،ج ،64ص )257و میفرمایند« :کسی که فرزندش را ببوسد ،خداوند حسنهای برای او
مینویسد و کسی که او را خوشحال کند ،خداوند او را در روز قیامت خوشحال میکند» (ابن فهد
حلی ،ص.)88
همدلی ،توافق و تفاهم :یکی از عوامل پیشبینیکننده موفقیت زوجین و اعضای
خانواده ،توافق و تفاهم غالب ،در مواضع مهم زندگی است (جانبزرگی .)1393 ،قرار گرفتن
زن و مرد در یک منظومه به نام خانواده و سیر آنان به سوی اهداف خانواده ،جز با تفاهم
و توافق به درستی ّ
میسر نیست .مراد از تفاهم و توافق ،درک و فهم مشترک و متقابل و نیز
همفکری و همسویی در امور مشترک و گام زدن در مسیر مورد توافق است (دلشاد تهرانی،
 ،1388ص .)271در اسالم ،به همدلی همسران حتی در انتخاب نوع غذا سفارش شده
است .در حدیثی اینگونه وارد شده است« :انسان با ایمان ،مطابق میل و خواسته عیالش غذا
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میخورد و خانواده انسان منافق ،مطابق میل و خواسته وی غذا میخورند» (محمدی ریشهری،
ج ،1ص .)208از لوازم تفاهم و همدلی در اسالم ،گوشسپاری و ارتباط کالمی مناسب،
فروتنی ،نفی خودمداری ،نفی لجاجت ،نفی عیبجویی و سرزنش بیمورد است (دلشاد
تهرانی ،1388 ،ص.)277
راستگویی ،یکرنگی و امانتداری :برای بالندگی و سالمت روابط در خانواده ،باید
روابط کالمی و بدنی ،بهصورت مستقیم ،روشن و صریح باشد (همان ،ص .)117پیامبر؟ص؟
هرگاه میفهمید یکی از اعضای خانوادهاش دروغی گفته است ،تا زمانی که توبه نکرده،
به او بیاعتنایی میکرد (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص .)445زن و مرد باید بدانند که وارد
کردن حیلهگری و نیرنگورزی و فریبکاری در نظام خانواده ،آسیبزا و مشکلآفرین است و
باید درصدد تثبیت یکرنگی و یکدلی در فضای خانواده بود (همان ،ص .)448طبق روایتی
از پیامبر اکرم؟ص؟ ،سه چیز صمیمیت را یکرنگ میسازد« :هدیه کردن عیبهای یکدیگر،
پاسداری در غیاب (و بدگویی نکردن) و یاری رساندن در سختیها» ّ
(ورام ،ج ،2ص.)121
بر پایه روایات ،ریشه صداقت در امانتداری است؛ ازاینرو ،کسی که امانتدار است،
صداقت هم خواهد داشت .امام علی؟ع؟ در این باره میفرمایند« :راستی ،امانتداری است و
دروغ ،خیانت» .امانتداری ،ضرورت یک زندگی کامیاب و همراه با رضامندی است (پسندیده،
 ،1391ص .)307زندگی خانوادگی آنگاه معنای حقیقی خود را مییابد که دو همسر همه
وجوه امانت را نسبت به یکدیگر پاس بدارند و اسرار و مسائل خانوادگی را به بهانههایی ،به
بیرون انتقال ندهند (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص.)442
نفی خشونت :یکی از عوامل آسیبزا به انس و الفت و صمیمیت اعضای خانواده،
خشونتورزی است .سیره عملی پیامبر؟ص؟ و اولیای دین ،نفی خشونت نسبت به زنان بوده
است .پیامبر اسالم؟ص؟ آسیب به زنان را به شدت نهی کرده و مردانی را که چنین روشی
دارند ،دور از اخالق و دیانت دانسته است .ایشان در نهی از خشونت علیه زنان میفرمایند:
«چگونه شما مردان ،همسرانتان را میزنید و سپس او را در آغوش میگیرید و شرم نمیکنید»« .هر مردی
که به زنش آسیب وارد کند ،خداوند به نگهبان آتش دستور میرهد که بر گونه او هفتاد صدمه در آتش
دوزخ وارد سازد» (ساالریفر ،1390 ،ص .)157البته در مواردی این زنانند که با شکلهای
مختلف ،نسبت به مردان خشونت میورزند .خشونت خانوادگی در منطق اسالم ،چه از مرد
و چه از زن ،چه به شکل گفتاری و چه بهصورت رفتاری ،به شدت مورد نکوهش واقع شده
است .دشنامدهی و ناسزاگویی ،استهزا ،سرزنشگری بیجا ،بهتان زدن ،لعن و نفرین کردن،
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منتنهادن و مشاجره نمودن از مصادیق خشونت گفتاری است که در روایات از آنها نهی
شده است .ترشرویی ،فخرفرشی و خودنمایی ،خشم و عصبانیت ،زورگویی و سلطهگری،
غیرتورزی و ّ
تعصب نابجا و کتک زدن از صورتهای خشونت رفتاری هستند که در احادیث
معصومین ،آثار و پیامدهای تباهکننده و ویرانگری در زندگی برای این موارد ذکر گردیده است
(دلشاد تهرانی ،1388 ،ص .)353راهبردهای اصلی کاهش خشونت زناشویی از نظر اسالم،
تقویت ایمان و اخالق ،رفع زمینههای ّ
محرک خشونت زناشویی ،اصالحات فرهنگی و تقویت
کنترل اجتماعی است(بستان ،1390 ،ص.)201
همکاری :پیشبرد اهداف خانواده در پرتو همکاری همه جانبه محقق میشود .رسول
خدا؟ص؟ در خانه خود ،در خدمت خانوادهاش بود ...خانه را جارو میکرد... ،آرد خمیر
میکرد ...لباسش را تعمیر میکرد؛ از بازار کاالهای مورد نیاز خانواده را ،خرید میکرد .امام
صادق؟ع؟ فرمودند« :امیر مؤمنان؟ع؟ هیزم جمع میکرد ،آب میکشید ،جارو میکرد و فاطمه؟اهع؟
آرد تهیه میکرد و خمیر درست میکرد و نان میپخت» (همان ،ص .)426در خصوص همکاری
ّ
مرد در خانه روایت شده است« :به خانوادهاش خدمت نمیکند مگر کسی که به مقام صدیق یا
شهید رسیده باشد یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او بخواهد» (مجلسی ،ج،101
ص .)132در خصوص همکاری زن در منزل آمده است« :هر زنی که در خانه همسر خود به قصد
مرتب کردن آن ،چیزی را جابهجا کند ،خداوند به او نظر رحمت افکند ،و هر که خداوند به او نظر
رحمت کند ،عذابش نکند» (مجلسی ،ج ،100ص.)251
مشاوره :انسانها به دیگران نیازمندند و در تصمیمگیریهای مهم و رسیدن به
راهکارهای برونرفت از مشکالت ،بهترین یاریگری ،مشورت گرفتن از دیگران است.
مشورت ،ریشه قرآنی دارد .خداوند خطاب به رسول گرامی؟ص؟ میفرماید« :در انجام دادن
امور با مؤمنان مشورت و تبادل نظر کن» (آل عمران .)۱۵۹ ،نیز در وصف بندگان شایسته خود
میفرماید« :بندگان شایسته ،کارهایشان را با مشورت انجام میدهند» (شوری .)36 ،قرآن کریم از
شیر گرفتن کودک را امری مشورتی تلقی میکند و توصیه میکند که اگر خواستید فرزند خود
را از شیر بگیرید ،مشورت کنید (بقره .)233 ،میتوان گفت اگر مسئلهای که شاید پیچیدگی
ً
زیادی ندارد ،از منظر قرآن کریم ،نیازمند مشورت است ،دیگر مسائل مهم خانوادگی قطعا نیاز
بیشتری به رجوع به مشاور دارد.
ّ
حکمیت :اگر اختالف در خانواده و ناسازگاری زن و مرد شدت گرفت و به گونهای شد
که احتمال دشمنی زن و شوهر وجود داشت ،دخالت دیگران برای اصالح آنها ضروری است
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(ساالریفر ،1390 ،ص .)157قرآن کریم ،برای از بین بردن اختالفهای همسران ،فرمان
داده است داورانی از دو سو برگزیده شوند و آن دو با همفکری یکدیگر ،به نزاع پایان دهند:
«ا گر از جدایی و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید ،داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده
زن برگزینید تا به کار آنها رسیدگی کنند .ا گر این دو داور تصمیم به اصالح داشته باشند ،خداوند به
توافق آنها کمک میکند؛ زیرا خداوند دانا و آ گاه است» (نساء .)35 ،رجوع به این داوران ،طبق
نظر برخی از فقهای شیعه واجب است و دیگران نیز این امر را مستحب دانستهاند (شهید
ثانی ،ج ،8ص .)366البته ،داوران ،از زوجین ،سلب آزادی نمیکنند .اگر همه این تدبیرها
بینتیجه ماند ،راهی جز طالق و متارکه ،باقی نمیماند (بهشتی ،1388 ،ص.)119
اصول مبتنی بر مبانی ارزششناختی عبارت است از:
ّ
ارضای صحیح و متعادل غریزه جنسی :ازدواج ،سنت مقدس نبوی است (مجلسی،
ج ،100ص .)220اسالم ،شهوت جنسی را پلید و خبیث نمیشمارد (مطهری ،1372 ،ص.)77
اسالم نه با رهبانیت و سرکوب غریزه جنسی موافق است و نه با آزادی گسترده و بهرهوری
لجام گسیخته .سیاست راهبردی اسالم نسبت به غریزه جنسی ،بهرهوری هدایتیافته و
مهارشده است .اسالم در این مورد همانند بسیاری از موارد دیگر آدمی را به اعتدال و میانهروی
در استفاده از غریزه جنسی فرا میخواند و افراط و تفریط در بهرهوری از غریزه جنسی را نشانه
جهالت و نادانی انسان میداند (طباطبایی .)1377 ،در نگاه پیشوایان دین ،تأمین صحیح
ّ
نیازهای جنسی در عین آرامشبخشی و پرلذتی ،مایه حفاظت از آسیبها و عملی آخرتی
است (دلشاد تهرانی ،1388 ،ص .)209اگر در اندیشه یکی از زوجین ،ناخشنودی و نارضایتی
از اصل ازدواج وجود داشته باشد ،این عامل ،تأثیرات منفی بسیاری در زندگی مشترک باقی
خواهد گذاشت (مستقیمی.)1383 ،
حفظ فرزند و فرزندپروری صحیح :از حقوقی که خداوند برای فرزند قائل شده ،حق
حیات است که قرآن این حق عظیم را در جامعه بشری به شکل سزاوار برای فرزند ،قبل از
تولد و بعد از آن ،مطرح میکند (جمعه ،1379 ،ص .)23قرآن کریم از کشتن فرزندان نهی
کرده است« :و فرزندانتان را از (ترس) فقر ،نکشید! ما شما و آنها را روزی میدهیم» (انعام.)151 ،
هشدار آیه ،عالوه بر دوران بعد از تولد ،دوران جنینی را نیز شامل میشود (جمعه،1379 ،
ص .)22امروزه نیز این نوع فرزندکشی جریان دارد که برخی افراد نادان به بهانه درگیرشدن
با مشکالت زندگی ،کودکان بیگناه را در عالم جنینی به قتل میرسانند (مکارم شیرازی،
 ،1382ج ،6ص .)34اسالم نهتنها به حفظ فرزند امر میکند بلکه به تکثیر نسل و ازدیاد
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فرزندان دستور میدهد .پیامبر؟ص؟ میفرمودند« :طلب فرزند کنید و بسیار فرزند بیاورید که در

قیامت به کثرت شما بر امتهای دیگر مباهات میکنم» (متقی هندی ،ج ،16ص .)357امروزه
تکفررندی منشأ بروز آسیبهای جدی در خانوادهها و جامعه شده است( .دهنوی.)1387 ,
در اسالم ،همانگونه که فرزندداری ارزشمند است ،فرزندپروری نیز دارای ارزش است .از
دیدگاه اسالمی مسؤلیت فرزندپرورری در اصل به عهده پدر و مادر است .علی؟ع؟ میفرمایند:
«والدین باید برای آموزش و تربیت فرزندان بهترین شیوهها را به کار گیرند» (ابن شعبه حرانی،
1400ق) .همچنین رسول اکرم؟ص؟ چهره دیگر این مسئولیتپذیری از ناحیه والدین را ،حق
فرزند بر والدین دانسته و بر لزوم پذیرش مسئولیت آموزش و پرورش فرزند تأ کید فرموده
است (نوری 1408 ،ق ،ج .)2امام صادق؟ع؟ نیز به تأثیر والدین در بهداشت روانی فرزندان
تأ کید فرموده و مصونیت از ابتال به ناهنجاریهای روانی ،اخالقی ،شخصیتی و اجتماعی
فرزندان و نسلهای بعدی آنان را به نوع عملکرد آموزشی و تربیتی والدین منوط دانسته
است (مجلسی 1403 ،ق ،ج .)15در متون و روایات اسالمی نیز بر تعامل سازنده با فرزندان
تأ کید شده است و شیوه فرزندپروری مسئوالنه ،بهعنوان مناسبترین روش معرفی شده
است .در این شیوه والدین با پذیرش مسئولیت فرزندپروری ،کوشش میکنند تا فطرت
فضیلتخواهانه فرزندان شکوفا شود (شکوهییکتا ،پرند ،فقیهی.)1385 ،
مدیریت متعادل خانواده :توجه به راهکارهای مدیریت متعادل نهاد خانواده،
ارزشمند و بااهمیت است .بسیاری از مشکالت خانوادهها از سوء مدیریت ناشی میگردد.
ائمه معصومین؟مهع؟ نکات بسیار ارزشمندی در نحوه برنامهریزی در فرایند مدیریت خانواده
گوشزد کردهاند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره میشود« :کوشش کنید اوقات روز شما چهار
ساعت باشد :ساعتی برای عبادت و خلوت با خدا ،ساعتی برای تأمین معاش ،ساعتی برای آمیزش و
مصاحبت برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیوبتان واقف میسازند و در باطن نسبت به شما
خلوص و صفا دارند و ساعتی را به تفریحات و لذائذ خود اختصاص دهید و از ّ
مسرت و نشاط ساعت
تفریح نیروی انجام وظایف ساعت دیگر را تأمین نمایید» (مجلسی ،ج 75صّ .)321
عباسی
میگوید :از امام رضا؟ع؟ برای خرج خانواده اجازه خواستم ،فرمودند« :میان دو ّ
حد ناپسند
باشد»؛ گفتم :فدایت شویم ،سوگند به خدا ،نمیدانم دو ّ
حد ناپسند کدام است .فرمودند:
«خدا تو را بیامرزد ،آیا نمیدانی که خدای بزرگ اسراف و اقتار (تنگگیری در خرج و مصرف)
هر دو را مکروه و ناپسند خوانده است» .آنگاه این آیه را خواندند( :بندگان خدای رحمان)
کسانی هستند که چون خرج کنند ،نه اسراف کنند ،نه تنگ چشمی نشان دهند ،و میان این

70

 /سال ششم ،شماره دوم ،پیاپی  ،14پاییز و زمستان 1399

(دو حالت)ّ ،
حد قوام (معتدل) خواهد بود (حکیمی ،۱۳۸۰ ،ج ،4ص .)328فعالیتهای
دینی ،در یک خانواده اسالمی باید مدیریت شود و به دعوت اعضای خانواده به ایمان و
عمل به وظایف و تکالیف دینی توجه گردد .خداوند کریم فرمودهاند« :ای کسانی که ایمان
آوردهاید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید» (تحریم،
 .)۶همچنین ،درجایی دیگر فرمودهاند« :خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا
باش» (طه .)۱۳۲ ،البته ،این دعوت همیشه بهصورت امری و مستقیم نیست ،بلکه میزان
پایبندی بزرگترهای خانواده به اخالق و نسبت به وظایف دینی حائز اهمیت است .دعوت
به اعضا و جوارح (در مقابل دعوت زبانی) و الگوی عملی بودن از اهمیت بیشتری برخوردار
است (کلینی ،ج ،3ص.)201
فرمانبرداری زن نسبت به شوهر :به نص قرآن ،قیمومیت و سرپرستی خانواده با مردان
است (نساء .)۳۴ ،اسالم ،زن را در چارچوبی ّ
معین ،به فرمانبرداری از شوهر فرا میخواند.
اطاعت از شوهر ،یکی از وظایف زن در قرآن مطرح شده است (عیسیزاده ،1390 ،ص.)86
رسول خدا؟ص؟ در این باره فرمودند« :حقوق شوهر بر عهده همسر آن است که از او اطاعت کند،
در مقابلش نافرمانی نکند ،صدقهای از اموال منزل بدون اجازه او ندهد ،روزه مستحبی فقط با اجازه
او بگیرد ،از منزل بدون اجازه شوهر خارج نشود ...به ایشان عرض شد :چه کسی بزرگترین حق را بر
عهده زن دارد؟ فرمود :همسرش» (عاملی ،ج ،14ص .)112افزون بر لزوم اقتدار مرد در خانواده،
احساس و تلقی این امر از سوی زن ضرورت دارد .علی؟ع؟ در این باره فرمودند« :ا گر زن ،تو را
صاحب اقتدار ببیند ،بهتر است از آنکه تو را به حال شکستگی و ضعف بنگرد» (همان ،ص.)120
برخورد صحیح اسالمی با همسر ناسازگار (نشوز زوج) :در قرآن کریم ،در برخورد
با زنانی که از فرمانبرداری از همسر خود در چارچوب مشخص ،سر باز میزنند و به اصطالح،
نشوز میورزند ،سه مرحله رفتاری بیان گردیده است« :و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید
[نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاهها از ایشان دوری کنید و [ا گر تأثیر نکرد] آنان را بزنید پس
ا گر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجویید ،که خدا واالی بزرگ است»
(نساء .)34 ،مرد با توجه به حق مدیریت و سرپرستی بر زن و پرداخت مهر و نفقه که در
ابتدای همین آیه از آن یاد شده است ،باید در محدوده امور زناشویی به زن دسترسی داشته
باشد و زن باید فروتنانه خود را در اختیار شوهر قرار دهد .بنابراین ،اگر زن از انجام این وظیفه
مهم سرباز زد ،مرد میتواند به نحو تدریجی که هر کدام بر دیگری ترتب دارد و از ضعف رو به
شدت مینهد ،با زن «ناشزه» برخورد کند .قرآن کریم در خصوص مردانی که با همسر خود سر
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ناسازگاری و به اصطالح نشوز دارند میفرماید« :ا گر زنی بیمنا ک باشد که شوهرش گرفتار نشوز یا
دور یگزینی [از همسر] شود ،بر آنها گناهی نیست که در میان خود صلح و آشتی برقرار کنند و بخل و
مال دوستی در پیش نفوس انسانها حاضر است و ا گر نیکی و تقوا پیشه کنید ،خداوند به کردار شما

آ گاه است» (نساء .)128 ،آنچه از ظاهر داللت این حکم قرآنی برمیآید این است که نشوز
یعنی تخلف از قانون و حقوق خانواده ،امری طرفینی است؛ یعنی هم در مورد زن که سر از
فرمان قانون خانواده برتابد و حقوق مرد را نادیده انگارد ،و هم در مورد مشابه آن از ناحیه
مرد است (پژوهنده.)1389 ،
رعایت حقوق و انجام وظایف :در منابع دینی برای هریک از اعضای خانواده (زن،
شوهر ،فرزند ،پدر و مادر) حقوقی وضع شده است و در مقابل هر حقی ،برای طرف مقابل
(من له الحق) وظایفی معین گردیده است .بر اساس منابع دینی ،رعایت حقوق یکدیگر
بر صمیمیت و استحکام نظام خانواده میافزاید و کارآمدی آن را تضمین میکند و رعایت
نکردن حقوق یکدیگر بر کارآمدی خانواده تأثیر منفی میگذارد .بسیاری از ناسازگاریهایی
که کارآمدی خانواده را به خطر میاندازد و استحکام آن را سست میکند ،ریشه در رعایت
نکردن حقوق یکدیگر است (صفورایی پاریزی .)1392 ،وجود حقوق و وظایف برای اعضای
خانواده به این جهت است که باید نیازهای آنان با همکاری یکدیگر در یک نظام سالم
تأمین شود .اگر نیازهای افراد در خانواده تأمین شود ،آنان نیازی به گریز از خانه نخواهند
داشت و گرفتار رفتارهای نادرست نخواهند شد .بسیاری از بهانهجوییها ،کجخلقیها،
پرخاشگریها ،بدرفتاریها ،تندخوییها و ناسالمیها ،معلول محقق نشدن حقوق و
وظایف افراد در خانواده است .در نگاه دین ،بهترین اشخاص در زندگی خانوادگی کسانیاند
که نیازهای اعضای خانواده را دریابند و به درستی تأمین نمایند و در این صورت است که
محبوبترین انسانها نزد خداوند خواهند شد .پیامبر؟ص؟ فرمودند« :انسانها ،همگی خانواده
خدایند و محبوبترین آنان ،سودمندترین آنان برای خانوادهاش است» (دلشاد تهرانی،1388 ،
ص .)192امام صادق؟ع؟ نیز ،تضییع حقوق اعضای خانواده را گناه معرفی مینمایند
(مجلسی ،ج 100ص.)13
اصل مبتنی بر مبانی آسیبشناختی؛ التزام به ترک عوامل آسیبزا :انسانها بر اساس
یک نیاز طبیعی ازدواج میکنند و تشکیل خانواده میدهند؛ اما پس از تشکیل خانواده ،در
پویایی نهاد خانواده
معرض انواع آسیبها و آفتهایی قرار میگیرند که سالمتی ،استواری و
ِ
را تهدید میکند (محمدی ریشهری ،1387 ،ص .)453رشد و تعالی خانواده ،آرامش آن و
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مصونیت آن در مقابل عوامل آسیبزا ،همه بستگی به التزام اعضای آن به ترک عوامل آسیبزا
دارد .اگر آنان ،این رسالت مهم را به خوبی انجام دهند ،خانواده به رشد وشکوفایی دست
مییابد و آرامش واقعی بر فضای خانواده حکم فرما خواهد شد (مرتضایی.)1388 ،
اصل مبتنی بر مبانی فقهی و اخالقی؛ رعایت حدود فقهی و اخالقی در مداخالت
خانوادهدرمانی :مداخالت خانوادهدرمانی اسالمی باید در چارچوب موازین فقهی و اخالقی
اسالم باشد .بنابراین هر گونه توصیه و ارائه راهحل خالف شرع و غیراخالقی ،از حوزه
خانوادهدرمانی اسالمی خارج است (ساالریفر ،1393 ،ص .)176همچنین خانوادهدرمانگر
اسالمی در برخورد با مراجعان ،باید حدود اسالمی را رعایت نماید .عالوه بر خصوصیات عام
وارد شده در آموزههای دینی مانند تقوا و تعهد ،علم و عقالنیت ،تجربه و درایت (حقانی
زنجانی ،)1376 ،بهطور خاص ،خانوادهدرمانگر به این جهت که در روند درمان خانواده،
با جنس مخالف در ارتباط است ،باید بداند که از دیدگاه اسالم ،خلوت با نامحرم در صورت
احتمال مفسده حتی به قصد درمانگری جایز نیست و ارتباط با جنس مخالف باید بر اساس
ضوابط شرعی انجام گیرد (مکارم شیرازی ،1393 ،ص 227و فاضل لنکرانی ،ص.)482
همچنین ّ
تجسس بیجا و غیرهدفمند در غیر امور مرتبط با درمان و حل مسائل خانواده،
ّ
مجوزی ندارد .از نظر فقهاّ ،
تجسس در مسائل شخصی و خانوادگی ،حتی در مفاسد اخالقی
افراد ،توسط هیچ شخص یا ارگانی جایز نبوده و مصداق اشاعه فحشاست (اترک.)1390 ،

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد اصول خانوادهدرمانی اسالمی عبارتاند از :خدامحوری ،اعتقاد
به معاد ،خوشبینی و خوشگمانی ،صبر و استقامت .دینمداری ،پاکیزگی و آراستگی،
عفتورزی ،تکریم همسر و فرزندان ،سپاسگزاری و قدردانی ،نرمش در زندگی ،حفظ و رعایت
جایگاهها و مرزهاّ ،
تحمل و تدبیر ،انتقادپذیری ،گفتگو و همنشینی سالم ،نیکرفتاری و
محبتورزی ،همدلی ،توافق و تفاهم ،راستگویی ،یکرنگی و امانتداری ،نفی خشونت،
ّ
حکمیت ،ارضای صحیح و متعادل غریزه جنسی ،مدیریت متعادل خانواده ،حفظ
مشاوره،
فرزند و فرزندپروری ،رعایت حقوق و انجام وظایف ،فرمانبرداری زن نسبت به شوهر ،برخورد
اسالمی با همسر ناسازگار ،التزام به ترک عوامل آسیبزا ،رعایت حدود فقهی و اخالقی در
مداخالت خانوادهدرمانی.
اصول خانوادهدرمانی که حاوی «بایدها و نبایدها» است مبتنی بر مبانی آنکه حاوی
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«هستها و نیستها» میباشد (فقیهی ،1387 ،ص .)32از بایستههای مبنای ربوبیت
خداوند ،خدامحوری در زندگی است؛ درک صحیح از ربوبیت خداوند و اینکه پروردگار هستی
خداست ،این باور را به انسان میدهد که «همه کارها به خدا باز میگردد»(شوری )53 ،و رشد،
پیشرفت و سعادت ،در گرو همسویی و محور قرار دادن خدا در تمامی امور است .وساطت فیض
پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ و برگزیدگی آنان از سوی خداوند متعال ،شایستگی ایشان را جهت
الگوگیری در تمامی حوزههای زندگی بهویژه در حوزه خانواده،و ّ
توسل به آنها در سختیها و
مشکالت ،نشان میدهد .وجود جهان پس از مرگ ،مقتضی «اعتقاد به معاد» است« .زندگی
حقیقی همانا [در ] سرای آخرت است» (عنکبوت .)64 ،چنین باوری در زندگی خانوادگی،
مسئولیتآور است« .گوش و چشم و قلب ،همه مورد پرسش واقع خواهند شد» (اسراء.)36 ،
از لوازم مبنای خیر و زیبا بودن جهان ،خوشبینی و خوشگمانی در زندگی است .گاهی،
مصیبتها و مشکالتّ ،
توهم شر بودن یا زشت بودن چهره خلقت را در پی خواهد داشت و
گاهی برخی نادرستیهای اطرافیان موجب بدبینی تعمیمیافته میگردد .پذیرش خیر و زیبا
بودن جهان ،آن دید را اصالح و این بدبینی را تعدیل و در اندیشه اعضای خانواده ،خوشبینی
گمانی بهجا را ایجاد میکند .اصل صبر و استقامت از تدریجی بودن
و در نگاهشان خوش
ِ
تغییرات برداشت میشود .شرایط زندگی و اخالق اعضای خانواده بهتدریج اصالح میشوند.
امام علی؟ع؟ با اشاره به زمانمندی موفقیتها ،صبر و استقامت را موجب پیروزی و رسیدن
به مطلوب میدانند (محمدی ری شهری ،1383 ،ج ،2ص .)1559انسان ،معناگرا است و
برای یافتن معنایی آرامشبخش و هویتی پایدار ،باید دین را مدار زندگی خود قرار دهد.
دین ،بهعنوان یک مجموعه منسجم که از خدا آغاز میشود و با حیات پس از مرگ تداوم
پیدا کرده و در نهایت به رستاخیز منتهی میشود ،زندگی انسان را معنا میدهد (افتخاری،
 .)1390زیبادوستی انسان ،مقتضی رعایت پاکیزگی و آراستگی و برای به انحراف نرفتن این
گرایش ،باید عفتورزی داشت .اعضای خانواده به حکم انسانیت ،از کرامت برخوردارند؛
بنابراین باید همسر و فرزندان مورد تکریم قرار گیرند و میبایست در جهت حفظ کرامت آنان،
ً
سپاسگزار و قدرشناس بود؛ چرا که مسلما ،بیاعتنایی به زحمات و خدمات افراد ،متناسب
با کرامت آنان نیست و به شخصیت آنان لطمه میزند .ضعف و نقص انسان ،اقتضا دارد در
زندگی خانوادگی و در تعامل اعضای خانواده با یکدیگر ،با نرمش ،رفتار شود و به اصول رفق
و مدارا ،بخشش و گذشت ،عذرخواهی و عذرپذیری و انتقادپذیری توجه گردد.
الزمه وجود تفاوتهای جنسیتی در خانواده و مبنای ّ
مکملیت ،همچنین اقتضای
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سیستمی بودن خانواده ،حفظ جایگاهها و رعایت مرزهای خانوادگی است .خانواده یک
سیستم است که باید هر عضوی با توجه به نقش جنسیتی خود ،مکمل کارکردهای دیگر
اعضا باشد .همچنین پاسخ صحیح و پایدار به نیاز انسان به انس و الفت اقتضای رعایت
اصول گفتگو و همنشینی سالم ،نیکرفتاری و محبتورزی ،همدلی ،توافق و تفاهم،
راستگویی ،یکرنگی ،امانتداری و نفی خشونت است .هر یک از این اصول ،ضامن ایجاد و
پایداری انس و الفت اعضای خانواده است و نبود یا نادرستی هر یک ،در پاسخگویی به این
نیاز خلل به وجود خواهد آورد.
از مبنای همراهی انسان با رنج و سختی به اصل ّ
تحمل و تدبیر خواهیم رسید .امام
علی؟ع؟ میفرمایند« :همانا برای سختیها پایانی است که باید به آن برسد .پس برای انسان
خردمند ،زیبنده است که هرگاه دچار سختیها گردید ،کنار آن بیارامد تا زمان آن به سر آید؛ چرا
که دفع کردن آن ،پیش از سر آمدن زمان آن ،افزودن بر رنج آن است» (مجلسی ،ج ،68ص.)95
اعضای خانواده در چارچوبی صحیح ،به دیگران و به یکدیگر نیازمندند؛ بنابراین ،باید با
هم همکاری داشته باشند تا به نیازهای خود پاسخ جمعی دهند و در مواقع لزوم از مشاوره
ّ
حکمیت بزرگترها را پذیرا باشند .از ارزشمندی و تقدس
وقوع نزاع،
بهره گیرند .نیز در مواقع ِ
ازدواج و خانواده ،اصل ارضای متعادل و صحیح غریزه جنسی برداشت میگردد و باید برای
استحکام این نهاد ارزشمند ،به نقش مدیریت متعادل خانواده توجه داشت .نمیتوان
تصور کرد ارزشهای ازدواج و تشکیل خانواده بدون پاسخگویی صحیح به نیازها و مدیریت
متعادل آن به دست آید .مبنای ارزشمندی فرزند و فرزندآوری ،حفظ فرزند و فرزندپروری
صحیح را در پی خواهد داشت.
در روایات زیادی پس از اشاره به ارزشمندی فرزندآوری ،به سبک صحیح فرزندپروری
و آداب تربیت فرزند پرداخته شده است .بر مبنای وظیفهمحوری و حقوقمداری ،اصل
رعایت حقوق و انجام وظایف استنتاج میگردد .در پی مبنای قرآنی قیمومیت مرد ،اصل
فرمانبرداری زن نسبت به شوهر و اصل برخورد صحیح اسالمی با همسر ناسازگار (نشوز زوج)
مطرح میگردد .در خانواده ،مردّ ،قوام بر زن است و زن برای تحقق خانواده مطلوب ،در
چارچوبی ّ
معین ،از همسرش ،پیروی میکند؛ اما در صورت نافرمانی ،اسالم نحوه برخورد
صحیح با این مشکل را بیان کرده است که باید از حدود آنّ ،
تعدی صورت نگیرد .اسالم ،در
خصوص کجرفتاری مرد نیز چارچوبی را تعیین کرده است.
توجه به نقش آسیبهای خانواده در گسست آن و ایجاد مشکالت ،ما را به اصل لزوم
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ترک عوامل آسیبزا میرساند .پیامبر؟ص؟ فرمودند« :از هر آنچه خالف دستور خداوند است

دوری کنید» (مجلسی ،ج ،9ص )185و بهطور حتم ،دچار شدن به آسیبهای خانواده
خالف دستور خداوندی است که خانواده ،دوستداشتنیترین بنا نزد اوست .مطلوبیت
دینی اصالح ذات البین ،مطلوبیت دینی وساطت در تشکیل خانواده و مطلوبیت دینی اصالح
روابط خانوادگی اقتضا دارند حدود فقهی و اخالقی در مداخالت خانوادهدرمانی رعایت گردد.
نمیتوان گفت در اسالم ،اصالح ذات البین ،وساطت در تشکیل خانواده و اصالح روابط
خانوادگی ،از مطلوبیت برخوردارند؛ اما حدود و ضوابطی برای آنها مشخص نشده است.
ّ ً
مسلما برای رسیدن به رضای الهی در مطلوبیتهای مذکور ،باید در مداخالت خانوادهدرمانی،
حدود فقهی و اخالقی ،رعایت گردد.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده پروتکلهای خانوادهدرمانی با رویکرد اسالمی بر
اساس این اصول تدوین شوند و نقش این مبانی در تدوین اهداف ،مولفهها و تکنیکهای
خانوادهدرمانی را نشان دهند.
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Abstract
The purpose of this study is to identify
spirituality in three dimensions of meaning,
scope and functions in psychology and
Islam. According to the purpose of the
research, psychological sources related to
religion and spirituality as well as verses
of the Qur'an, narrations and works of
Muslim thinkers were referred to and the
data were extracted and compared and
analyzed
descriptively-analytically.
Findings showed that spirituality in
psychology is a psychological state that
includes characteristics such as insight,
understanding of unity, inner integrity,
feeling of wonder, feeling of excellence,
feeling of acceptance, disconnection, love
and compassion, gratitude for the blessings
of life and feeling of meaning. But
spirituality in Islam is a state that is realized

چکیده
 شناســایی معنویت در ســه،هــدف این پژوهش
 گســتره و کارکردهــا در روانشناســی،ُبعــد معنــا
 به، بــا توجــه به هــدف پژوهــش.و اســام اســت
منابــع روانشــناختی مرتبط با دیــن و معنویت و
 روایات و آثار اندیشــمندان،همچنین آیات قرآن
مســلمان مراجعــه شــد و داد ههــا اســتخراج
تحلیلــی مقایســه-گردیــد و بــه روش توصیفی
 یافت ههــای پژوهــش نشــان.و تحلیــل گردیــد
:داد کــه معنویــت در روانشناســی عبارتانــد از
نشــناختی کــه متضمــن ویژگیهایی
 حالتــی روا
 یکپارچگــی، درک وحــدت، بصیــرت:از قبیــل
، احســاس تعالــی، احســاس حیــرت،درون
، عشــق و شفقت، قطع تعلق،احســاس پذیرفتن
شکرگزاری در برابر نعمتهای زندگی و احساس
معناداری اســت؛ ولــی معنویت در اســام حالتی
است که در ارتباط با وجود خداوند متعال تحقق

80
مییابــد و شــامل مؤلفههــای شــناخت خداونــد،
ایمان به خالق ،احساس تعلق به خالق ،و انجام
عمــل بــرای خداونــد ،درک همهجانبــه حضــور
او و درک قــرب الهــی اســت .همچنین به دســت
آمــد کــه کارکردهــای معنویــت در روانشناســی
در حیط ههــای ســامت جســم و روان ،تأثیــر بــر
شــادکامی ،شــخصیت و درمــان ،کاهــش درد و
رنج و رضایت باطنی میباشــند .از نگاه اســامی
نیــز کارکردهایــی نظیــر آرامــش و کاهــش درد و
رنــج در ارتباط با معنویت مشــترک هســتند؛ ولی
معنویت اســامی کارکردهــای اختصاصی مانند:
لذت پایدار ،معنابخشی اصیل به زندگی و تقرب
بــه خالــق را بــه همــراه دارد کــه در معنویــت در
روانشناسی از آن سخن به میان نیامده است.
کلیدواژههــا :روانشناســی ،معنویــت ،اســام،
کارکردهای معنویت ،ارکان معنویت.
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in connection with the existence of God
Almighty and includes the components of
knowing God, believing in the Creator,
feeling belonging to the Creator, and
doing action for God, comprehensive
understanding of His presence and
understanding of nearness to God. It was
also found that the functions of spirituality
in psychology in the areas of physical and
mental health are the effect on happiness,
personality and healing, reducing pain
and esoteric satisfaction. From the
Islamic point of view, functions such as
relaxation and reduction of suffering are
related to common spirituality, but Islamic
spirituality has specific functions such as
lasting pleasure, genuine meaning to life
and closeness to the Creator, which is not
mentioned in spirituality in psychology.
Keywords: Psychology, Spirituality, Islam,
Functions of Spirituality, Pillars of Spirituality.

مقدمه
«معنویت» ،مترادف واژه « »spiritualityدر زبان انگلیسی است که از اسم« »spiritusکلمهای
التین بهمعنای َ«نفس و َد ْم» گرفته شده است »spiritus« .نیز از« »spirareبهمعنای دمیدن
یا نفس کشیدن گرفته شده است .در ترجمههای التین عهد جدید « »spiritualisیا شخص
«معنوی» کسی است که زندگی او را روحالقدس یا روح خدا نظم بخشیده یا تحت تأثیر قرار
داده است .واژه انتزاعی ( spiritualitusمعنویت) که در اوائل قرن پنجم به کار میرفت ،همین
معنای برگرفته از کتاب مقدس را به همراه داشت؛ اما با آغاز قرن دوازدهم این واژه آرامآرام
معانی ضمنی با کارکرد واقعی روانی به دست آورد که در مقابل جسمانیت یا مادیت قرار داشت.
معنویت ،افراد منسوب به کلیسا را تعیین میکرد .امروزه حتی برای نشان دادن شاخهای
تحقیقی از علم کالم یا تاریخ ادیان به کار میرود (پرینسیپ 1983 1،بهنقل از :وولف.)1997 2،
1 . Principe, W.
2 . Wulff, D. M.
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این واژه با معنایی باطنی که به گمان مسیحیان ،در پرتو الهام ،در الیه زیرین معنای
اصلی و لغوی کتاب مقدس یافت میشد ،ارتباط داشت .بعدها این عقیده که در زیر هر ظاهری
معنایی نهفته است به همه وقایع معنوی (مقدسات بهویژه عشاء ربانی و حتی خود طبیعت
بهمثابه تجلی عظمت الهی) گسترش یافت (بهنقل از :دوپره1987 1،م ،مرزبند.)1391 ،
نوین
حدود یک و نیم قرن است که بحث معنویت و واژه معنویت به شکل و قالب ِ
آن در جهان غرب مطرح شده و مکتبهای معنویتگرا یا روشهای معنوی و به تعبیر
رایجتر «جنبشهای نوپدید دینی» به شدت مورد توجه و استقبال قرار گرفته است (جعفری،
 .)1391شواهد نشان میدهد امروزه تمایل به معنویت بهطور فزایندهای رو به گسترش است
و بررسیهای همگانی ،افزایش چشمگیری در عالقه به امور معنوی را تأیید میکند (گال آپ
و جونز 2،بهنقل از :میلر و تورسن2003 3،م).
از دیدگاه تاریخی و تطبیقی ،فقط میتوان از کثرت «معنویت» سخن گفت .معنویتهای
معنویت بسیاری میتوان یافت که تعابیر فرهنگی خاصی را از
گوناگون و مکتبهای
ِ
خاص سنتهای گوناگون نشان میدهند .جیمز 4،اولین فردی است که
آرمانهای دینی
ِ
بهعنوان روانشناس تجربههای دینی را مورد بررسی قرار داد .توجه به اهمیت و جایگاه
معنویت در عرصههای مختلف زندگی با نگارش کتاب وی با عنوان «انواع تجربههای دینی»
در سال 1902م آغاز شد .جیمز ،نظریهاش را این چنین مطرح کرده است که زندگی انسان
همواره با جهانی فراتر و معنوی ارتباط دارد .از دیدگاه او ،معنویت موجب معناداری زندگی
انسان میشود .به عالوه ،معنویت باعث شکلگیری روابط اخالقی و انسانی و ایجاد نگرش
مثبت نسبت به خود و دیگران میشود .از دیدگاه جیمز ،اصوًال تجارب معنوی و مذهبی،
معانیای را به زندگی انسان میبخشد که به گونه عقالنی یا منطقی قابل قیاس با پدیدههای
دیگر نیست.
مسیر بررسی تجربههای دینی و معنویت از آن پس ادامه پیدا کرد و ردپای نظریههای
معنویت را میتوان در مفاهیم مرتبط با معنویت کشف نمود .مفاهیمی همچون بهداشت
معنوی ،هوش معنوی ،درمانهای معناگرا و رشد معنوی (ناروئی نصرتی.)1384 ،
اما گذشته از جیمز ،اندیشمندان دیگری همچون گوردون آلپورت و کارل یونگ نیز
1 . Dupre, L.
2. Gall up & jones
3. Millet & Thoresen
4. James, W.
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بهطور عام به مبحث معنویت و تجربههای معنوی و آثار و نتایج حاصل از آن پرداختهاند.
اما در قلمرو آموزش و پرورش یکی از صاحبنظران پیشگام در ایجاد تغییر در نوع نگاه
به حوزه معنویت ابراهام مازلو 1است که با تأ کید بر رشد ویژگیها و ابعاد ماوراء فردی
دانشآموزان ،دستیابی به تعالی خود ،رشد تفکر شهودی و تکامل معنوی را بهعنوان اهداف
مهم برنامههای آموزشی و درسی مطرح میسازد .در واقع ،از دیدگاه مازلو «هر یک از ما یک
ماهیت درونی دارد که شبه غریزی ،ذاتی ،معین و طبیعی است .مناسبترین کاری که باید
انجام داد این است که به جای سرکوب کردن و فرو نشاندن این ماهیت درونی به بارز کردن،
تقویت و یا حداقل تشخیص آن بپردازیم» (امینی ،الهی نژاد.)1392 ،
این حقیقت را نمیتوان انکار کرد که دین و معنویت اثر عمیقی بر وجود انسان و حقیقت
زندگی میگذارد (هنینگزگارد 2و همکاران2008 ،م ،ص .)703با توجه به این تأثیر وسیع،
روان آدمی از تأثیرات دین مستثنا نبوده و دیندارای نقش مهمی در رشد انسان خواهد بود.
چنین تأثیراتی موجب شده مطالعه دین و بررسی تأثیرات آن بر زندگی انسان و بهطور خاص
بر رشد روانی او مورد توجه ویژهای قرار گیرد (پالوتزیانوپارک2005 ،3م ،ص.)3
پژوهشگر در این بررسی درصدد است ضمن بررسی مفهوم معنویت در روانشناسی و
گستره آن ،کارکردهای معنویت را هم در روانشناسی و اسالم با تکیه بر منابع اسالمی و دیدگاه
اندیشمندان مسلمان شناسایی و استخراج کرده و در نهایت با یکدیگر مقایسه کند .این
پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که معنویت در روانشناسی چه مفهوم و گسترهای
دارد و کارکردهای معنویت در روانشناسی و اسالم چه چیزهایی هستند و چه تفاوتهایی
بین کارکردهای معنویت در روانشناسی و اسالم است.
معنویت در روانشناسی دارای تعاریف و معانی متفاوتی است .این تفاوتها ناشی از آن
است که روانشناسان موارد متعددی را بهعنوان مصادیق معنویت معرفی کردهاند (معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان ،1395 ،ص .)177تعاریف مطرح شده گاهی دامنه
معنویت را چنان گسترده فرض کردهاند که هر گونه احساس تلخ و شیرین و رازآلودی را
که متفاوت با جریان زندگی روزمره و غیرقابل تبیین با علم تجربی باشد نیز شامل میشود
و گستره آن از احساس دلتنگی در مشاهده غروب آفتاب و برخی تخیالت درونی گرفته
1. Maslow.
2. Henningsgaard
3 . Paloutzian, R. & C. Park
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تا مکاشفات و مشاهدات وحیانی پیامبران را شامل میشود (محمدی ،1390 ،ص.)119
هافمن1997( 1م) به برخی برداشتهای متفاوت از معنویت اشاره دارد و میگوید« :در حالی
که برای برخی معنویت ناظر به فرم و ساخت زندگی عابدانه است ،برای برخی دیگر به معنی
نوعی کلگرایی است و برای گروهی دیگر مراد از معنویت جستجوی معناست» (بهنقل از:
صفایی مقدم 1389 ،و .)1390
برخی دیگر از تعاریف ارائه شده از سوی محققان و اندیشمندان غربی در خصوص
معنویت عبارتاند از:
الکینز 2و همکاران ،عرفان و معنویت را اینگونه تعریف مینمایند« :معنویت به معنای
طریقه زندگی یا روشی برای تجربه کردن است .این حالت با هشیاری 3نسبت به ُبعد
فرامادی جهان پدید میآید و ارزشهای مذهبی ،اجتماعی و انسانی آن را مشخص میکند.
این ارزشها به دیگران و طبیعت یا به هر چیزی که فرد نتیجه نهایی وصول قلمداد میکند،
اطالق میشود» (ارفعی ،1387 ،ص.)27
همچنین ،آلیستر هاردی 4پس از یک پژوهش گسترده بر روی هزاران فرد مذهبی
چنین نتیجه گرفته است« :از مشخصات عمده تجربههای عرفانی-معنوی انسان ،گرایش
ً
او به یک واقعیت فرامادی است .این گرایش و اشتیاق غالبا در اوایل دوران کودکی ،خود را
نشان میدهد .این احساس که چیزی از درون «من» قابل دریافت و ادراک است و تمایل به
شخصیسازی این حالت ،در قالب نوعی الوهیت و رابطه «من-تو »5است ،از طریق نیایش
و طی طریق ایجاد میگردد» (هاردی ،1979 ،6ص .)130تعریفی که آلمن و همکاران از
تجربههای عرفانی ارائه کردهاند عبارت است از« :نوعی رویداد روانشناختی فراطبیعی و
گذرا که دربرگیرنده احساس وحدت و هماهنگی با نیروهای مقدس و کل هستی است .این
حالت با یک یا تعدادی از آثار همراه است :عقالنیت ،مذهبی بودن ،از خودبیخود شدن یا
خلسه ،تغییر در احساس زمان ،ناتوانی در توضیح دادن این پدیده ،تغییرات عواطف در حین
وقوع رویداد ،تغییر وضع و انفعال جسمی» (آلمن 7و همکاران1992 ،م ،ص.)690-654
1 . Hoffmann, R. J.
2 . Elkins.
3 . Consciousness.
4 . Hardy, A.
5 . I-thou.
6 . Hardy, A.
7. Allman, L. S. , De La Roche, O. , Elkins, D. N. , & Weathers, R. S
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پالوتزیان 1و همکاران (2005م) ،به تنوع تعریفهای معنویت نزد برخی مؤلفان در
2
گذشته و حال اشاره کردهاند که چشمانداز مناسبی را پیشرو قرار میدهد .موری و زینتر
(1989م) ،معنویت را چنین تعریف کردهاند :معنویت یک کیفیت روانی است که فراتر از
باورهای مذهبی قرار دارد و در انسان ایجاد انگیزه میکند و احساساتی مثل درک هیبت الهی
و احترام به خلقت را در شخص به وجود میآورد .فرد معنوی در زندگی هدفمند است و معنی
زندگی را دریافته است ،حتی در مواردی که فرد به وجود خداوند اعتقاد نداشته باشدُ ،بعد
معنوی انسان را وامیدارد تا درباره خلقت و جهان الیتناهی اندیشه کند .زمانی این ُبعد مهم
در زندگی برجسته و مهم میشود که انسان در برابر فشارهای عاطفی ،بیماریهای شدید و
مرگ قرار گیرد .کوئینگ و همکارانش معتقدند :معنویت عبارت است از جستجو و مطالعه
شخصی برای درک و فهم پرسشهایی درباره زندگی ،معنا و ارتباط با نیروی مقدس یا متعالی
4
که ممکن است منجر به رشد آیینهای مذهبی و تکوین جامعه شود (موررا آلمیدا 3،کوئینگ،
2006م) .به نظر میرسد که مشخصات عمده تجربههای معنوی و مذهبی انسان ،در اشتیاق
او به واقعیت فرامادی نمایانگر میشود و این اشتیاق خود را در اوایل دوران کودکی نشان
میدهد :این احساس که چیزی (حضوری)« ،سوای خودم» ،قابل دریافت و ادراک است و
تمایل به شخصیسازی حضور ،در قالب نوعی الوهیت و رابطه «من و تو با آن» که از طریق
نماز و نیایش برقرار میشود (ویلیام وست2004 5،م ،به نقل از :شهیدی و شیرافکن.)1383 ،
وست2000( 6م) عنوان میکند که تعریف معنویت مشکل است .کرنت1998( 7م) بیان
8
میکند که تعریف معنویت به دلیل معادل دانستن آن با مذهب ،قدری مشکل است .کلی
(1995م) خاطرنشان میکند که هرچند تعریف معنویت و مذهب ،قدری مشکل میباشد،
هر دو در مفهوم تعالی ،با دیگری سهیم هستند .تعریفی که در پی میآید ،از نشست سران
انجمن ارزشهای معنوی ،اخالقی و مذهبی در مشاوره 9،در سال 1996م ،درباره معنویت به
1. Paloutzian, F.
2. Murray RB,Zentner J. B
3. Alexander Morira _ almieda.
4. Harold g. Koeing
5. West, W.
6. West, W.
7. cornett.
8. Kelly, D. M.
9 . Association for sprirual , Ethical and Religiou values in counseling.
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دست آمده است (جری میلر2003 1،م) .معنویت محصول مواجهه جان آدمی با امر قدسی به
درجات مختلف است که موجب پرورش جان آدمی میشود و رشد معنوی را تضمین میکند
(الکینز ،1998 ،ص .)18-5معنویت به معنای ساکن شدن روحالقدس در فرد است که
روحالقدس به نحوی بر رفتار فرد معنوی تأثیر میگذارد (همان).
معنویت اسالمی و مبتنی بر دین ،حالتی است که بهدنبال ارتباط روحانی پیوسته با
خالق و اطاعت از فرامین او در فرد ایجاد میشود؛ معنویت دینی راهگشای انسان در زندگی
فردی و سبب ارتقای معنوی شخص و به تبع آن ،جامعه و در نهایت عامل سعادت اخروی
فرد و جامعه خواهد بود .در واقع ،تمرکز بر معنویت میتواند وسیلهای باشد برای کنترل
محیط ،جلوگیری از تعارض ،پذیرش اهداف فردی و اجتماعی و کسب موفقیت ،بهگونهای
که گروهی بر این باورند که باید معنویت را بخش مهمی از برنامههای فردی و اجتماعی به
حساب آورد (دوستمحمد ،1389 ،ص.)105
برخی از اندیشمندان ،اجزا و مؤلفههای معنویت را بدینشرح بیان کردهاند:
 .1درک معنا و مفهوم زندگی؛  .2بهبود تعادل در ارزشهای مادی؛  .3داشتن چشماندازی
برای بهبود جهان.
مکدونالد و فریدمن۲۰۰۲( 2م) هم برای معنویت به چهار مؤلفه اشاره کردهاند:
 .1تمرکز به هدف غایی؛  .2آگاهی و بهبود سطوح چندگانه هوشیاری؛  .3تجربه کردن ارزش
و قداست زندگی؛  .4متعالی شدن به سوی کل (فراتر رفتن از خود).
اعتقاد بر این است که معنویت ،نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن
با کسی غیر از خودمان است؛ این آ گاهی منجر به تجربهای میشود که فراتر از خویشتن است.
وگان در بحث ابعاد معنوی انسان ،بعضی از خصوصیات معنویت را چنین عنوان کرده است:
 .1باالترین سطح رشد در زمینههای مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی و بینفردی
را در میگیرد؛  .2یکی از حوزههای رشدی مجزا میباشد؛  .3بیشتر بهعنوان نگرش مطرح
است؛  .4شامل تجربههای اوج میشود (ساغروانی.)۲۲-۲۱ ،۱۳۸۹ ،
لوو (2002م) هم سه مؤلفه اصلی معنویت را این چنین بیان میکند:
 .1جستجو برای غایت؛  .2داستان و نماد که نتیجه نیاز به تشریح تجربههای مذهبی بوده؛
 .3تعالیم اصول عقاید که نتیجه گفتار فلسفی تجربیات مذهبی است (بهنقل از :تبرایی.)1385 ،
1 . Geri Miller.
2 . Friedman H. & McDonald D.
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کینگ۲۰۰۸( 1م) معتقد است :دین بهترین خالصه از رفتارها (اجتماعی و فردی ،شامل
مراسم و عادات) ،ارزشها ،نگرشهایی که بر مبنای تعلیمات مذهبی (شامل داستانها و
سنبلها) است .رفتار مذهبی شامل جستجوی فردی برای «غایت» و «خداپرستی» است ،اما
نه جهانی است و نه انتزاعی.

روش پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفی-تحلیلی است .در این پژوهش به منابع معتبر روانشناختی در
خصوص معنویت و منابع اسالمی پیرامون معنویت مراجعه شده و مباحث مرتبط با بحث
معنویت را جمعآوری نموده ،سپس به توصیف و تحلیل آن پرداخته شده است ،سپس
نقطهنظر روانشناسان را با نظر اسالم مقایسه میکند .البته معنویت بهعنوان یک مسئله
و مفهوم مستقل در اسالم مطرح نبوده است .بنابراین محقق با استنباط مفهوم معنویت و
مفهومسازی از طریق استخراج مال کهای معنویت از دیدگاه منابع اسالمی و گاه با داللتهای
التزامی به بررسی آن میپردازد.
در این پژوهش ،به منابع معتبر روانشناختی در خصوص معنویت و منابع اسالمی
پیرامون معنویت مراجعه و مباحث مرتبط با بحث معنویت را جمعآوری و پس از آن به
توصیف و تحلیل اطالعات پرداخته شد .سپس مقایسه بین نقطهنظر روانشناسان با نظر
اسالم صورت گرفت .البته معنویت بهعنوان یک مسئله و مفهوم مستقل در اسالم مطرح
نبوده است .بنابراین با استنباط مفهوم معنویت و مفهومسازی از طریق استخراج مال کهای
معنویت از دیدگاه منابع اسالمی و گاه با داللتهای التزامی به بررسی آن پرداخته شده است.

یافتههای پژوهش
تحلیل دادهها نشان داد ،معنویت در اسالم و روانشناسی به لحاظ ماهیت و کارکردها،
تفاوتهایی دارد .در معنویت از دیدگاه روانشناسی بیشتر تجربه حال خوب و تجربه شخصی
که میتواند تأثیرگذار در زندگی دنیا باشد ،مد نظر است .هرچند بر اساس برخی از تعاریف،
رفتارها هم که گاهی بر اساس نگرشها و تعالیم مذهبی است ،جزئی از تعریف معنویت قرار
داده شده است؛ اما حدود آن را تا حدی گسترده قرار دادهاند که تجربه شخصی بدون منبع
1. King, D. B.
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الهی هم میتواند معنویت باشد .بر خالف معنویت از دیدگاه اسالم که این حس و حال خوب
در ارتباط با یک موجود متعالی و برتر رخ میدهد و میتواند تأثیرگذار در همه عرصههای
َ َُ
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ً
َس ْر َمدا»؛ یعنی تمام ساعات و لحظات انسان مؤمن که معنویت دارد ،با اعمال و مناسک دینی

است تا جایی که یک حالت خوش معنوی دائمی به وجود بیاید .یک عمل که حالتهای
بیرونی است و برای رضای خالق است ،باعث حال درونی و معنوی خوش طوالنی میشود.
هیل و پارگامنت (2003م) ،خاطر نشان میکند که آثار بسیار زیادی وجود دارد که
مذهب و معنویت را با سالمت جسمی (جورج ،الیسون و الرسون2002 1،م و دیگران) و
سالمت روانی (الرسون و همکاران1998 ،م ،پلنت و شرمن2001 2،م) در ارتباط میداند.
فرهنگ بزرگ الروس ،بهداشت روانی را «استعداد روان برای کار کردن هماهنگ ،خوشایند
و مؤثر ،انعطافپذیری در موقعیتهای دشوار و توانا بودن برای بازیابی خود» تعریف میکند
(بهنقل از :ایزدی و یعقوبی.)1387 ،
کیم 3و همکاران (2004م) ،سعی کردند رابطه بین معنویت و سالمت روان را تبیین نمایند.
آنها نتیجه گرفتند رابطه معنویت و آشفتگیهای روانی مانند یک  Uمعکوس است؛ بدین ترتیب
افرادی که نمره خیلی باال یا خیلی پایین در پرسشنامه معنویت کسب کرده بودند ،نسبت به
افرادی که نمره متوسطی به دست آورده بودند ،احساسات مثبت بیشتری مانند شوخطبعی و
اعتماد به نفس و هیجانات منفی کمتری مثل خصومت و غم را تجربه میکنند.
تحقیقات انجام شده نشان دادهاند ،معنویت نهتنها بر حاالت خلقی و سالمت روانی
افراد مؤثر است ،بلکه شرایط جسمانی آنها را نیز بهبود میبخشد .کوئینگ (2004م) بیان
میکند افرادی با میزان معنویت باال دارای کارکرد ایمنی بهتر و غدد درونریز منظمتری
هستند .وی بر اساس تحقیقاتی که انجام داده ،بر این باور است که افراد معنوی کمتر
بهواسطه سرطان میمیرند .از سوی دیگر ،بیان میکند که شیوع بیماریهای کرونری قلب
در افراد با گرایشهای معنوی قویتر ،کمتر است و این امر با رفتارهای سالم در این افراد مثل
1. George, Ellison & Larson.
2. Plante & Sherman.
3 . Kim.
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پایین بودن مصرف سیگار ،ورزش کردن ،مصرف کلسترول کمتر و بهداشت خواب ارتباط
دارد .او گزارش میدهد که  12مطالعه از  14مطالعه نشان دادهاند که بین معنویت و فشار
خون طبیعی ارتباط وجود دارد.
کوئینگ (2004م) ،در تبیین وجود ارتباط بین معنویت و سالمت جسمانی معتقد است
که معنویت هیجانات و کارکردهای اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار داده و این امر نیز به نوبه
خود سیستم ایمنی و غدد درونریز وی را متأثر میسازد .بنابراین ،باورها و اعمال معنوی با
رفتارهای سالم ،کارکرد ایمنی قویتر ،شرایط قلبی-عروقی بهتر و عمر طوالنیتر همراه است
(کروز2003 1،م).
برخی از پژوهشها وجود عوامل روانی-اجتماعی و معنوی را در افزایش میزان شادکامی
مؤثر میدانند .برخی از محققان بر این باورند که معنویت بر بهزیستی روانی تأثیر میگذارد،
چنانچه مطالعات بسیاری بر اساس نمونههای ملی نشان دادهاند که شادکامی بهطور
معناداری با تعهد مذهبی (الیسون1991 2،م) ،قدرت رابطه شخصی با خدا (پولنز1989 ،م)،
تجارب عبادتکنندگان (پولماوپندلتون1991 ،م) و جنبههای مذهبی و مشارکتی دینداری
(الیسون و همکاران1989 ،م) حتی بعد از کنترل سن ،درآمد و وضعیت تأهل رابطه دارد
(ادگینتون و شومن2004 ،م ،بهنقل از :کشاورز .)1384 ،مورلند و ایسلر2005( 3م) گزارش
دادهاند که معنویت کلید حقیقی برای شاد زیستن است .در مطالعهای که با هدف بررسی
ماهیت معنویت در کارمندان خدمات پزشکی اورژانسی و تأثیرش بر شاد زیستن و دعا برای
بیماران روی  125نفر ،توسط بکوس 4و همکاران (1995م) انجام شد ،نگرش آنها با نگرش
جمعیت کلی که از نظرسنجیهای گالوپ به دست آمده بود ،مقایسه شد .در هر گروه60 ،
درصد اظهار کرده بودند که اصًال به وجود خدا شک نکردهاند 80 ،درصد آنها به زندگی پس از
مرگ اعتقاد داشتند و در میان کارمندان بخش اورژانس ،افرادی که زندگی معنوی فعالتری
داشتند ،احساس شادی بیشتری میکردند (میرمهدی و همکاران.)1393 ،
از آنجا که معنویت بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل میدهد و تأثیر بسزایی بر
سالمت و بهزیستی دارد ،میتوان انتظار داشت که معنویت بخش مهم مشاوره و رواندرمانی
نیز بهشمار آید.
1 . Crause.
2 . Ellison.
3 . Moreland & Issler.
4 . Backus.
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پراپست ( ،1980به نقل از :میلر2003 ،م) اظهار داشت ،نادیده گرفتن باورهای مذهبی
مراجع باعث کاهش تأثیر رواندرمانی و پایان یافتن نابههنگام درمان میشود .همچنین
میلر و تورسن1999( 1م ،بهنقل از :میلر )2003 ،بر این عقیده پافشاری میکردند که اطالع
درمانگر از نگرشهای مذهبی و معنوی مراجع ،او را در فهم بهتر مسائل وی یاری میکند.
همچنین باید خاطرنشان کرد که معنویت و مذهب از جانب نهادهای رسمی روانشناسی و
مشاوره نیز مورد توجه واقع شدهاند .در اصول اخالقی روانشناسان ،روانپزشکان و مشاوران
بیان شده است که دین از مواردی است که متخصصان بهداشت روان ملزم به احترام به آن
هستند (ریچاردز2004 2،م ،به نقل از :کامر.)2005 ،
انجمن روانشناسی امریکا ( )APAو انجمن مشاوره امریکا ( )ACAنیز بر اهمیت ابعاد
معنوی در رواندرمانی و مشاوره تأ کید زیادی دارند .در هر دو سازمان مذکور تقسیمبندی
حرفهای مربوط به معنویت و مذهب انجام شده است .طبق گزارشهای سازمانهای فوق
در سال 2000م ،بخش سی و ششم  APAبه روانشناسی مذهب اختصاص یافته است که
دارای حدود  1197عضو بوده است .در دسامبر 2000م نیز در  ACAبخش انجمن ارزشهای
معنوی ،اخالقی و مذهبی در مشاوره حدود  2705عضو دارا بوده است .عالوهبر این گروههای
تخصصی فراوانی در امریکا و اروپا فعالیت میکنند که درصدد پیوند بین آموزههای مذهبی و
معنوی با اصول رواندرمانی و مشاوره هستند (میلر .)2003 ،بر اساس شواهد به نظر میرسد
دیگر فاصله بین علم و دین یا به عبارت بهتر ،رواندرمانی و مذهب به پایان رسیده است و
بیعت مجددی بین آنها در حال تکوین است (میرمهدی و همکاران ،1393 ،بهنقل از :کامر،
2005م ،ص.)166
پیدمنت ( ،)1999با ساختن مقیاس تعالی معنوی و انجام پژوهشهای مختلف ،به این
نتیجه رسید که فقدان هر گونه الگوی سازمانیافته کلی برای درک اهمیت شخصیتشناسی
سازههای معنوی ،این زمینه را در حالت آشفتگی ادراکی قرار داده است .عملکردهای مذهبی
مانند دعا کردن ،حضور در اماکن مذهبی ،خواندن قرآن و سیار متون مذهبی در پیشگیری
و کاهش اختاللهای روانی و همچنین مشکلهای ناشی از آن مانند خودکشی مؤثر است و
افزون بر این میتواند زمینهساز رشد مناسب برخی ویژگیهای شخصیتی مانند اعتماد به
نفس باال ،عزت نفس و احساس کنترل بر شرایط در افراد باشد که در نهایت در ارتقای سالمت
1 . Thoresen, C. E.
2 . Richards, P.
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روانی و پیشگیری از بسیاری مشکلها تأثیر مثبت خواهد داشت (جانبزرگی.)2008 ،
از اهداف روانشناسی کاهش درد و رنج بشر است ،هدف معنویت سکوالر نیز کاهش
درد و رنج خود و همنوعان است .این هدف مشترک ،معنویت و روانشناسی را به هم پیوند
میزند و هر دو را در یک جبهه قرار میدهد .در واقع ،خاستگاه و نقطه عزیمت یک انسان
معنوی ،کاهش درد و رنج مجموع انسانها و خود است .همه تحقیقات روانشناختی،
چه آنهایی که در فلسفه نفس صورت گرفته؛ یعنی روانشناسی فلسفی و چه آنهایی که در
روانشناسی تجربی صورت گرفته ،تأیید میکند که هدف انسان این است که از درد و رنج
بگریزد .او میخواهد خود را از درد و رنج برهاند .برانگیختگی یک فرد به سوی هر چیزی،
برای این است که در آن چیز مایه کاهش درد و رنج میبیند (ملکیان ،1388 ،ص-۳۶۲
.)۳۶۳
انسان معنوی عالوه بر اینکه همواره برای کاهش رنج و درد تالش میکند ،بهدنبال
ِ
چیز دیگری نیز است که در حوزه روانشناختی قرار میگیرد .ملکیان در این باره میگوید:
«بزرگترین هدف همه ما انسانها در زندگی این است که به رضایت باطن برسیم .رضایت
باطن سه مؤلفه مهم دارد .1 :آرامش؛  .2شادی؛  .3امید .این سه مؤلفه در مجموع سازنده
چیزی است که در روانشناسی تجربی و روانشناسی عرفانی آن را رضایت باطن مینامند»
( ،1388ص .)307کاهش درد و رنج بشر و رسیدن به رضایت باطن؛ یعنی آرامش ،شادی و
امید از واقعیتهای روانشناختی است که حوزه معنویت و روانشناختی را به یکدیگر پیوند
میزند .وقتی معنویت را در حوزه روانشناسی مورد بررسی قرار میدهیم ،توجه به این نکته
مهم خواهد بود که معنویت یک فرد چگونه است (رنجبر.)1395 ،
کارکردهای مختلف معنویت روانشناختی در نمودار  1بیان شده است:
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نمودار  -1کارکردهای معنویت در روانشناسی
معنویت و سالمت
روان
معنویت و شادکامی
معنویت و شخصیت
کارکردهای معنویت در روانشناسی

معنویت و درمان
معنویت و کاهش
درد و رنج
معنویت و رضایت
باطن

آرامش
شادی
امید

معنویت اسالمی در طول سالیان متمادی رشد بسیار چشمگیری در عرصههای علمی،
فرهنگی ،هنری ،معماری ،اقتصادی ،اجتماعی ،فردی ،اخالقی و ...بر جای گذارده و آثار و
کارکردهای آن ،درون فرد و نیز در سطح جامعه ،بسیار گسترده بوده است .از آنجا که معنویت
اسالمی کامًال مبتنی بر تعالیم و آموزههای اسالم است ،در یک نگاه کلی ،با توجه به تقسیم
رایج در خصوص آموزههای اسالمی (کلینی1403 ،ق ،ج ،1ص 1)32میتوان آثار و کارکردهای
معنویت اسالمی را نیز در سه حوزه اعتقادات ،اخالق و مسائل فقهی و احکام بررسی کرد؛ زیرا
اسالم آیین جامعی است که تمام ابعاد وجودی انسان را مورد توجه قرار داده و تقسیمبندی
آموزههای اسالمی در این سه حوزه بیانگر پاسخگویی این سه ساحت به نیازهای انسان در
ابعاد مختلف است؛ بنابراین کارکردهای معنویت اسالمی در این سه حوزه ارتباط مستقیم با
ابعاد وجودی انسان دارد (میان محله.)1395 ،
َ َ
َ
َّ
َ َ
َّ َ ْ ْ ُ َ َ َ ٌ ٌ ُ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ُ َّ ٌ َ َ ٌ
ائة َو َما خل ُه َّن ف ُه َو ف ْضل».
 .1قال َالن ِبی؟ص؟«ِ :إنا ال ِعلم ثلثة آیة مکمة أو فر ِ یضة ع ِادلة أو سنة ق ِ

92

 /سال ششم ،شماره دوم ،پیاپی  ،14پاییز و زمستان 1399

مراد از کارکردهای اعتقادی معنویت اسالمی ،آثار و کارکردهای آن در حوزه اعتقادات
یعنی باورهاست .برقراری پیوند قلبی ناشی از محبت با پروردگار متعال ،میتواند نوع نگاه
انسان به تمام عالم را تحتالشعاع خود قرار داده و در حوزه باور و بینش انسان ،تأثیرگذار
باشد .در این زمینه به عنصر رشد ایمان میتوان اشاره کرد.
سیر همیشگی ،رشد دائم و قوت وجودی یافتن از ویژگیهای غیرقابل تردید معنویت در
اسالم میباشد .برنامهریزی تکوینی و تشریعی خداوند همواره مؤمن را دگرگون میکند و آنها
را از تاریکیها به سوی نور میبرد (بقره .)257 ،ما هرچند در آغاز ،چنین حرکتی را به روشنی
متوجه نمیشویم؛ ولی با کمی دقت در روابط پیرامونی و رخدادهای درون روانی به چنین
دگرگونی دائمی میتوان پی برد.
یکی از کارکردهای مؤثر معنویت اسالمی در انسان ،رشد و شکوفایی ایمان است .بخش
اساسی ایمان ،باور و اعتقاد قلبی است .رابطه مؤلفههای معنویت با یکدیگر بهصورت یک
چرخه و نیز بهصورت دو سویه برقرار است؛ یعنی باور به غیب و بهدنبال آن باور به مبانی
اسالم و تعالیم آن سبب ایجاد محبت پروردگار در دل انسان میگردد .در نتیجه ،این شناخت
و محبت انسان شیوه عبودیت را در پیش میگیرد و اینگونه ساختار معنویت در انسان پدید
میآید .این چرخه همچنان به مسیر خود ادامه میدهد؛ یعنی محبت و عبودیت ایجاد شده
در انسان موجب شکلگیری باور عمیقتر و کاملتر در انسان میشود و بهدنبال بینش عالیتر،
محبت عمیقتر و سپس عبودیت کاملتر ایجاد میگردد و این چرخه همچنان ادامه مییابد.
باور کمرنگ و
این فرایند را میتوان به یک مارپیچ تشبیه کرد که در حلقههای پایینتر آنِ ،
در حلقههای باالتر ،باور و اعتقاد عمیقتر را میتوان مشاهده نمود .از اینرو میتوان رشد و
شکوفایی ایمان را یکی از لوازم و پیامدهای معنویت اسالمی دانست (میان محله.)1395 ،
انسان مسلمان برخوردار از گوهر معنویت ،به دلیل داشتن پیوند قلبی با پروردگار عالم
و پایبندی به عبودیت او ،هواهای نفسانی پست و بخش حیوانی وجود خویش را کنترل و
محدود مینماید .در نتیجه ،استعدادها و ابعاد انسانی و واالی وجودی او ،مجال بروز و ظهور
یافته ،بهتدریج به مدارج باالی ایمان صعود میکند .این شکوفایی و رشد ایمان به دلیل آن
است که هر کس در جهت تزکیه وجود خویش -که همان مفهوم عبودیت است -تالش نماید،
به رستگاری -که همان مقام قرب الهی است -نائل میگردد (هدایتی ،1391 ،ص.)632
رشد معنوی در اسالم با اعتقاد و باورهای صحیح به شکل واسطهای و مفهومی آغاز
میگردد و با عمل کردن عملی که برخاسته از آن ایمان باشد ،شکل میگیرد .در برنامه
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معنوی اسالم بر اثر عمل تدریجی ،کمکم انگیزه اعمال یکی پس از دیگری دگرگون میشود
و چنانکه بخشی از اعمال باید به قصد قربت انجام شود؛ اما این ویژگی به بقیه اعمال نیز
تسری مییابد .در اینجا با شناختی که فرد پیدا میکند ،فعالیت برای غیرخدا برایش بیمعنی
میشود و تمام اعمالش برای خدا و یاد خدا انجام میشود.
در ادامه ،تمام اعمال فرد به یک چیز تبدیل میشود و حال فرد نیز برای همیشه در
محضر قدس الهی قرار میگیرد .چنانکه حضرت علی؟ع؟ در دعای کمیل میفرماید« :خدایا
من از تو میخواهم به حق خودت و ذات مقدست و به بزرگترین صفات و نامهایت که تمام وقتهای
من را در شب و روز به یاد خود آباد گردانی و همواره مرا در خدمت خود مستدام بداری و کارهایم
را در درگاهت قبول کنی ،تا آنجا که اعمال و گفتارم تنها به یک ورد تبدیل شود و حالم همواره در
خدمت تو باشد» .چنین مرحلهای از کمال معنوی در قرآن نیز آمده است .در رسیدن به چنین
مقام معنوی برای انسان میفرماید« :در این خانه افرادی هستند که هیچگونه تجارت و خرید و
فروش آنها را از یاد خدا باز نمیدارد» (نور .)37 ،در چنین تکامل پویایی آدمی به اوج میرسد،
یعنی شناخت و عاطفه و ویژگیهای اخالقیاش با عالم هستی و خالق آن هماهنگ میشود
و چیزی غیر از خدا را نخواهد دید ،عاطفهاش نیز به چیزی غیر از او تعلق نمیگیرد و تولیدات
روان یعنی نگرشها با تمام ابعاد نیز از «من» به «تو» تبدیل میگردد .بنابراین ،معنویت در
اسالم تنها در ارتباط با خدا معنی دارد و هیچ حالی از حالتهای روانی بهعنوان معنویت
در صورت قطع ارتباط با مبدأ هستی معنویت به حساب نمیآید؛ یعنی معنویت واقعی درک
ارتباط واقعی و درک انسان از مبدأ و خالق است (حبیبی.)1396 ،
مقصود از کارکردهای فقهی معنویت اسالمی ،آثار و نتایج پایبندی به معنویت اسالمی در حوزه
احکام و مسائل فقهی است .در حوزه فقه اسالمی به مسائل مربوط به نحوه رفتار و اعمال فردی
و اجتماعی شخص مسلمان و نحوه صحیح انجام فرایض و عبادات اسالمی پرداخته میشود.
پایبندی شخص مسلمان به معنویت اسالمی در دو حیطه «ارتقا یافتن کیفیت عبادات» و «افزایش
یافتن صبر بر طاعت» نمود دارد که هر دو را میتوان از لوازم فقهی معنویت اسالمی بهشمار آورد.
مسلمان بهرهمند از معنویت ،نهتنها در پایبندی به احکام و عبادات دچار خستگی و
کسالت نمیگردد بلکه با اشتیاق و توجه و حضور قلب به انجام فرایض میپردازد .علت آن
است که او خود را در محضر پروردگار و محبوب خویش میبیند و انجام فرایض را نوعی راز
و نیاز با معشوق میداند .در نتیجه ،عبادات و اعمال او سرشار از حضور قلب و انس با عالم
ملکوت گشته و نورانیت درونی پیدا میکند.
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روح انسان از طریق پایبندی به تعالیم شریعت میتواند آمادگی حرکت به سمت معنویت
و برقراری ارتباط قلبی با خداوند متعال را به دست آورد؛ زیرا تنها از طریق پایبندی به شریعت،
نفس انسان از انحراف و گمراهی و افتادن به دامهای مختلف ،نجات مییابد .روح انسان
باید فرا گیرد که چگونه خود را از نیروی جاذبه زیباییها و جذابیتهای مادی و غیراصیل رها
سازد تا بتواند به سرچشمه تمام زیباییها دست یابد .به همین دلیل ،ریاضتهای شرعی بنا
نهاده شده است؛ زیرا از طریق پایبندی به تعالیم شریعت و دریافتهای آن مانند نماز ،روزه،
حج ،جهاد ،خمس ،زکات و ...که هر کدام سختیها و نامالیماتی را برای انسان بهدنبال
دارد ،نفس انسانی به هماهنگی و نظم مناسبی میرسد .از این طریق روح انسان میتواند
تمام ریشههای خود را از عالیق مادی بیرون کشیده و به سوی خداوند حرکت کند .در
حقیقت نفس انسان با پذیرفتن برخی قیود و محدودیتها در سطح افقی ،برای سیر عمودی
مهیا میشود (نصر ،1392 ،ص123-122؛ نصر ،1385 ،ص.)214-213
صبر بر دشواری و مشقت عبادت ،یکی از اقسام صبر است که نتیجه محبت و خشیت
الهی است (نراقی ،1381 ،ص .)356-355مسلمانی که طعم شیرین پیوند قلبی با خداوند
متعال را چشیده ،خود را ملزم به شکرگزاری پروردگار میداند .چنین شخصی میداند شکر
الهی در گرو اطاعت از خداوند در واجبات و محرمات شریعت است (همان ،ج ،2ص.)348
پس تالش میکند با پایبندی به اوامر و نواهی شریعت ،سپاس پروردگار را همراه با صبر به
جای آورد .از سوی دیگر ،مسلمان با معنویت ،دوستدار خداوند بوده ،خواهان کسب رضایت
و خشنودی اوست .از آنجا که خشنودی خداوند در پی اطاعت از خواستههای او حاصل
میشود ،این شخص اوامر و نواهی خداوند را پذیرفته و حتی بیش از آنچه در شریعت واجب
گردیده به انجام فرایض مورد نظر پروردگار میپردازد .او به سبب اشتیاقی که در دلش نسبت
به خداوند سبحان پدید آمده ،با شور و نشاطی خاص و در قالب راز و نیاز و گفتگو با خداوند
به انجام فرایض و نیز مستحبات روی میآورد .نه از روی اکراه و ب ه منظور در امان بودن از
عذاب الهی (خلیلی ،1389 ،ص.)511
از آنجا که ارتباطات انسان ممکن است با خداوند ،خود ،جامعه و محیط زیست باشد،
حوزههای اخالق نیز طبق این تقسیمبندی به اخالق بندگی ،اخالق فردی ،اخالق اجتماعی
و اخالق محیطزیست تقسیم میشود .هرچند این تقسیمبندی دارای محدودیتهایی
است ،اما در بسیاری مواقع گره از کار محققان میگشاید (میان محله.)1395 ،
تأثیر اساسی معنویت اسالمی ،در حوزه اخالق جلوهگر میشود .در حقیقت ،معنویت یکی
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از پایههای بنیادین اخالق اسالمی است و معنویت است که به اخالق اسالمی معنا میبخشد.
برایناساس ،انسان بهرهمند از معنویت اسالمی در تمام فضایل و ابعاد اخالق بندگی ،فردی،
اجتماعی و زیستمحیطی به رشد و شکوفایی نائل میشود (همان).
ذیل رشد اخالق بندگی به دو فضیلت اخالص و رضا اشاره میشود .مفهوم «اخالص» را
میتوان کلیدیترین عنصر در اخالق بندگی دانست؛ زیرا «خدامحوری» در انسان با معنویت
توسط مفهوم اخالص متجلی میشود .فضیلت «رضا» نیز دربردارنده بسیاری از فضایل دیگر
از جمله صبر ،تسلیم ،توکل و . . .در حیطه اخالق بندگی است.
منظور از اخالق فردی ،خلقیاتی در انسان است که در تحقق آنها غیر از خود انسان عامل
یا شخص دیگری مطرح نیست؛ یعنی اموری درونی و خاص خود انسان که در این حیطه
لذت پایدار (مصباح یزدی ،1376 ،ص ،)187آرامش درونی ،سکینه و طمأنینه (میان محله،
 ،1395ص 128و  ،)131سرور و شادی و صبر (خلیلی 1389 ،و حسینی مطلق ،)1394 ،بیشتر
از معنویت اسالمی تأثیر میپذیرند.
عالوه بر مواردی که ذکر شد ،معنویت میتواند به افراد در گسترش قلمرو آ گاهیهایشان
کمک کند .دانستههایشان را از مرز عادی دانش بشری فراتر ببرد و بینش و خالقیت آنها را
افزایش دهد .همچنین معنویت میتواند قدرت خالق ذهن بشری را با خداوند مرتبط کند
(مقیمی و همکاران ،1386 ،ص.)91
شکوفایی و درخشندگی فراوان در عرصه علم و هنر و معماری نیز از لوازم و نتایج
معنویت اسالمی در طول سالیان متمادی در سرزمینهای اسالمی بوده است .دانشمندان
بینظیری همچون ابنسینا ،زکریای رازی ،خواجه نصیرالدین طوسی ،شیخ بهایی و ...در
عرصه علم و معرفت خالقانه درخشیدهاند .این عظمت و درخشندگی علمی در دامان معنویت
اسالمی تبلور یافته است .دانشمندان بزرگ اسالمی بر خالف دانشمندان غربی به هر مقدار
که رشد و پیشرفت علمی کسب میکردند ،پیوند قلبی مستحکمتری با پروردگار عالم برقرار
میساختند .تواضع و خشوع آنان در پیشگاه خداوند متعال در البهالی آثارشان نمایان است
(میان محله .)1395 ،هنر شکوهمند اسالمی نیز به شیوهای بیواسطه از معنویت اسالمی
سرچشمه میگیرد و منشأ این هنر در محتوای درونی و وجه معنوی اسالم نهفته است« .هنر
و معماری اسالمی به اعتراف همگان ،پیامآور نوعی آرامش و شکوه و اندیشمندی است .اگر
هنر اسالمی به خلوت درونی انسان راه یافته ،ازآنروست که این هنر پیامی است از همان
خلوت درونی برای آنان که میتوانند پیام رهاییبخش آن را بشنوند .این هنر میتواند
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فضایی آرام و متعادل ،همساز با سرشت انسان در پهنه جامعه اسالمی را فراهم سازد .فضایی
که در آن انسان به هر سو روی آورد یا خداوند درون او بیدار شود» (نصر ،1389 ،ص.)17
توانایی خلق چنین هنر و معماری تنها از عهده بزرگانی برآمده که خود ،مسلمانانی سرشار از
معنویت و شور الهی بودهاند.
از دیگر مصادیق رشد و بالندگی ناشی از معنویت اسالمی ،رشد اخالق اجتماعی است؛
زیرا تعالیم اسالم دارای ضمانت اجرایی درونی است (انعام .)103 ،این امر بدان سبب است
که با هیچ وسیله بیرونی و خارجی نمیتوان نیت درونی و اعمال عبادی شخصی انسان را
کنترل کرد .تنها بهواسطه یک نظام نظارتی درونی که حتی به اندازه ذرهای از عمل و نیت
انسان از آن نظارت مخفی و پوشیده نمیماند ،میتوان اعمال شخص را رصد کرد؛ زیرا عمق
محتوای روحی یک عمل انسان را کسی جز خداوند سبحان -که به تمام زوایای وجودی
انسان احاطه کامل دارد -نمیتواند دریابد .انسان مسلمان واجد معنویت به سبب داشتن
باور قلبی به عالم غیب و پذیرش نظارت خداوند نسبت به اعمال و نیات انسان و نیز به
سبب دارا بودن محبت قلبی به خداوند متعال ،یک احساس مسئولیت درونی نسبت به
خواستههای پروردگار در وجودش ظهور مییابد .خواستههای خداوند از انسان تنها محدود
به عرصه زندگی شخصی او نیست ،بلکه توجه و خواست خداوند نسبت به عرصه زندگی
اجتماعی و دیگران ،بسیار پررنگ و جدیتر است .در تعالیم اسالمی درباره حقالناس
سفارشهای بسیاری شده است که نشاندهنده همین مطلب است .ازاینرو ،مسلمان
دارای معنویت برای کسب رضایت و محبت الهی ،تبدیل به انسانی نمونه در عرصه زندگی
شخصی و نیز شهروندی صالح و قانونمدار در عرصه جامعه میشود .این رشد شخصیتی و
اجتماعی بهواسطه معنویت اسالمی در شخص ایجاد میشود (میان محله.)1395 ،
رشد اجتماعی فردی اعضای جامعه در مجموع منجر به افزایش سطح فرهنگ و رشد
اجتماعی کل آن جامعه خواهد شد (صدر ،1388 ،ص .)32-29از سوی دیگر ،معنویت
اسالمی ،رهبانیت و انزوا را نفی میکند .الزمه این امر حضور شخص در جامعه و داشتن
احساس مسئولیت در خصوص شئون مختلف جامعه است که با سکوت و بیتفاوتی منافات
دارد .به همین دلیل ،پایبندی به معنویت اسالمی از این زاویه نیز سبب رشد و بالندگی جامعه
میشود .او با سرسپردگی در پیشگاه مبدأ و منتهای عالم هستی از موهبت استغنای روحی و
غنای نفسانی بهرهمند گردیده است .دنیا و عقبی در نظر او کمرنگ و بیارزش گشته ،تنها
خداوند در نگاهش دارای ارزش و اعتبار است (محمدی ،1390 ،ص.)130
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کارکردهای معنویت در اسالم ،زیاد و در عین حال قابل تجربه در ابعاد مختلف است که
در نمودار  2به آنها اشاره شده است:
نمودار  -2کارکردهای معنویت اسالمی
کارکردهای اعتقادی

رشد معنوی

ارتقاء کیفیت عبادات
کارکردهای عبادی

کارکردهای معنویت اسالمی

افزایش صبر بر طاعت

اخالص

رشد اخالق در حیطه
اطالعت از خدا

توکل

رضا

آرامش خاطر
کارکردهای اخالقی
سکینه و طمأنینه

سرور

رشد اخالق
شخصی

صبر

خالقیت و شکوفایی
نگاه واقع بینانه به درد
و رنج
لذت پایدار

بحث و نتیجهگیری
بیشترین شباهت را در کارکردهای هر دو معنویت میتوان کشف کرد .بهگونهایکه آرامش،
بهداشت روان ،شادی از مشترکهای کارکردهای معنویت در اسالم و روانشناسی است.
معنویت در روانشناسی مبتنی بر حال خوب و ارتباط خوب با دیگران است ،همین کارکرد در
معنویت اسالمی هم موجود است.
مقایسه معنویت از منظر اسالم و روانشناسی نشانگر آن است که علیرغم توجهات و
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تأ کیدات صاحبنظران و متفکران روانشناس در این حوزه ،اندیشمندان روانشناس ،این
مسئله را تنها یک مفهوم انتزاعی فرض کردهاند که با اذهان و روان مردم و آن هم تنها
بهصورت شخصی سر و کار دارد؛ اما معنویت مستند و استخراج شده از دین ،با باورهای
دینی و دستورات دینی و بهویژه اعمال و مناسک دینی ارتباط دارد ،همچنین آمیخته به
ویژگیهای اخالقی است.
تمامی کارکردهای برآمده از معنویتهای از دیدگاه روانشناسان ،در معنویت از نگاه
اسالم هم یافت میشود ،نه بهعکس؛ یعنی در معنویت اسالم کارکردهایی قابل رصد هستند
که در معنویت روانشناسان اثری از آنها وجود ندارد .برای مثال ،کارکردهای اخالق فردی
یا کارکردهای فقهی مانند صبر بر طاعت ،کارکردهایی هستند که در معنویت از دیدگاه
روانشناسان وجود ندارد ،بلکه در برخی مواقع بهخاطر عدم اعتقاد به مبانی اصیل ،مورد
مخالفت قرار گرفته است.
مبانی و مقاصد؛ یعنی پیشفرضها و غایتهای بنیادین در معنویت از نگاه اسالم و
معنویت از دیدگاه روانشناسان ،متفاوت و گاهی متناقض است .به همین جهت حتی در
کارکردهای مشترک مانند آرامش ،میان این دو تفاوت وجود داشته و تشابهی به لحاظ مبانی
و مقاصد وجود ندارد .همانگونهکه گفته شد در کارکرد آرامش و یا سرور و شادی ،در معنویت
از نگاه روانشناسان ،همین آرامش یا سرور و شادی ،همینها غایت مطلوبی است که مستقًال
و بالذات دنبال میشود .درحالیکه در معنویت از نگاه اسالم ،غایت اصلی قرب به خدا و
سعادت ابدی بوده که یکی از ثمراتش آرامش در زندگی یا سرور و شادی است.
در روانشناسی بدون نگاه توحیدی و معرفتشناختی به معنویت پرداختهاند .ازاینرو
اگر صحبتی از معنویت میشود بیشتر ناظر به تجربههای اوج و تجربههای شخصی (وگان،
1991م؛ لوور2002 ،م و ویلبر )1997 ،ناظر به بهبود تعادل در ارزشهای مادی (الکینز،
هندرسون ،هوگس ،لیف و ساندرز )1988 ،بهداشت روان و بدن (کالیفورد2002 ،م و سوانتون،
 )2001جستجو برای غایت و جستجو برای معناداری (لوور2002 ،م؛ دیالن2002 ،م و دویل،
 )1997تجربه فاعلی امر مقدس (وگان )1991 ،است .البته در این میان برخی مانند کالیفورد
( )2002معنویت را متشکل از عنصر مهمی به نام نگرش دینی میدانند و یا الکینز و کوئینگ
جان آدمی با امر قدسی را عنصر معنویت دانستهاند.
معنویت از نگاه اسالم بر اساس مبانیاش ،حیات ابدی و عالم دیگری را رکن میداند .بر
ایناساس هم حیات دنیوی را در پرتو کل حیات انسانی (یعنی دنیا و آخرت) مالحظه کرده و
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کارکردهایی مانند آرامش را در این بازه دنیا و آخرت مطرح میکند .درحالیکه آرامش در نگاه
معنویت روانشناسان محدود به زندگی این جهان محدود میشود.
در معنویتی که از نگاه روانشناسان به دست میآید ،غایت معنویت در آرامش و شادی
و رهایی از درد و رنج خالصه میشود؛ اما در نگاه اندیشمندان مسلمان ،غایت معنویت در
آرامش ،شادی ،امید و رهایی از درد و رنج محدود نمیشود؛ زیرا ممکن است استعمال مواد
مخدر نیز برای مقطعی انسان را از درد و رنج زندگی رها سازد .همچنین هدفمندی مادی
یا زندگی با هدفهای کوچک ،آرامش روان ،بهداشت روانی ،خلسه تخدیری و ...با وجود
کارکردهای مقطعیشان ،نمیتوانند مصادیقی تام از معنویت حق و صادق باشد .ضمن اینکه
باید توجه شود که نظام معرفتی بشر ،یقین محور است؛ یعنی دسترسی به یقین و حقیقت
ممکن است و شک و تردید ،بهویژه در امور مرتبط با سرنوشت انسان ،مردود و محکوم به
بطالن است .معنویت هم بهمنزله یکی از مهمترین الیههای زندگی نمیتواند با شک و تردید
همراه باشد .مالک صدق و در نتیجه پذیرش گزارهای ،مطابقت با واقع است.
ویژگی و وجه ممیز کارکردهای معنویت روانشناسانه آن است که آن دسته از مبانی
و مؤلفههای معنویت دینی را که در کارکردهای معنویت اسالمی نقش مستقیم دارند و در
جهان مدرن به آنها توجه نمیشود ،نادیده میگیرد؛ مثًال وجود خدا یا جهان آخرت در این
معنویتها به گونهای نفی شده یا مسکوت گذاشته شده است .در عین حال ،کارکردهای
برآمده از این مبانی و مؤلفههای مورد انکار ،مورد ادعا قرار میگیرد .مانند کلماتی که فروید در
مورد دین دارد که آرامش با دین و چنین اعتقادی سلب میشود.
بیشتر کارکردهای معنویت جدید و معنویت از نگاه روانشناسی فردی ناظر به کارکردهای
احساسی و عاطفی است.
در زمینه کارکردهای عملی نیز ،هرچند تشابهی میان کارکردهای معنویت روانشناسی و
معنویت در اسالم وجود دارد؛ اما تفاوتهای عمیقی در همین موضوع یافت میشود .از آنجا که در
معنویت از نگاه روانشناسی ،خدای مستقل و یگانه مورد انکار و غفلت است ،بدین جهت برخی
کارکردهای معنویت اسالمی همچون خلوص نیت ،در معنویت روانشناسی ،موضوعیت ندارد.

منابع
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 •نهج البالغه.
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Abstract
The mother is one of the most influential
people in the life and personality of the
child. Mothers’ employment can have
different consequences and effects on their
children’s mental health. The purpose of
this study is to identify the consequences
of mothers’ employment on parenting up
to the age of three based on the opinions
and research of educational scientists.
According to the purpose, the type of
research is a review study and the research
method is descriptive-analytical. The
statistical population of the research The
articles and researches of the last ten years
with related keywords were in the Normags
database, the database of the Jihad
University Scientific Information Center
and the comprehensive humanities portal.
First, articles and researches were collected
and then their contents were categorized and
analyzed. Findings showed that mothers’
employment has adverse effects on the

چکیده

مــادر یکــی از تأثیرگذارتریــن افــراد بــر زندگــی و
 اشــتغال.شــخصیت کــودک بــه شــمار م ـیرود
مــادران میتوانــد پیامدها و تأثیــرات متفاوتی بر
 هدف.ســامت روانی کودکان آنها داشــته باشــد
ایــن پژوهــش شناســایی پیامدهــای اشــتغال
مــادران بــر فرزندپروری تا ســه ســالگی کودک بر
اساس نظرات و پژوهشهای متخصصان علوم
ّ  بــا.تربیتــی اســت
 نــوع پژوهش،توجه بــه هدف
-مطالعــه مــروری و روش پژوهــش توصیفــی
 جامعه آمــاری پژوهش مقاالت و.تحلیلــی اســت
پژوهشهای ده ســال گذشــته بــا کلیدواژههای
، در پایگاه دادههــای نورمگز،مرتبــط با موضــوع
پایگاه مرکــز اطالعات علمی جهاد دانشــگاهی و
 ابتــدا مقاالت.پورتــال جامــع علــوم انســانی بــود
و پژوهشهــا جم ـعآوری و ســپس مطالــب آنهــا
 یافتههــای پژوهش.دســتهبندی و تحلیــل شــد
نشــان داد اشــتغال مــادران تأثیــرات نامطلوبــی

104

 /سال ششم ،شماره دوم ،پیاپی  ،14پاییز و زمستان 1399

بــر رشــد روانــی اجتماعــی فرزنــد ،شــکلگیری
دلبســتگی کودک ،نگرانی ،خواب ،رشد عاطفی،
اعتمــاد بــه نفــس و الگوپذیــری کــودک دارد و
کودک در سالهای اولیه کودکی آسیب میبیند.
عالوه بر این آســیبپذیری کودک در ســالهای
بعــد و ســنین نوجوانــی را افزایــش میدهد .پس
می توان نتیجه گرفت که اشــتغال مادران گرچه
فوایــدی بهدنبال دارد؛ اما تأثیرات نامطلوبی در
فرآیند رشد فرزندان ،بهویژه رشد عاطفی آنها ،بر
جــای میگذارد و میزان آســیبپذیری کودکان را
در سالهای اولیه کودکی افزایش میدهد.

child’s psychosocial development, the
formation of attachment, anxiety, sleep,
emotional development, self-confidence
and role modeling, and the child is harmed
in the early years of childhood. In addition,
it increases the child’s vulnerability in later
years and adolescence. Therefore, it can
be concluded that mothers’ employment,
although it has benefits; However, it has
adverse effects on the developmental
process of children, especially their
emotional development, and increases the
vulnerability of children in the early years
of childhood.

کلید واژهها :اشتغال مادران ،تربیت فرزندان،
فرزندپروری ،سه سال اول زندگی.

Keywords: Mothers ‘employment,
children’ s upbringing, parenting, the first
three years of life.

مقدمه
خانواده یکی از اساسیترین و بنیادیترین نهادهای اجتماعی است که کودک در آن متولد
شده و پرورش مییابد و خود را برای ورود به جامعه آماده میکند (نیلی احمدآبادی ،باقری،
و سلیمی .)1398 ،زنان در این نهاد مهم اجتماعی نقشهای متعددی دارند که بر سالمت
و بهزیستی تمام اعضای خانواده اثرگذار است .در هر جامعهای در سراسر جهان ،مادران
مسئولیت اصلی مراقبت از نوزادان و کودکان را بر عهده دارند (سینگ .)2018 ،1نقش یک
مادر بسیار حائز اهمیت است نه بهخاطر مهارت خاصی که دارد بلکه بهخاطر زمانی که با
کودکان سپری میکند و رفتار و تربیت او تأثیر زیادی بر نگرشها ،باورها ،تواناییها و رفتار
کودکان دارد (صوفی و بهزادپور.)1399 ،
یکی از حوزهای تغییر در زندگی اجتماعی در عصر مدرن ،تغییر و تحوالت در زندگی
زنان و مادران است .این تحوالت باعث ایجاد تغییراتی در باورها و نگرشهای اجتماعی
در مورد زنان و نیز تغییر در نقشهای اجتماعی ،خانوادگی و فردی آنان شده است .در بین
این تغییرات ،اشتغال زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است .یکی از حوزههایی که اشتغال
1. Singh .
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مادران میتواند تأثیر زیادی بر آن بگذارد ،رابطه بین آنها و کودکان زیر سه سالشان است
(اقدام ،احمدزاده ،حسنعلی زاده ،ابراهیمی و همکاران.)2015 ،
امروزه به دلیل جدایی کار از خانواده ،امکان ایفای همزمان و توأم وظایف و فعالیتهای
شغلی و خانوادگی وجود ندارد .در گذشته در جوامع روستایی و سنتی امکان اشتغال و
خانهداری بهطور همزمان ممکن بود ،اما امروزه محل کار از خانه فاصله دارد و اشتغال
موجب دوری مادر از فرزندش میشود (شهرکی و قادری.)1397 ،
ّ
اغلب کودکان با امکانات مناسبی برای رشد ،متولد میشوند و آمادگی دارند که به
شایستهترین وجه پرورش یابند و به برترین کماالت دست یابند .متأسفانه در بسیاری از
خانوادهها مشکالت و موانعی مانع رشد مناسب کودک میشود (آهنین و خواجوی.)۱۳۹۶ ،
اهمیت سالهای ّ
ّ
اولیه کودکی آ گاهی ندارند ،نیازهای
بسیاری از خانوادهها نسبت به
عاطفی و روانشناختی کودک را نمیشناسند و برای آن برنامهریزی نمیکنند .در صورتی که
کودکان از امکانات رشد و پرورش صحیح برخوردار باشند ،امکان زندگی متعالی و ارزشمند در
آینده برایشان فراهم است .با این وجود اغلب مردم ،تصورات غیرواقع بینانه و مبهمی درباره
کودکان دارند .یکی از مهمترین نیازهای کودک ،رابطه با مادر است (اژدم روشن.)1395 ،
امروزه ارزشها و سبک زندگی خانوادهها تغییر کرده است ،این تغییرات به همراه
افزایش سطح تحصیالت زنان ،موجب انگیزش زنان برای حضور در عرصههای اقتصادی و
اجتماعی شده است .افزایش چشمگیر میزان اشتغال زنان در جهان از نیمه دوم قرن بیستم
به بعد ،بهعنوان مهمترین مشخصه «انقالب در نقشهای جنسیتی» نامیده شده است
(فروتن .)۱۳۹۰ ،همه روزه زنان بیشتری به اشتغال در خارج از خانه روی میآورند .بعد از
جنگ جهانی دوم تا به حال در جامعه امریکا تعداد زنانی که وارد بازار کار شدهاند بسیار
افزایش یافته است .در سال 1947م فقط یک سوم همه زنان در امریکا کار میکردند .در
سال 1980م این رقم به بیش از یک دوم رسید .از میان این زنان بخش مهمی را مادران
شاغل تشکیل میدهند (شهرکی ،قادری .)1397 ،اشتغال زنان پیامدهای مثبت و منفی
دارد (فراهانی ،حکمتپور و مقدم.)۱۳۹۴ ،
اشتغال زنان پیامدهای مثبتی را برای زنان ،خانواده و جامعه به همراه دارد .در زنان
اعتماد به نفس ،استقالل و قدرت تصمیمگیری را تقویت میکند .به درآمد اقتصادی خانواده
کمک میکند و موجب توسعه بهتر جامعه در برخی عرصهها میشود .با این وجود اشتغال
زنان ،آثار منفی نیز در پی دارد که اغلب آنها متوجه زنان و خانواده آنها است .انرژی افراد
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محدود است ،زنان شاغل بخش مهمی از انرژی خود را که بایستی به زندگی خانوادگی
اختصاص دهند ،در محیط کار صرف میکنند ،در نتیجه کیفیت زندگی خانوادگی آنها کاهش
مییابد (فداکار گبلو ،برجعلی و یزدانپناه.)1394 ،
بسیاری از محیطهای کاری ،مناسب حضور زنان نیست و حریم روابط زن و مرد رعایت
نمیشود .اشتغال و انجام فعالیتهای اقتصادی زنان باید با آموزههای اسالمی در خصوص
رعایت حریم بین زن و مرد و عالوه بر آن ّ
اهمیت خانواده و در نهایت تعالی و رشد جامعه
انسانی همسو و هماهنگ باشد (کرمی .)۱۳۹۴ ،اشتغال زن ،اگرچه در کوتاه مدت درآمد
اقتصادی خانواده را افزایش دهد؛ اما در تربیت نسل آینده جامعه اختالل ایجاد کند ،در
آینده هزینههای زیادی را به خانواده و جامعه تحمیل میکند .بنابراین بایستی ابعاد مختلف
اشتغال زنان بررسی شود (خدابخشی کوالیی ،حسنی و فلسفینژاد.)1394 ،
در آموزههای اسالمی ،هیچ تکلیفی به لحاظ اقتصادی بر عهده زنان نیست .خانهداری،
شوهرداری و فرزندپروری مهمترین وظایف زن است .در آموزههای مهدوی نیز نقش مادری و
همسری زن چنان ارزش و جایگاهی دارد که امکان دیگر نقشهای بعد از این دو حیطه ،قابل
بررسی است .سبک زندگی مهدوی ،اشتغال زنان را با رعایت اصول مورد نظر اسالم یعنی رعایت
حریم با نامحرم و اولویت نقش مادری و همسری و عدم تعارض با آن ،تأیید میکند (العبدالخانی
و بحرینی .)۱۳۹۴ ،مادری و همسری در انسجام و کارآمدی خانواده ،نقش حیاتی دارد.
با توجه به تفاوتهای فرهنگی ایران اسالمی با کشورهای غربی و تأ کید آموزههای
اسالمی بر نقش اساسی مادر در تعلیم و تربیت کودکان ،ضروری است پژوهشهایی به بررسی
پیامدهای اشتغال مادران بر تربیت فرزندان در سنین مختلف بپردازد (آهنین و خواجوی،
 .)۱۳۹۶با ّ
توجه به اهمیت دوران سه سال اول زندگی ،و تأثیر اشتغال مادران بر شخصیت
کودک در این دوران ،این مقاله میخواهد به اثرات منفی اشتغال مادران در رفتار و شخصیت
کودک در سه سال اول زندگی ،از منظر تحقیقات انجام شده ،بپردازد .با تحلیل و بررسی اثرات
منفی اشتغال مادران بر فرزندان زیر سه سالهشان میتوان در جهت پیشگیری این آثار منفی و
کمک به ارتقای سالمت روان کودکان دارای مادران شاغل و نیز آموزش روشهای فرزندپروری
مختص مادران شاغل جهت کاهش مشکالت سالمت روان کودکان آنها گام برداشت.

روش پژوهش

با ّ
توجه به هدف ،نوع پژوهش مطالعه مروری و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است.
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جامعه آماری پژوهش مقاالت و پژوهشهای ده سال گذشته با کلیدواژههای مرتبط با
موضوع ،در پایگاه دادههای نورمگز ،1پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 2و پورتال
جامع علوم انسانی 3بود .ابتدا مقاالت و پژوهشها جمعآوری و سپس مطالب آنها دستهبندی
و تحلیل شد.

یافتههای پژوهش

پیامدهای اشتغال مادران عبارتاند از :اضافه نقش ،عدم تأمین نیاز به ّ
محبت کودک،
کاهش انسجام خانواده ،کاهش زمینه بازی ،تجربه و رشد کودک ،آسیبپذیری به مشکالت
عاطفی و شخصیتی کودک در آینده ،مشکالت اخالقی کودک در آینده ،آسیب در نوع دلبستگی
کودک ،کاهش دلبستگی ایمن ،ناسازگاری کودک با دیگران ،نافرمانی کودک از والدین،
مشکالت در سازگاری با محیط و دیگران در بزرگسالی ،کاهش انعطافپذیری ،آسیبپذیری
به آسیبهای روانشناختی ،تجربه مراقبان مختلف ،عدم تأمین نیازها در مراقبتهای
گروهی ،تنیدگی و خستگی مادر ،اختالل در رشد کودک در دو مرحله اعتمادسازی و استقالل
طلبی اریکسون ،کاهش ّ
امنیت عاطفی و روانی ،کاهش اعتماد به نفس کودک ،آسیب به
الگوپذیری کودک از مادر ،اختالل در انتقال فرهنگ و ارزشهای اخالقی به کودکان ،کاهش
ّ
روحیات کودک ،کاهش تشویق و تنبیه به موقع ،عدم تشخیص
شناخت کافی و به موقع از
ّ
به موقع نیازهای کودک ،لطمه روحی و عاطفی به کودک ،نارضایتی از نقش سنتی زن در
خانواده در فرزندان دختر ،عدم تأمین نیاز به نوازش و آغوش مادر.
گستردگی مسئولیتها و وظایف زنان در خانه ،وظیفه مادری و نگهداری و تربیت
بچهها و نیز شغل اجتماعی ،باری مضاعف بر دوش آنان محسوب میشود .در نتیجه تحمل
ّ
مسئولیتهای داخل و خارج از خانه بهطور همزمان موجب اضافه نقش و فرسودگی میشود
(امینی ،حسینیان و امینی .)۱۳۹۲ ،بین نقشهای کاری و نقشهای سنتی خانهداری،
همسرداری و فرزندداری و همچنین روابط اجتماعی تعارض وجود دارد و رابطه میان آنها
معنادار و مستقیم است .عالوه بر این ،به موازات باال رفتن سن و تعداد فرزندان ،فشار کاری
نیز افزایش مییابد (باباییفرد .)۱۳۹۲ ،تعارضها و تنشهای ناشی از نقشهای مختلف
1. noormags. ir.
2. sid. ir.
3. ensani. ir.
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همسری ،مادری و محیط کار ،سالمت روانی مادران و در نتیجه سالمت کودکان آنان را تهدید
میکند (ترکمن و فتحی.)۱۳۹۵ ،
یک تئوری مطرح در این زمینه ،تئوری نقش است که بیان میکند افراد در تالش برای
برآورده کردن تقاضاهای نقشهای متعددی که در زندگی برعهده دارند ،تعارضهایی را
تجربه میکنند .در نهایت ،زمانی که صرف انجام وظایف یک نقش میشود ،زمان پرداختن
به نقش دیگر را محدود میکند و استرسآورهای همراه با یک نقش بهطور منفی بر عملکرد
فرد در نقش دیگر اثر میگذارد (گرینهاوس ،بوتل .)1985 ،1در مورد مادران شاغل ،زمانی که
آنها در محل کار و به دور از کودکانشان میگذرانند به عالوه استرس ناشی از کار میتواند بر
رابطه و تعامالت آنها در خانه و با فرزندانشان اثرگذار باشد .تعارض شدید بین مسئولیتهای
مادر در خانه و خانواده و مسئولیتهای او در محل کار میتواند فشار نقش را شدیدتر کند ،در
مسئولیتهای والدگری مادر تداخل کرده و اثرات منفی بر بهداشت روانی کودک بگذارد (الن،
هرست ،بروک و اسوتن.)2000 ،2
تعالی خانواده ،به محبت ،اقتدار و همبستگی والدین نیاز دارد .مادر نقش محبت ،پدر
وظیفه اقتدار و همبستگی باید در بین افراد حاکم باشد .بهخاطر وابستگی بیشتر کودک به
مادر ،او نقش اصلی را در تربیت فرزند و شکلگیری شخصیت او دارد .مادرانی در پرورش
فرزند خود موفقند که برای تربیت کودک خویش ،وقت صرف میکنند .خانواده اولین و
مهمترین مرحله رشد کودک است (نیلی احمدآبادی و همکاران.)1398 ،
کودک باید در خانواده به یادگیری و کسب تجربه بپردازد ،آزمایش کند ،دچار خطا
شود ،تجربههای خود را پیوسته بهکار بندد تا به مرحله تسلط و مهارت برسد .کودک در خانه
بهطور کل روابطی را که باید با اجتماع و انسانها داشته باشد ،یاد میگیرد .اگر کنشها و
واکنشهای مادر در قبال فرزند به اندازه و به موقع باشد ،کودک نیز در آینده از تعادل روانی
و اخالقی و هماهنگی بیشتری در شخصیت برخوردار خواهد بود .در غیر این صورت احتمال
عدم تعادل روحی و روانی و ناسازگاریهای رفتاری در دورانهای بعدی زندگی کودک ،بیشتر
میشود (صوفی ،بهزادپور.)1399 ،
اشتغال مادران به جدایی کودکان و مادران میانجامد .شرایط تربیتی کودکانی که
مادران شاغل آنها بیشتر وقت خود را در بیرون از منزل میگذرانند ،مطلوب و مناسب نیست
1. Greenhaus, J. H. , & Beutell, N. J.
2. Allen, T. D. , Herst, D. E. , Bruck, C. S. & Sutton, M.
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و آسیبهای جبرانناپذیری ،خاصه در دوران نوزادی به روحیه فرزند وارد میشود و به ازای
هر ساعت اشتغال مادر ،یک ساعت فرزند او از نعمت مادر محروم است (ترکمن و فتحی،
.)1395
در صورت اشتغال تمام وقت مادر ،رونق خانه و گرمی و نشاط که الزمه آن حضور مادر
است ،از بین میرود .بچهها شور و شوق بازی را از دست میدهند ،خستگی و تندخویی ناشی
از کار مداوم مادر نیز باعث میشود محیط خانواده دچار اختالل شود و حضور ناکافی مادر
عوارضی همچون :عوارض عاطفی ،اخالقی و رفتاری بر روی کودکان باقی بگذارد (آهنین و
خواجوی.)1396 ،
ّ
محبت کافی والدین در سالهای اولیه زندگی کودک ،موجب شکلگیری دلبستگی
ایمن در کودک میشود ،دلبستگی ایمن موجب اعتماد کودک به افراد و خوشبینی و
مثبتنگری او در آینده میشود ،و نقش مهمی در طرحوارهها و رفتارها و در نهایت شخصیت
او دارد (عمرانیان و شیخ االسالمی.)1391 ،
روان تحلیلگران منشأ این ارتباط را نیازهای جسمانی کودک میدانند .کودک به چهره
دلبستگی ،دلبسته میشود؛ زیرا بهتدریج در مییابد مادر مسئول ارضای نیازهای دهانی
اوست .رفتارگرایان معتقدند رفتارهای دلبستگی توسط فرایند پیچیدهای از تقویتهای
متقابل ایجاد میشود .بنابراین دلبستگی مادر کودک فراتر از تأمین نیازهای تغذیهای نوزاد
شکل میگیرد .جداییهای طوالنی در دوران اشتغال مادر ،بهویژه در دوره حساس (6ماهگی
تا  5سالگی) برای تحول دلبستگی ،میتواند به ناایمنی دلبستگی در کودک منجر شود (اژدم
روشن.)1395 ،
عدم دلبستگی ایمن موجب ناسازگاری فرد با دیگران و عدم اطاعت و پیروی فرزندان از
پدر و مادر میشود .دانشمندان برجسته مانند جان بالبی معتقدند رابطه دلبستگی کودک با
مادرش ،زیربنای شخصیت اوست .در صورت فقدان یا ناکافی بودن دلبستگی ایمن اولیه،
کودکان بهویژه پسران در ایجاد رابطه عاطفی و معنادار با دیگران دچار مشکالتی میشوند
(صالحی ،رجبزاده و شاهرخی .)1394 ،اشتغال مادر در  ۲سال نخست زندگی ،موجب
تخصیص وقت کمتر مادر به کودک و در نتیجه آسیب به دلبستگی ایمن میشود ،درحالیکه
دلبستگی ایمن بیش از بسیاری از امکانات مادی برای رشد و سالمت روانی کودک ضروری
است (عمرانیان و شیخ االسالمی.)1391 ،
ّ
بررسی ادبیات پژوهشی مرتبط با دلبستگی ،اهمیت سه سال اول زندگی را بر تشکیل
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دلبستگی ایمن نشان میدهد .کودکانی که در سنین اولیه کودکی و بهطور تمام وقت و
روزانه تحت مراقبت غیرمادرانه قرار گرفتند ،بیشتر در معرض خطر دلبستگی ناایمن قرار
داشتند(نیلی احمدآبادی و همکاران .)1398 ،ولیسترا در پژوهشی که کودکان مهدکودکی
تمام وقت و نیمه وقت را با یکدیگر مقایسه کرد ،نشان داد که کودکان مهدکودک تمام وقت
پرخاشگرتر و پر تحرکتر از کودکان مهدکودک نیمه وقت هستند .البته دلبستگی ایمن یا
ناایمن ،نیز مراتبی دارند؛ بهعنوان نمونه پژوهشهایی نشان دادهاند که در بین کودکان
با دلبستگی اجتنابی ،کودکانی که ساعات طوالنیتری از مادر جدا بودند ،مشکالت رفتاری
بیشتری در بزرگسالی نشان دادند (فداکر گبلو و همکاران.)1394 ،
چنانچه کودک در سه سال اول زندگی در محیطی مانند مهدکودک به سر ببرد که در
آن مادری پاسخ دهنده و حساس حضور دائم نداشته باشد و در نتیجه کودک از مراقبت
مداوم و پایدار مادر محروم باشد ،در کودک الگویی از چهره دلبستگی تشکیل میشود که
غیرقابل دسترس و غیرحساس به نیازهای کودک تلقی میشود (اسماعیلی نسب.)1384 ،
چنین کودکی غیبتهای مکرر و روزانه مادر را دال بر طرد شدگی خود قلمداد میکند و مستعد
آسیبهای روانشناختی میشود .سنین بین  6ماهگی تا  5سالگی(با نقطه اوج سه سالگی)
دوره ای حساس برای تحول دلبستگی محسوب میشود ،در این دوره اساس چهره دلبستگی
ساخته میشود (خدابخشی و همکاران.)1394 ،
کودکان کمتر از سه سالگی از لحاظ تحول عاطفی و شناختی به حدی از تحول نرسیدهاند
که بتوانند به مسائل و انگیزههای مادر پی برده و بنابراین درک درستی از دالیل غیبتهای
او ندارند .عالوه بر این کودکان کمتر از سه سال ،قادر به بیان آشکار نیازهای عاطفی جسمانی
خود نیستند ،بنابراین در این سنین وجود مادری حساس و پاسخدهنده که به موقع پی به
نیازهای کودک برده و درصدد رفع آنها براید از اهمیتی ویژه برخوردار است (باباییفرد.)1392 ،
در مهدکودکها معموًال مراقبتهای کافی ارائه نمیگردد؛ زیرا مراقبت کودکان بهصورت
گروهی صورت میگیرد بهطوری که هر مربی ده و گاه تا پانزده کودک و حتی بیشتر تحت
مراقبت خود دارد .در چنین شرایطی مربی قادر نیست به همه کودکان توجه الزم را داشته و
نیازهای آنها را به موقع ارضا نماید.
در اکثر مهد کودکها ،عدم ثبات مراقب از شیفتی به شیفت دیگر و از سالی به سال دیگر
وجود دارد .عدم ثبات مراقب موجب میشود که کودک نتواند با یک چهره خاص و واحد
رابطه دلبستگی ایجاد نماید .در نتیجه نیاز دلبستگی کودک در غیب مادر ارضا نمیشود.
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وجود صفات شخصیتی و سبکهای تربیتی متفاوت هر یک از مراقبان از جمله عوامل مؤثر
در شکلگیری دلبستگی ناایمن است (اژدم روشن.)1395 ،
کودکانی که بهطور تمام وقت و روزانه از مادر جدا هستند نهتنها نسبت به کودکان نیمه
وقت ساعات طوالنیتری در معرض آثار منفی مراقبتهای گروهی قرار دارند؛ بلکه مادرانی
دارند که نسبت به مادران کودکان نیمه وقت بیشتر تحت تنیدگیهای ناشی از فشار زمان
نقشهای چندگانه و خستگی ناشی از کار طوالنی بوده ،در نتیجه چنین مادرانی کمتر
احتمال دارد که آثار منفی مراقبتهای غیرمادرانه را جبران کنند .اشتغال تمام وقت مادر در
بیرون از منزل باعث میشود که این مادران برای فرزند خود غیرقابل دسترس باشند؛ نهتنها
به این دلیل که تمام روز دور از او هستند بلکه به این دلیل نیز که حتی بعد از بازگشت از کار
و در مواقعی که در کنار کودک قرار دارند باز مجبور به انجام وظایفی هستند که در رقابت با
وظایف مربوط به کودک قرار میگیرند .در واقع به نظر میرسد این مادران به دلیل کار بیش
از حد و خستگی شدید نیمی از روز حضور جسمانی ندارند و نیمی دیگر که در کنار فرزند خود
هستند حضور روانی ندارند؛ یعنی از لحاظ روانشناختی برای فرزند خود غیرقابل دسترس
هستند (صوفی و بهزادپور.)1399 ،
از آنجا که کودکان کمتر از  3سال که بیشتر از  35ساعت در هفته تحت مراقبت
غیرمادرانه قرار میگیرند در معرض خطر ناایمنی دلبستگی و مشکالت رفتاری-اجتماعی قرار
دارند ،بهترین سن جدایی روزانه کودک از مادر  3سالگی به بعد است (عمرانیان و شیخ
االسالمی.)1391 ،
طبق نظریه اریکسون ،رشد شخصیت و هویت آدمی در طی هشت مرحله صورت
میگیرد .مرحله اول از بدو تولد تا یک و نیم سالگی است که مرحله اعتمادسازی میباشد.
مرحله دوم از یک و نیم تا سه سالگی میباشد که مرحله استقالل طلبی است .کودک در بدو
تولد نخستین رابطه خود را با مادر برقرار میکند .او باید بتواند در کنار مادر احساس امنیت
کند .احساس کند که مادر همواره برای ارضای نیازهای وی در کنارش قرار دارد (برک.)1400 ،
مادران شاغل به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از وقت مفید خود را به کار مشغولند ،ساعات
زیادی از فرزندان خود دور هستند و نمیتوانند نیازهای آنها را به موقع و به میزان کافی ،ارضا
کنند .در نتیجه نیاز به امنیت عاطفی کودک تأمین نمیشود و احساس عدم اعتماد نسبت به
اطرافیان را در کودک به وجود میآورد .این امر باعث میشود مراحل بعدی رشد کودک نیز که
مبتنی بر «احساس اعتماد» است ،دچار اختالل شود (شهرکی و قادری.)1397 ،
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در مرحله دوم رشد اریکسون (دستیابی به استقالل) ،کودک هم نیاز به مراقبت والدین
و هم نیاز به بازخورد آنان دارد و عدم حضور مادر موجب اختالل در این مرحله از رشد کودک
شده و در نتیجه کودک نمیتواند به «استقالل عمل» دست یابد.
اعتماد به نفس از نیازهای روانی کودک است .کودکی که از محیط گرم خانوادگی
برخوردار باشد و دورههای شیرخوارگی و کودکی اول را در کنار مادری مهربان ،متعادل و
امنیت خاطر کسب میکند و به مرور در سنین بعد از
کاردان به سر برد ،اعتماد به نفس و
ِ
سه سالگی میتواند هر روز چند ساعتی از مادر دور بماند؛ بدون اینکه دستخوش اضطراب و
نگرانی شدید شود .برخالف تصور عمومی مردم ،کودکان مادران شاغل از نظر اتکا به خود و
ّ
وضعیت مطلوبی ندارند (آهنین و خواجوی.)۱۳۹۶ ،
اعتماد به نفس
یکی از بنیادیترین ابعاد رشد اخالقی و اجتماعی کودک ،الگوپذیری از والدین است.
توجه بچهها بیشتر از گفتار والدین معطوف به اعمال و رفتار آنهاست .ارزشها و باورهای
کودکان همان چیزهایی است که والدین آنها انجام میدهند .بنابراین حضور مداوم فعال و
منظم والدین در زندگی فرزندانشان ،موجب الگوپذیری آنان میشود .کودکان ارزشها را از
طریق کنش دو طرفه میان خود و والدین و الگوگیری از آنان میآموزند .این کنش متقابل
نیازمند حضور فیزیکی ،عاطفی ،عقالنی و روحی والدین در زندگی با فرزندانشان است.
حضور مؤثر و ارزشمند والدین در کنار فرزندان ،پیوندهای عاطفی میان آنها را تقویت میکند،
رفتارهای صحیح اجتماعی را به آنها میآموزد و حس احترام و اطاعت را در آنان برمیانگیزد.
ازاین رو ،ارزشهای اخالقی و شخصیت در کودکان پایهریزی میشود (باباییفرد.)1392 ،
مادری که بهواسطه اشتغال در کنار فرزند خردسالش حضور ندارد ،فرصتی نیز برای
تشویق یا ترغیب و ارشاد یا ورود به سرگرمیهای کودک ندارد .او نمیتواند ارزشهایی
همچون بزرگواری و آزادمنشی را عمًال به کودک بیاموزد .هنگامی که مادر در آستانه به خواب
رفتن کودک وارد خانه میشود ،کودک چگونه میتواند کرامت و گذشت و محبت و ایمان و
امید را در وجود مادرش ببیند و آنها را از او فراگیرد .در این صورت کودک گرمای وجود مادر
و پناهگاه آغوش او را به خوبی حس نمیکند و چون این احساس در او کمرنگ میشود،
در نامالیمات و سختیهای زمانه به این مادر پناه نمیبرد .بنابراین ،احساس بیقراری و
تنهایی و بیکسی بهطور ناخودآ گاه در او شکل میگیرد (خدابخشی و همکاران.)1394 ،
تحقیقات نشان داده است که در بسیاری از موارد مادر غیرشاغل بهتر میتواند به
نیازهای عاطفی ،اجتماعی و شخصیتی کودک خود پاسخ مثبت دهد و در حین رسیدگی،
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با وی تعامل عاطفی برقرار ساخته ،او را از عواطف محبتآمیز خود بهرهمند گرداند .مادری
که با فراغت کامل ،در انجام دادن وظیفه خانهداری و مادری موفق باشد و محیط خانه را
محل امنیت و آرامش خاطر خود ،فرزندان و همسرش قرار دهد ،بهتر میتواند بین خود و سایر
اعضای خانواده ،روابط عاطفی و انسانی ایجاد کند و از این طریق ،الگوهای صحیح تربیتی
را به فرزندان منتقل سازد .بهعکس ،مادری که بهدنبال چندین ساعت کار و تالش خارج
از منزل ،با حالتی خسته به خانه برمیگردد ،نمیتواند برای انجام دادن این مهم آنگونه
که شایسته است اقدام کند .در چنین مواردی ،کودکان برای دیدن مادر ،لحظه شماری
ً
میکنند؛ اما معموًال خستگی و احیانا بیحوصلگی مادر ،مانع از ایجاد ارتباط عاطفی بین آنان
ً
و مادر میشود .بهویژه اینکه رسیدگی به امور منزل را نیز غالبا مادر به عهده دارد (صوفی و
بهزادپور.)1399 ،
روانشناسان معتقدند کودکان به خصوص در سالهای نخستین زندگی ،نیاز شدید
عاطفی دارند و این نیاز تنها از سوی مادر تأمین میشود .این نیاز ویژه از طریق هیچ فرد یا
نهاد جایگزین دیگری نمیتواند تأمین شود .بنابراین مادر مهمترین نقش را در ایجاد تعادل
عاطفی و روانی و پرورش فضایل در فرزند دارد و اشتغال مادر ،لطمه شدید روحی و عاطفی به
کودک وارد میکند (اسماعیلینسب.)1384 ،
تاوارس پاس 1در پژوهشی در سال  1353در تهران ،با مطالعه پنجاه کودک شش تا
هشت ساله که پیش از سه سالگی ،مادر شاغل داشتهاند در مقایسه با پنجاه کودک دیگر
نشان داد که گروه دوم در تعادل و ثبات عاطفی و سازش اجتماعی بهتر است .در این تحقیق
مشخص شد کسانی که نیاز به توجه خاص داشتند و مسائل مهمی داشتند ،مادران شاغل
داشتند (صالحی و رجبزاده و شاهرخی.)1394 ،
برخی از محققان همچون هارتلی )1966( 2به بررسی تأثیر اشتغال مادران بر ذهنیت
کودکان درباره نقش والدین پرداختند .شواهدی وجود دارد که دختران مادران شاغل نقش
زن را در خانوادههای فعلی چندان متفاوت با نقش پدر نمیبینند و از نظر آنان دیگر پدر نقش
نانآور خانواده و مادر نقش ادارهکننده امور داخل خانه را ایفا نمیکند .به نظر میرسد چنین
درکی در این دختران توأم با احساس نارضایتی بیشتر نسبت به نقش خود در زندگی آینده
خانوادگی است (آهنین و خواجوی.)۱۳۹۶ ،
1. Tavares Pas.
2. Hartley.
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نیاز به نوازش و آغوش مادر بهویژه در دوران نوزادی کودک بسیار ضروری است.
ً
روانشناسان کودک معتقدند گریههای نوزادان در برخی حالتها صرفا بهخاطر شیر نیست،
بلکه نوازش و آغوش مادر در چنین لحظاتی ،باعث اطمینان خاطر کودک از محیط خانه و
خانواده میشود و داشتن چنین احساسی ،در آینده به بروز نکردن استرس در دوران جوانی و
بزرگسالی کمک خواهد کرد (شهرکی و قادری.)1397 ،
ّ
اهمیت شیر مادر و فواید آن
آموزههای اسالمی پیش از روانشناسی نوین ،درباره
سفارش داشته است .پیامبر خدا؟ص؟ نیز میفرمایند« :برای کودک ،شیری بهتر از شیر مادر
نیست» و امیرمؤمنان علی؟ع؟ با اشاره به نقش مؤثر شیر مادر در تربیت کودک میفرمایند:
«بنگرید که چه کسی فرزندان شما را شیر میدهد؛ زیرا کودک با شیر رشد میکند» .ازاینرو ،رشد و
تکامل کودک ،متأثر از شیری است که در نوزادی از آن تغذیه کرده است و در کنار ویژگیهای
ظاهری و زیبایی و زشتی ،خصوصیتهای روحی و روانی ،فکری و شخصیتی مادر از راه
شیر به نوزاد منتقل میشود و شخصیت او را میسازد .قرآن کریم مدت دوران شیردهی را دو
سال تمام تعیین کرده است ،آنجا که میفرماید« :و مادرانی که بخواهند شیر دادن به فرزندان
خود را کامل سازند ،دو سال تمام شیرشان بدهند» (بقره )233 ،این تأ کید در تعیین مدت
شیردهی ،بیانگر نیازهای جسمی و روحی نوزاد به مادر در این دوران است (العبدالخانی و
بحرینی.)1394 ،

بحث و نتیجهگیری
از جمعبندی مطالب میتوان نتیجه گرفت که اشتغال مادران گرچه فوایدی مانند بهبود
وضعیت اقتصادی و تأمین نیازهای مادی خانواده ،عزتمندی اجتماعی ،اثبات قابلیتهای
زنان در عرصههای اجتماعی ،استقالل مالی و به دست آوردن پشتوانهای برای ایام پیری
زنان و نیز رفاه و تأمین نیازهای مادی بیشتری بهدنبال دارد؛ اما تأثیرات نامطلوبی در فرایند
رشد فرزندان ،بهویژه رشد عاطفی آنها ،بر جای میگذارد و میزان آسیبپذیری کودکان را در
سالهای اولیه کودکی افزایش میدهد .پیامدهای اشتغال مادران عبارتاند از :اضافه نقش،
عدم تأمین نیاز به ّ
محبت کودک ،کاهش انسجام خانواده ،کاهش زمینه بازی ،تجربه و
رشد کودک ،آسیبپذیری به مشکالت عاطفی و شخصیتی کودک در آینده ،مشکالت اخالقی
کودک در آینده ،آسیب در نوع دلبستگی کودک ،کاهش دلبستگی ایمن ،ناسازگاری کودک
با دیگران ،نافرمانی کودک از والدین ،مشکالت در سازگاری با محیط و دیگران در بزرگسالی،
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کاهش انعطافپذیری ،آسیبپذیری به آسیبهای روانشناختی ،تجربه مراقبان مختلف،
عدم تأمین نیازها در مراقبتهای گروهی ،تنیدگی و خستگی مادر ،اختالل در رشد کودک در
دو مرحله اعتماد سازی و استقالل طلبی اریکسون ،کاهش ّ
امنیت عاطفی و روانی ،کاهش
اعتماد به نفس کودک ،آسیب به الگوپذیری کودک از مادر ،اختالل در انتقال فرهنگ و
ّ
روحیات کودک ،کاهش
ارزشهای اخالقی به کودکان ،کاهش شناخت کافی و به موقع از
تشویق و تنبیه به موقع ،عدم تشخیص به موقع نیازهای کودک ،لطمه روحی و عاطفی به
کودک ،نارضایتی از نقش ّ
سنتی زن در خانواده در فرزندان دختر ،عدم تأمین نیاز به نوازش و
آغوش مادر .این پیامدها باعث مشکالت و تبعات ناگواری در سنین نوجوانی کودکان و آینده
آنها میشود.
با ّ
توجه به یافتههای پژوهش مناسب است مادر در سالهای اولیه دوران کودکی که
کودک نیاز بیشتری به حضور مادر در کنار خود دارد ،تربیت نیکوی فرزند ،همت و تالش
خود را بهکار گیرد .امام صادق؟ع؟ نیز میفرمایند« :تالش فراوان در تربیت فرزند ،از جمله
حقوق فرزندان است» .در نهایت ،اگر مادر مجبور به کار در بیرون منزل میباشد ،با بررسی
بیشتر عوامل دخیل در اثرگذاری وضعیت اشتغال مادر بر سالمت روانی کودکان زیر سه سال،
میتوان ارائه برنامههای کاری برای مادران و نیز آموزش مهارتهای فرزندپروری متناسب
با وضعیت اشتغال مادران طراحی کرد تا بتوان از بروز مشکالت سالمت روان در کودکانشان
پیشگیری نمود.
تحقیقات آتی باید باید متغیرهای بیشتری از جمله رضایت شغلی مادر ،میزان حمایت
خانواده ،ساعت کاری و درآمد مادر ،نوع ارتباط مادر-کودک ،سبک فرزندپروری مادر،
سالمت روان مادر ،میزان مشارکت پدر در مراقبت از کودک و ...را در تحلیلهای خود وارد
کنند .بررسی نقش متغیرهای واسطهای در این بین میتوانند مدل جامعتری از تأثیر اشتغال
مادران بر بهداشت روانی کودکان زیر سه سال را فراهم کند.
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Abstract

چکیده

In an Islamic society, it is desirable that
“heresy” be a social norm, the requirement
of being a social norm is that acting on
it be the norm; Anyone who opposes it
will be rejected by society. The purpose
of this study is to develop strategies for
institutionalizing heresy according to
Islamic, psychological and sociological
teachings. The data collection of this
research has been done conceptually and
theoretically by studying the sources and
analyzing them; Findings showed that
strategies such as “awareness”, “social
normalization” and “application of
external executive guarantees (rules)”,
“different learning styles”, “methods
of changing attitudes”, “observational
learning and pattern presentation”,
“creating cognitive inconsistency” On
secularism ” to institutionalize heresy. It is
recommended that educational experts and
cultural institutions use these strategies to
institutionalize heresy.

 مطلوب اســت کــه «آخرت،در یــک جامعه اســامی
 الزمه هنجار. یک هنجــار اجتماعی باشــد،»گرایــی
اجتماعــی بــودن ایــن اســت کــه عمــل کــردن بــه
، هنجــار باشــد؛ هــر کــس بــا آن مخالفــت کنــد،آن
، هــدف ایــن پژوهــش.از طــرف جامعــه طــرد شــود
تدوین راهکارهــا برای نهادینهســازی آخرتگرایی
نشــناختی و
  روا،بــا توجــه بــه آموزههــای اســامی
 گــردآوری داد ههــای ایــن.جامع هشــناختی اســت
 از طریق مطالعه منابع مورد نظر و تحلیل،پژوهش
 ب هصــورت مفهومــی و نظــری انجــام شــده،آنهــا
اســت؛ یافتههــای پژوهش نشــان داد راهکارهایی
 «هنجارســازی،»همچــون «آ گاهیبخشــی
اجتماعــی» و «بهکارگیــری ضمانتهــای اجرایــی
،»بیرونی (قوانین)» «سبکهای مختلف یادگیری
 «یادگیری مشــاهدهای،»شهــای تغییر نگرش
 «رو
 «ایجــاد ناهماهنگــی شــناختی در،»و ارائــه الگــو
بــاب دنیاگرایی» برای نهادینهســازی آخرتگرایی
یشــود کارشناســان تربیتــی
  توصیــه م.وجــود دارد
و نهادهــای فرهنگــی ایــن راهکارهــا را در جهــت
.نهادینهسازی آخرتگرایی بکار گیرند

Keywords: Heresy, Institutionalization,
Learning, Attitude, Society, Islamic Psychology.

، نهادینهســازی، آخرتگرایــی:کلیــد واژههــا
. روانشناسی اسالمی، جامعه، نگرش،یادگیری
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مقدمه
یکی از مهمترین اصول ادیان آسمانی« ،اعتقاد به آخرت» است که همواره ایجاد و تقویت
آن در جوامع بشری سرلوحه برنامههای تربیتی رسوالن الهی قرار داشته است .در دین اسالم
به شیوههای گوناگون تالش شده است تا آخرتگرایی در انسانها نهادینه گردد؛ زیرا این
امر ،یکی از مهمترین و بهترین ابزارهای تربیتی و وسایل نیل به کمال میباشد که انسانها
میتوانند در پرتو آن ،به رشد و بالندگی برسند و حیات جاودان در بهشت برین را برای خود
رقم زنند (شریفی .)1395 ،مسئله معاد از حیث اهمیت ،بعد از مسئله توحید ،بهعنوان یکی
از مهمترین مسائل دینی و اسالمی به شمار میرود .پیامبران الهی با این هدف به سوی
انسانها ارسال گردیدند که مردم را به دو حقیقت ،مؤمن و معتقد سازند؛ یکی به خدا و
دیگری به قیامت (مطهری.)1373 ،
گرایش به عالم آخرت ،دارای تأثیرات متعدد و ارزندهای در حیطه زندگی فردی انسان
میباشد؛ تغییر بینش (شریعتی ،)1363 ،تقوای الهی (طباطبایی ،)1378 ،انگیزه عمل
صالح و اخالص (طباطبایی ،)1378 ،آرامش و تأمین بهداشت روانی (مکارم شیرازی،
 ،)1374هدفمندی حرکت (طاهری ،)1381 ،ظهور صفات کمال و فضائل اخالقی (سبحانی،
فردی آخرتگرایی میباشد .از آثار اجتماعی آخرتگرایی ،نیز میتوان
 )1373از جمله آثار
ِ
به «تامین عدالت اجتماعی»« ،ضمانت اجرای قوانین»« ،تغییر نگرش در حکومت داری»،
«ساماندهی به مسائل اقتصادی»« ،باالبردن روحیه نظامی»« ،کاهش جرائم در سطح
جامعه»« ،پرهیز از ظلم به دیگران» و «کمک به محرومین» اشاره کرد (مقیمی.)1394 ،
کلمه «اآلخرة» در قرآن کریم ،پرشمارترین واژه برای نامیدن و ارجاع به جهان پس از مرگ
میباشد ،که نهتنها در قرآن کریم ،بلکه در متون روایی و ادبیات تفسیری نیز ،آشناترین نام
برای ارجاع به جهان پس از مرگ است (رهنما .)1397 ،در مورد تسمیه آخرت ،دو وجه بیان
ّ
شده است؛ یکی اینکه آخرت را آخرت نامیدهاند بهخاطر متأخر بودن از دنیا؛ و دیگری اینکه
ّ
آخرت ،سرای جزا و ثواب است و جزء متأخر از عمل میباشد (مجلسی .)1397 ،آخرتگرایی
عبارت است از «دل بستن به آخرت»« ،شوق به بهشت»« ،خوف از جهنم»« ،حب لقای
الهی» و «ترجیح آخرت بر دنیا» .به بیان دیگر ،گرایش به آخرت یعنی حرکات و سکنات خود
را با شاخص اخروی و ثواب و عقاب عالم آخرت سنجیدن و تنظیم کردن ،توشهگیری برای
زندگی ابدی و در عین حال دنیا را فراموش نکردن و از آن بهعنوان ابزاری برای دستیابی به
نعیم جاودانه بهشتی استفاده کردن است (یوسفیان.)1391 ،
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براساس دیدگاه نظریه پردازان جامعهشناسی« ،نهادینهسازی »1به فرآیندی گفته
میشود که از طریق آن ،کنشها (اقدامات) تکرار میشوند و از سوی کنشگران و دیگران،
معانی مشترکی به خود میگیرند (هچ و کانلیف .)1395 ،2از نظر هومنز« ،نهادینهسازی»،
نوعی تراکم تجارب است که بهعنوان سرمایههای اجتماعی ،در اختیار نسلهای بعدی
قرار میگیرد و آنان با بهکارگیری این سرمایهها ،دست به فعالیت میزنند (شایگان و
مصطفینژاد .)1395 ،نهادینه شدن یک امر ،به معنای پایهای و ریشهای شدن آن در عمق
جامعه است ،بهگونهای که آن ارزشها و مقررات توسط افراد جامعه مورد قبول و تأیید قرار
گیرند و به رسمیت شناخته شوند (گالبی .)1376 ،بروسن کوهن )1388( 3در کتاب مبانی
جامعه شناسی ،در مورد فرآیند نهادینه شدن میگوید« :نهادینه شدن زمانی تحقق میپذیرد
که گروه اجتماعی تشخیص دهد ،شبکه خاصی از ارزشها ،هنجارها و نقشها به اندازهای
ً
برای بقایش اهمیت پیدا کردهاند که اعضای آن گروه باید الزاما آن را رعایت کنند .جامعه از
طریق پاداش و مجازات است که اعضا را تشویق به پیروی از ارزشها و هنجارها میکند یا
آنها را از آن باز میدارد ،رفتارها را نهادی میکند» (کوهن ،1388 ،ص.)165
آخرتگرایی و نهادینه کردن آن ،یکی از مهمترین و مؤثرترین راههای هدایت و نجات
جامعه معاصر از انحراف و فساد میباشد .با وجود اینکه در جامعهای زندگی میکنیم که در
آن ،اکثریت افراد ،مسلمان و معتقد به آخرت و معاد میباشند ،با این حال ،باورها ،بیشتر
در حد «گفتار» ،یا در حد «شناخت» باقی مانده است و نتوانسته است به اندازه کافیُ ،بعد
رفتاری افراد را تحت تأثیر قرار داده و آثار رفتاری خود را در رفتار تک تک افراد و
عاطفی و
ِ
سازمانها و نهادهای اجتماعی به منصه ظهور برساند؛ به عبارت دیگر .1 :آخرتگرایی در
حد اطالعات و اعتقادات تقلیدی باقی مانده است؛  .2ممکن است به مرحله اعتقاد استداللی
هم رسیده باشد؛ اما هنوز درونیسازی نشده و با عواطف ،احساسات و نگرشهای عمیق
افراد عجین نگردیده باشد؛  .3ممکن است که حتی ،فرآیند درونیسازی هم در بسیاری از
افراد جامعه ،روی داده باشد ،لکن؛ قوانین و مقررات و هنجارهای اجتماعی و سازمانها و
نهادهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...با آن همراهی نکنند.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که پژوهشهای متعددی در زمینه بررسی مفهوم
1. Institutionalization.
2. Hatch and Cunliffe.
3. Cohen.
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آخرت و آخرتگرایی ،نهادینه کردن ارزشها و مباحث اخالقی ،درونی سازی اخالق و موارد
دیگر صورت پذیرفته است.
در زمینه مفهوم آخرت و آخرتگرایی ،آثار متعددی میتوان یافت ،از جمله «اصول
تربیت از دیدگاه امام علی؟ع؟» (مشایخی ،)1386 ،که در این پژوهش ،سلوک و گفتار امام
علی؟ع؟ بهعنوان نمونهای غنی از منابع موجود با رویکرد نیل به اصول و قواعدی جامع که
دربرگیرنده چارچوب تربیتی از منظر دین است مورد توجه قرار گرفته است .برخی از این اصول
عبارتانداز :آخرت گرایی و دنیاگریزی ،عملگرایی و آرزوگریزی ،امیدواری و یأسگریزی،
پایداری و پرهیز از رفاهزدگی ،تعقلورزی و غفلتزدایی ،تواضعگرایی و تکبرگریزی.
در اثر «مدیریت اسالمی با تأ کید بر مدیریت آخرتگرا از دیدگاه امام علی؟ع؟» (صبوحی
لکی ،)1395 ،آخرتگرایی بهعنوان اصلی از اصول مدیریت اسالمی و برگرفته از اصل ایمان
به معاد و حیات پس از مرگ در نظر گرفته شده است« .برزخ در آموزههای قرآنی» (پوریا،
 )1386به تحلیل چگونگی برزخ و ویژگیهای آن میپردازد و خواننده را با برخی جنبههای
عالم برزخ که حائل میان دنیا و قیامت است با استناد به قرآن کریم آشنا میسازد.
در پژوهش «مرگ خود و مردن دیگری» (نجاتی حسینی ،)1394 ،با طرح چند پرسش
مشخص ،نگارنده درپی کاویدن پاسخ آنها از طریق سه عنوان در سه حیطه «علمی» (نظریه
اجتماعی مرگ)« ،دینی» (نهج البالغه) و «ادبی» (مثنوی معنوی) میباشد .در کتاب «معاد
و جهان پس از مرگ» (مکارم شیرازی )1376 ،سعی شده است تا به بررسی ریشههاى معاد
در فطرت انسان ،چهره رستاخیز در کتب آسمانى ،معاد و سرفصلهای دیگری پرداخته
شود« .انسان از آغاز تا انجام» (طباطبایی و خسروشاهی )1391 ،ترجمهای است از کتاب
«االنسان» ،اثر سید محمدحسین طباطبایی ،که چگونگی و مراحل آفرینش آدمی را با
استفاده از آیات قرآن کریم بررسی نموده است .ایشان در این اثر ،مراحل خلقت انسان را
در سه رساله «االنسان قبل الدنیا»« ،االنسان فی الدنیا» و «االنسان بعد الدنیا» مورد نظر قرار
میدهد که در رساله سوم آن ،در شانزده فصل ،وجود آدمی بعد از دنیا و سرنوشت او را از مرگ
تا روز قیامت ،سپس در روز جزا ،شفاعت ،اعراف ،بهشت و دوزخ بررسی کردهاست.
مسئله درونیسازی ارزشها ،اخالق و آخرتگرایی مورد توجه پژوهشگران واقع شده
است .کریمزاده ( ،)1391به تبیین فرآیند درونیسازی ارزشهای اخالقی در رویکردهای
روانشناختی عمده پرداخته است .موسوینسب و همکاران ( )1391در مورد نقش
اسالمیسازی محتوای آموزشی در درونیسازی ارزشهای اسالمی به پژوهش پرداختهاند.
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خلجی ( ،)1390الگو آفرینی ،تشویق ،محبت ،قصهآفرینی و بصیرتبخشی را از مؤثرترین
شیوههای نهادینه کردن ارزشها میداند.
در باب نهادینهسازی ارزشها از جمله آخرتگرایی ،خانمحمدی و همکاران (،)1397
طراحی الگوی نهادینهسازی ارزشها ،مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری را ارائه داده
است .شریفی و همکاران ( ،)1395روشهای قرآن در نهادینهسازی اخالق در جامعه را
مورد پژوهش قرار داده است و آ گاهی بخشی ،ایمان پروری ،تزکیه نفس ،تشویق و تنبیه را
بهعنوان راهکارهای آن معرفی میکند .شایگان ( ،)1394به بیان روشهای نهادینهسازی
رفتار از دیدگاه اسالم پرداخته و شیوههای مشابهی را ارائه میدهد.
بررسی آثار موجود ،نشان میدهد که بخش قابل توجهی از پژوهشهای به عمل آمده،
راهکارهای مشخصی را از زاویه خاصی مورد بررسی قرار دادهاند؛ اما این پژوهش بهدنبال
تدوین راهکارهای عملیاتی با توجه به رویکردهای روانشناختی و جامعهشناختی است.
به عبارت دیگر برای عملیاتی شدن «آخرتگریی» ،در سه حیطه فوق ،چه راهکارهایی از
آموزههای قرآن و روایات و همینطور از آموزههای علوم انسانی مثل روانشناسی به دست
میآید؟ بنابر این میتوان گفت که سؤالهای این پژوهش عبارتاند از .1 :چگونه میتوان
اطالعات مربوط به معاد و معادگرایی را در بین همه مردم تعمیم بخشید؟  .2چگونه میشود
افراد معتقد ،عمق بخشید به گونهای که شناخت ،عواطف و رفتار آنها در باب
آن را در درون ِ
هماهنگی کامل داشته باشند؟
«آخرتگرایی»،
ِ

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهشی کتابخانهای است که گردآوری دادههای آن از طریق مطالعه
متوناسالمی ،روانشناختی و جامعهشناختی و تحلیل و بررسی آنها ،بهصورت نظری و
مفهومی انجام شده است .ابتدا ،منابع دست اول اسالمی (آیات و روایات) ،سپس منابع
دست دومی که به بررسی «معاد» در آیات و روایات پرداختهاند (اعم از منابع نوشتاری و
نرم افزاری) ،مورد جستجو ،فیشبرداری و دستهبندی قرار گرفته است؛ «آخرتگرایی»
بهعنوان یک سازه مفهومی اسالمی ،و تأ کیداتی که بر آن شده و آثار و پیامدهای آن در
زندگی روزمره ،مورد توجه قرار گرفته است .از نگاه متون اسالمی ،مفهوم «آخرتگرایی»
شناختی تمام افراد و جوامع اسالمی حضور پیدا کرده و عمومیت یابد .بر
باید در بافت روان
ِ
این اساس ،با توجه به «بیانیه گام دوم انقالب» و هم جهت با «جامعهسازی اسالمی» ،در
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کالن جامعهشناختی
متون جامعهشناختی و روانشناختی تالش شد تا بعضی از راهکارهای ِ
و بعضی از مکانیزمهای جزئی روانشناختی ،شناسایی و معرفی شده تا بتواند برای کسانی
که راهبردهای فرهنگی جامعه را مشخص کرده و آن را به راهکارها و مکانیزمهای اجرایی
تبدیل کرده و مسیر عملیاتی سازی آن را هموار میکنند ،مفید باشد.
واحد تحلیل در این پژوهش عبارت بود از گزارههای خبری معتبر (آیات و روایات) ،و
آموزههای مورد اتفاق و قطعی که از جامعهشناسی و روانشناسی استخراج شده است .برای
استفاده از آیات و روایات ،از روشهای تفسیری و فهم احادیث بهرهگیری شده است؛ و برای
استفاده از آموزههای جامعهشناختی و روانشناختی ،تالش شده است که از مطالب قطعی
ّ
معتبر این دو علم آمده است استفاده شود .تحلیل محتواهای حاصل
و مسلم که در منابع
ِ
سازی آموزههای اسالمی با آموزههای جامعهشناختی و روانشناختی ،بهصورت
شده و مرتبط ِ
نظری و مفهومی صورت پذیرفته است.

یافتهها
بررسی راهکارهای نهادینهسازی آخرتگرایی در جامعه اسالمی بر اساس دیدگاه جامعهشناسی.
نهادینهسازی از جمله مفاهیمی است که در دو علم جامعهشناسی و روانشناسی با
وجود تفاوتهای دیدگاهی ،مورد بررسی قرار گرفته است .این تفاوت از آنجا نشأت میگیرد
ً
که اساسا جامعهشناسان به این مطلب میپردازند که عوامل مختلف (مذاهب ،فرهنگها،
نژادها ،طبقات اجتماعی ،وضعیت اقتصادی و غیره) ،چگونه بر روی عملکرد جامعه تأثیر
میگذارد .در حالی که روانشناسی (بهویژه روانشناسی اجتماعی) به مطالعه علمی و روشمند
شیوه فکر کردن ،احساس کردن و رفتار کردن انسانها در حضور مستقیم ،واقعی یا خیالی
و ضمنی دیگران میپردازد (دانایی .)1393 ،بعضی از یافتهها ،از آموزههای جامعهشناختی
به دست آمدهاند و بعضی دیگر ،از آموزههای روانشناختی ،با این توضیح که آموزهها و
تکنیکهای روانشناختی ،هم بهصورت مستقل ،نقش و جایگاه قابل توجه دارند؛ هم ذیل
کالن جامعهشناختی ایفای نقش میکنند.
مباحث ِ
بر اساس تعاریف متعددی که از دیدگاه نظریه پردازان جامعهشناسی در مورد مفهوم
نهادینهسازی در بخش مقدمه مطرح گردید ،نهادینه شدن هر چیز در جامعه ،به خواست
تشویق عاملین و متعهدین به
و احساس نیاز گروههای اجتماعی منوط است ،که این امر با
ِ
ارزشها و همچنین مجازات و بازداشتن سهلانگاران در این امر ،تحقق مییابد .با توجه به
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این مطلب ،شناخت گروههای اجتماعی در اولویت اول قرار دارد .خانواده بهعنوان اولین و
مهمترین بخش ،نقش بسزایی در فرهنگ سازی ایفا میکند .در کنار خانواده ،نهاد آموزش
و پرورش و آموزش عالی که دربرگیرنده مهدکودکها ،مدارس و دانشگاهها است ،قرار دارد.
نهاد دینی که همان حوزههای علمیه باشد را نیز میتوان به این بخش اضافه کرد .نهادها
و ادارات دولتی به همراه دیگر بخشهای جامعه ،دارای مجموعهای عظیم از کارمندان
میباشند که در کنار مجموعههای نظامی و احزاب و تشکلهای سیاسی ،از جمعیت قابل
توجهی برخوردار هستند.
عمل نهادینهسازی در بستر جامعه ،بدون کانالهای ارتباط جمعی ،امکانپذیر
نمیباشد .امروزه رسانههای دیداری (رسانه ملی و سینما) ،نوشتاری (کتاب ،مجالت
و مطبوعات) ،شنیداری (رادیو) و در کنار همه این موارد ،فضای مجازی و همچنین
نظام تبلیغی کشور ،وظیفه انتقال اطالعات و ارتباطگیری با مخاطب را به عهده دارند
(منتظرالمهدی.)1392 ،
فرآیند نهادینهسازی ارزشها از جمله آخرتگرایی ،با لحاظ این نکته که رفتار نهادینه شده
باید دارای ویژگیهایی باشد :استمرارپذیر باشد ،جامعه شمول باشد و بهعنوان یک واقعیت
اجتماعی تلقی شود ،دارای سه مرحله است (دهقان ،)1398 ،که در هر مرحله ،میبایست در
کنار اصول اولیه ،از راهبردهای عملیاتی که موجب تسریع در فرهنگسازی میگردد ،بهره جست.
مرحله اول :راهبرد «آ گاهیبخشی» است (شریفی و جعفرینسب .)1395 ،در این
مرحله ،مفهوم آخرتگرایی با توجه به جامعه هدف (خانواده ،نهاد اداری و غیره) و متناسب
با آن ،تبیین میگردد .به این معنا که در عین توضیح مفهوم آخرتگرایی ،به تشریح نحوه
انطباق این مفهوم در حیطه مورد نظر و جایگاه آن پرداخته میشود .با توجه به مطلب بیان
شده،اگر چه مفهوم «آخرتگرایی» بهعنوان محور اصلی در تبیینها لحاظ میشود؛ اما نحوه
بهکارگیری و انطباق آن بر مصادیق مختلف در هر حیطه شغلی ،متفاوت خواهد بود.
در همین راستا ،قرآن کریم در آیات متعدد ،بر اهمیت مقوله آ گاهیبخشی تأ کید میورزد
و بیان میدارد که خداوند ،رسولی از جنس خود مردم برای آنها فرستاد تا آیات خود را بر
ایشان بخواند و آنها را پاک گرداند ،کتاب و حکمت به آنان بیاموزد ،در حالی که در گذشته،
در گمراهی به سر میبردند (آلعمران .)64 ،در ادامه ،خداوند ،پیامبر را مأمور به تذکر میکند
(غاشیه )21 ،و از او میخواهد که در امر آ گاهیبخشی ،با حکمت و اندرز نیکو ،مردم را به راه
پروردگار دعوت کند و با آنان به شیوهاى که نیکوتر است به مجادله بپردازد (نحل.)125 ،
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در کنار راهبرد آ گاهیبخشی ،راهبردهای متعددی را باید به منظور تحقق هرچه بهتر
این مرحله به کار بست« .استدالل منطقی» (علیبن الحسین؟ع؟ ،1389 ،ج ،1ص67؛
رضی ،1389 ،ج ،1ص 544و تمیمی آمدی ،1395 ،ج ،1ص« ،)212عامل بودن آمر»
(احزاب55 ،؛ صف2 ،و 3و رضی ،1389 ،ج ،1ص« ،)765ارائه الگوی مناسب» (رضی،
 ،1389ج ،1ص 163و احزاب )21 ،و «مخاطبشناسی» (مجلسی ،1397 ،ج ،74ص )150از
جمله این موارد میباشند که بر محورهای «بازگشت بهسوی خدا»« ،اوصاف قیامت»« ،آثار
آخرتگرایی» و «مقایسه دنیا و آخرت» لحاظ میگردند (شریفی و داودی.)1395 ،
مرحله دوم :راهبرد «هنجاری کردن مفهوم آخرتگرایی» و گزارههای آن است .در
جامعهشناسی ،به عقیده اغلب صاحبنظران همانند دورکیم ،1سیمل ،2وبر 3و لومن،4
هنجار به معنای «الگویی از انتظارهای عمومی رفتار» در متنهای خاص و برخاسته از نظام
ارزشهای گروه است (باقری .)1393 ،هنجارها ،سیستم سازمان یافتهای هستند که بین
افراد تشکیلدهنده جامعه ،مشترکاند و بهطور جمعی حفظ میشوند و منافع حاصل از رعایت
آنها ،عاید همه اعضای گروه میشود .در واقع وقتی هنجارها بهصورت سرمایه اجتماعی در
میآیند میتوانند بحرانهای اجتماعی را حل کنند (دهقان .)1398 ،در کنار این توصیفات
باید گفت ،وقتی یک مفهوم و گزارههای آن ،در جامعه به هنجار تبدیل میگردند ،در واقع
رسومهای اجتماعی خواهند بود که افراد ،حاضر به ترک آن نخواهند شد .و البته در صورتی
که این هنجارها ،پسندیده و در جهت پیشرفت جامعه باشند ،باید تقویت و حراست گردند.
مقوله هنجارهای اجتماعی و باید و نبایدهای آن ،از جمله مباحثی هستند که در متون
دینی هم به آن پرداخته شده است .کلمه «سنت» در نهجالبالغه ،به معنای هنجارهای
پایهدار و نیز اقسام دیگر هنجارهای اجتماعی آمده است (میریان و صمدانیان .)1388 ،امام
علی؟ع؟ در ضمن تأیید هنجارهای اجتماعی پسندیده ،توصیه میکنند به پرهیز از خراب
کردن آیین پسندیدهاى که بزرگان این امت ِبدان رفتار نمودهاند و بهوسیله آن ،مردم به هم
پیوستهاند ،و رعیت با یکدیگر سازش کردهاند؛ و نیز نهی میکنند از ایجاد آیینى که موجب
از بین رفتن چیزى از ّ
سنتهاى نیک گذشته باشد (نامه .)38/53هرچند مورد استفاده واژه
1. Durkheim.
2. Simmel.
3. Weber.
4. Luhmann.
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«سنت» با واژه «هنجار» در بعضی موارد متفاوت است؛ اما مصادیق و اقسام یکسان هر دو،
بودن مفهوم این واژگان دارد و به نظر میرسد نزدیکترین کلمات در قرآن و
داللت بر یکی
ِ
روایات به واژه هنجار« ،سنت» باشد ،هرچند کلماتی مانند «سیر»« ،داب» و «عرف» هم به
بخشی از معنای هنجار داللت دارند (میریان و همکاران.)1388 ،
فرآیند «هنجاری کردن مفهوم آخرتگرایی» با کمک راهبردهای متعددی تحقق
مییابد ،همانند «تکریم آخرتگرایی بهواسطه تکریم انسانهای آخرتگرا»« ،نکوهش ضد
ارزشها»« ،استفاده از عرف عام»« ،معرفی زمینههای خطرساز» و «انذار از عواقب بیتوجهی
به آخرت».
مرحله سوم :استفاده از مکانیزم قانونی بهعنوان ضمانت اجرایی برای متابعت از
مفهومی که از دو مرحله قبل عبور کرده است .البته این مرحله میتواند به کمک مرحله
دوم هم بیاید؛ زیرا عملیات هنجاریسازی ،پروسهای زمانبر است .اهرم قانون ،الزم نیست
بهصورت صریح به مسئله آخرتگرایی اشاره کند ،بلکه همین قدر که به تصویب قانونهای
همسو با این مفهوم منجر شود ،میتواند در تحقق این مهم ،نقش داشته باشد.
نکته دیگری که در این بخش حائز اهمیت میباشد ،این است که در مورد قانون ،در برخی
موارد میتوان به سیاستهای ابالغی از جانب نهادهای باالدستی هم اشاره کرد ،که اگر چه تصویب
قانونی ندارد؛ اما لزوم اجرا را در پی خواهند داشت .در اینجا به تعدادی از سیاستهای پیشنهادی اشاره
میکنیم که به نظر میرسد رعایت آنها با دیدگاه آخرتگرایی میتواند در فرآیند نهادینهسازی مفهوم
آخرتگرایی مؤثر باشد.
حیطههای نهادینه کردن آخرتگرایی عبارتاند از خانواده ،نهادهای آموزشی و ...در
ادامه هر کدام از حیطهها تبیین میشود.
الف .خانواده؛ به تحقیق ،نخستین و مؤثرترین محیط تربیتی انسان ،محیط
خانوادگی و اولین مربیان و معلمان او ،پدر و مادر میباشند .خانواده به مثابه هسته اصلی
و اولیه جامعه ،حاالت فکری و روانی کودک را پایهگذاری و شکل میدهد (آریان.)1397 ،
راهکارها در محیط خانواده عبارتاند از :وجود فضای محبتآمیز در خانواده و در ارتباط با
فرزندان ،رعایت احترام متقابل و دوری از تحقیر ،بهویژه نسبت به فرزندان ،رعایت عدالت
و مساوات در توجه به فرزندان ،درونی کردن ارزشها و پرهیز از افراط و اجبار بر اعضای
خانواده ،قاطعیت و جدیت و دوری از اهمال کاری در تربیت فرزندان.
ب .نهادهای آموزشی ،مدارس؛ آموزش و پرورش بهعنوان بزرگترین و پرجمعیتترین
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ً
نهاد آموزشی و تربیتی کشور ،سالهای نسبتا طوالنی از مهمترین مقاطع زندگی اکثر افراد
جامعه را به خود اختصاص میدهد و همین امر ،نشاندهنده اهمیت و تعیین کننده بودن این
نهاد در زندگی فردی و آینده هر شخص میباشد .با توجه به نارساییها و معضالت موجود در
این عرصه ،راهکارهای ذیل جهت تقویت باورهای دینی از جمله آخرتگرایی ارائه میگردد:
تغییر رویکرد کسب مدرک در نظام آموزش و پرورش و تقویت رویکرد درک مطلب
منطبق با مطالبات و نیازهای روزآمد جامعه اسالمی ،تغییر مواد درسی دانشآموزان با حذف
مطالب دینی غیرضروری و غیرمرتبط با ذوق و استعداد دانشآموزان در مقاطع مختلف
تحصیلی؛ پرهیز از برخورد آمرانه و تحکمآمیز در خصوص رعایت شئون اسالمی و تکالیف
شرعی بهویژه به منظور مشارکت دادن دانشآموزان در نمازهای جماعت ،سخنرانیها و
مراسم و مناسبتهای مذهبی؛ استفاده صحیح و مناسب از ابزار و شیوههای جدید (از جمله
فیلم ،انیمیشن ،تئاتر و) ...؛ بهکارگیری معلمان و اساتید باتجربه ،متخصص و دلسوز،
به منظور تدریس دروس دینی؛ ایجاد زمینههای تحقیقات و مطالعات معلمان و مربیان
در موضوعات مرتبط؛ بهرهگیری از طالب جوان و خوشذوق ،جهت تدریس دروس دینی؛
گسترش و حمایت از تشکلهای خودجوش دانشآموزی و انجمنهای اسالمی؛ ایجاد،
تقویت و حمایت از نشریات دانشآموزی با رویکرد دینی (به شکل نامحسوس)؛ تبیین و
تشریح اثرات آخرتگرایی بر رشد و پیشرفت علمی ،فرهنگی؛ فراهم کردن بسترهای تعامل
اولیا و مربیان در مدارس در زمینه بهینهسازی فرآیند تربیت دینی و توسعه ارزشهای اخالقی
از جمله آخرتگرایی در بین دانش آموزان؛ توجه ویژه به فضای فرهنگی حاکم بر مدارس
و نقش مؤثر اولیا و مربیان در ارائه مدل رفتاری نظاممند و هماهنگ مبتنی بر ارزشهای
اخالقی و اسالمی؛ ایجاد ارتباط مناسب و سازنده بین مساجد و مدارس (همجوار)؛ ایجاد
مراکز آموزشی و مدارس مختص دختران ،به منظور رفع مشکل حفظ حجاب و اقامه شعائر
دینی و فعالیتهای ورزشی و فوق برنامه در این اماکن.
 .1دانشگاهها؛ به منظور مقابل ه ریشهای با موانع تقویت باورهای دینی (از جمله
آخرتگرایی) از طریق دانشگاهها ،راهکارهای کالن ذیل پیشنهاد میگردد:
توجه ویژه به اصول سوم و سیام قانون اساسی و نیز بند  15سیاستهای کلی برنامه
چهارم توسعه؛ همکاری حوزه و دانشگاه بهصورت عملیاتی و به دور از شعار زدگی ،بر اساس
تأ کیدات مکرر امام راحل و رهنمودهای رهبر معظم انقالب؛ ترجیح رشد کیفی دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی عالی با رعایت استانداردهای مورد نظر؛ فراهم آوردن زمینه وحدت حوزه و
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دانشگاه بهصورت واقعی و بهرهگیری ضابطهمند و اصولی از اساتید باتجربه و آ گاه حوزههای
علمیه به منظور تدوین و ساماندهی متون درسی در رشتههای علوم انسانی دانشگاهها؛
پرهیز از تبلیغ مستقیم ارزشها و آموزههای دینی؛ تأسیس و تقویت تشکلهای خودجوش
دانشجویی و انجمنهای اسالمی؛ حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از انجام پژوهشهای
جامع به منظور «مهندسی هدایت دینی» توسط اساتید و محققان دانشگاهی.
 .2حوزههای علمیه؛ به منظور مقابله ریشهای با موانع تقویت باورهای دینی (از جمله
آخرتگرایی) از طریق حوزههای علمیه ،راهکارهای کالن ذیل پیشنهاد میگردد:
ایجاد تحول در متون درسی حوزههای علمیه و پاسخگو نمودن نهاد حوزه و روحانیت
در برابر مطالبات و پرسشهای روزآمد اقشار و طبقات مختلف مردم؛ ابهامزدایی و از بین
بردن تحریفها ،بدعتها وخرافات از دین ،به همران بیان زیباییهای دین اسالم؛ مواجهه
انتقادی و اصالحگرانه با نقائص و ناکارآمدیها و خودداری از تأیید و توجیههای بیجا درمورد
وضعیت نامطلوب جامعه؛ تمرکز بر استقالل حوزههای علمیه از نهادهای حکومتی در عین
نظارت و ورود در فرآیند تکاملی نهادهای حکومت؛ ساماندهی نظام مدیریت و آموزشی حوزه.
ج .رسانهها؛ در این بخش ،به بررسی مهمترین رسانههای تأثیرگذار در نقشبستن
هویت دینی مردم را مورد بررسی قرار داده و شیوههای استفاده صحیح و مؤثر از آنها در جهت
تقویت باورهای دینی بیان میشود.
 .1صدا و سیما؛ تدوین و ایجاد سیاستها و اصول حاکم بر برنامههای صدا و سیما؛
خودداری از بکارگیری شیوههای تبلیغی مستقیم در حمایت و دفاع از الگوها ،اصول و
ارزشهای دینی؛ بکارگیری مدیران و متصدیان متعهد و معتقد به ارزشهای دینی در سطوح
کارشناسی و مدیریتی؛ ایجاد ارتباط دو سویه و تقویت مشارکتهای مردمی؛ بهرهگیری از
سخنرانان و کارشناسان متنوع با رویکردهای متفاوت به منظور توسعه و گسترش طیف
مخاطبان؛ توجه به تواناییها و واقعیتهای موجود در القای آرمانگرایی به جامعه؛ پرهیز
از دفاع تکراری و سطحی از افتخارات ملی و مقدسات دینی؛ داشتن روحیه انتقادپذیری و
خودداری از نقد مغرضانه و غیرعالمانه مخالفان فرهنگی و اعتقادی؛ دوری از سطحینگری
و عوامزدگی در تحلیل و تشریح رویدادها و پدیدههای مهم دینی فرهنگی؛ افزایش استقالل و
اعتبار ملی صدا و سیما با کاهش و حذف عناصر وابسته به گروهها ،جناحها و باندهای خاص.
 .2کتاب؛ رونق بخشیدن به بازار کتاب و گسترش فرهنگ کتابخوانی بهویژه کتب
دینی؛ توجه به نیازها و مطالبات اقشار با سواد جامعه در محتوای کتبی که منتشر میشوند؛
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توسعه و تجهیز کتابخانههای عمومی و حمایتهای مادی و معنوی از کتابخانههای موجود
بهویژه در مناطق محروم کشور؛ معرفی سریع و صحیح کتب مفید و ارزشمند و نیز نویسندگان
و محققان جوان به مردم؛ کاهش رویکرد تجاری و اقتصادی دولتی به مقوله کتاب با
سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه چاپ و انتشار کتابهای مفید و علمی؛ اولویت دادن
به تواناییهای علمی ،پژوهشی و مطالعاتی (در مقابل مدرکگرایی) در نظام استخدامی
کشور و اختصاص امتیازهای ویژه برای کارکنان اهل مطالعه (بعد از استخدام).
 .3مطبوعات؛ افزایش تصدیگری بخش خصوصی در حوزه مطبوعات ،به منظور
افزایش رقابت ،خالقیت و نوآوری در این عرصه ،که منجر به جذب مخاطبان و افزایش نقش
هدایتگرانه و نظارتی در جامعه میشود؛ پرهیز از سیاستزدگی؛ تربیت و آموزش افراد متعهد
برای عرصه مطبوعات؛ تقویت و گسترش فعالیتهای مطبوعاتی سالم به منظور انزوای
مجموعههای سکوالر و متحجر.
 .4سینما؛ سینما یکی از بخشهای تأثیرگذار و با اهمیت کشور است که برای قرار
گرفتن آن در ذیل مجموعههای فرهنگی و دینی ،و استفاده بهینه از آن در زمینه تقویت
باورهای دینی و فرهنگ اسالمی ،میبایست اهداف آن را با در نظر گرفتن موارد ذیل ،قابل
دستیابی نماییم:
تدوین و تصویب سیاستهای کلی سینمایی کشور؛ ضابطهمند نمودن و شفافسازی
مقررات صدور مجوز برای تولید و اکران فیلمهای سینمایی ،توسط وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی؛ بهرهگیری از تجربه و تخصص فعالین متعهد و باکفایت در حوزه سینما؛ توجه و
حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن سینمای دینی و ارزشی ،بهصورت مادی و غیرمادی؛
برنامهریزی و سرمایهگذاری جدی و ضابطهمند جهت تربیت نیروهای متعهد و کارآمد در
عرصه سینما؛ ارج نهادن ،تکیه و تمرکز بر رقابت ،خالقیت و نوآوری بهعنوان یک اصل؛
در نظر گرفتن همه نیازها و سالیق ،بهویژه نسل جوان با رویکرد تقویت سینمای دینی؛
خودداری از حمایت و دفاع از مقدسات دینی بهصورت مستقیم و سطحی؛ دوری از هرگونه
نگاه سیاستزده در حوزه سینما.
د .ساماندهی نظام تبلیغی کشور :هماهنگی بین دستگاههای ذیربط به همراه
تدوین سیاستهای فرهنگی و تبلیغی از اقدامات مهم در بحث ساماندهی نظام تبلیغی کشور
میباشد .اهم سیاستهای حاکم بر نظام تبلیغی کشور به شرح زیر پیشنهاد میشود :مورد
توجه قرار دادن سند چشمانداز بیست ساله کشور؛ همسو کردن تبلیغات و نیازهای مخاطبین،
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با در نظر گرفتن زمینههای اجتماعی و فرهنگی جامعه؛ توجه به جامعیت و ابعاد مختلف دین
مبین اسالم؛ پایش جریانهای فرهنگی و تبلیغی؛ آسیبشناسی تبلیغات و شناخت تهدیدها
و فرصتهای تبلیغی؛ در نظر گرفتن مقتضیات زمان و نیز نقد و بررسی دستاوردهای فرهنگی
جوامع بشری با محوریت اصول و ارزشهای اسالمی؛ توجه به اثر بخشی تبلیغات و بهینهسازی
آن؛ توجه کافی به گسترش کیفی تبلیغات؛ تمرکز بر ارزشهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس و
همسو نمودن فعالیتهای تبلیغی با آنها؛ تقویت وجدان کاری و نظم در میان مبلغین فرهنگی؛
احترام به گونههای مختلف قومی ،زبانی و گویشی و پرهیز از توهین و کوچک شمردن آنان
به همراه تأ کید بر نقاط مشترک؛ پرهیز از هرگونه غربزدگی و خودباختگی در مقابل تهاجم
فرهنگی و رسانهای بیگانگان؛ خودداری از استفاده ابزاری از افراد.
ه .احزاب و تشکلهای سیاسی؛ احزاب بهعنوان یکی از نهادهای مهم و اثرگذار
سیاسی در کشور به شمار میآیند که با آفتزدایی ،ساماندهی و ارتقای سطح آ گاهی فرهنگی
و سیاسی مردم ،میتوانند زمینه مناسب و مساعدی را در جهت بهبود اوضاع سیاسی،
اجتماعی و نیز رشد و توسعه فرهنگ دینی در جامعه فراهم آورند.
و .ادارات دولتی؛ نهادها و سازمانهای دولتی در جهت تبیین و ترسیم جهتگیریها
و کارکردهای ویژه متولیان و مدیران کشور ،نقش بسیار مهمی را در آموزش و انتقال پیامهای
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی حاکمیت داشته و دارند .ادارات دولتی در صورت عمل بر طبق
اصول و ضوابط قانونی و همچنین رعایت وجدان کاری و انضباط اداری ،در نتیجه حل و
فصل مشکالت و امور مربوط به مراجعین و تأمین رضایت مردم از ادارات ،باعث تأثیرپذیری
مثبت ،دلگرمی و آرامش در بین آحاد ملت خواهند شد.
بررسی راهکارهای نهادینهسازی آخرتگرایی در جامعه اسالمی بر اساس دیدگاه
روانشناسی در ادامه میآید .واژه نهادینهسازی از لحاظ معنایی با دو واژه فرهنگسازی و
درونیسازی دارای شباهت معنایی میباشد ،با این تفاوت که در روانشناسی ،این مفهوم با
واژه درونیسازی نشان داده میشود.
درونیسازی آخرتگرایی به همه اقداماتی گفته میشود که توسط مربی برای ایجاد
و تقویت باور به آخرت و معاد و پیاده شدن آن در رفتار متربی انجام میگیرد .درونیسازی
هنجارهای اخالقی عبارت است از پذیرش و سازگاری باورها ،ارزشها ،نگرش و معیارها ،به
مثابه چیزهایی که به خود فرد تعلق دارد .در این فرآیند ،ارزشهایی که از راه عوامل بیرونی
به فرد داده شده است با افکار و اعمال او یکی شده و جزئی از وجدان شخص میشود؛ به
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گونهای که نقض آنها بهطور طبیعی احساس خطا و شرم را در وی برمیانگیزاند (ساالریفر
و رضوی.)1395 ،
در فرآیند درونیسازی آخرتگرایی در جامعه از دیدگاه روانشناسی (فرد محور) با
رویکرد دینی ،روشها و راهبردهای متعددی یافت میشود؛ بسیاری از آنها ذیل مباحث
جامعهشناسی بیان شد؛ بهعنوان مثال ،مکانیزمهایی که ذیل نهاد خانواده مطرح شد ،و نیز
بخشی از آنچه در مورد نهاد رسانه بیان شد ،بیشتر در حوزه روانشناختی میباشند که عالوه
بر آنها ،به بعضی از نکات مهم دیگر اشاره میکنیم:
 .1آ گاهی بخشی با در نظر گرفتن سبک یادگیری مخاطب :همواره بسیاری از
خطاها و غفلتهای انسان ،بهخاطر کمبود یا نبود آ گاهی میباشد ،و ازاینرو ،آیات و روایات
بسیاری ،این امر را مورد توجه قرار دادهاند و به آن اشاره میکنند .بهعنوان نمونه ،خداوند،
خطاهایی را که از روی جهالت صورت پذیرفته است ،بعد از توبه کردن فرد خطاکار ،میبخشد
(انعام .)54 ،از دیدگاه رسول خدا؟ص؟ خیر دنیا و آخرت در علم ،و شر دنیا و آخرت ،در جهل
میباشد (مجلسی ،1397 ،ج ،79ص.)170
در کنار اهمیت آ گاهیبخشی و زدودن جهل ،توجه به سبک یادگیری فرد نیز ،از اهمیت
وافری برخوردار است .لغتنامه ،یادگیری را مهارت کسب دانش بهوسیله آموزش و تغییر در
ً
رفتار بهوسیله تجربه تعریف مینماید .در واقع ،یادگیری عبارت است از تغییری نسبتا دائمی در
رفتار که نتیجه تجربههای مستقیم یا غیرمستقیم باشد (رحمتی و همکاران ،1393 ،ص.)164
یادگیری یا ترجیحات یادگیری بسیار گوناگوناند .سبکهای یادگیری همچنین از
راهبردهای یادگیری و یادگیری سطحی و عمیق نیز متمایزند .سبکهای یادگیری بهعنوان
مشخصات فردی که برای یک شخص در موقعیت یکسان ثابت میمانند در نظر گرفته
شدهاند .برعکس آن ،راهبردهای یادگیری فعالیتهای آ گاهانهای هستند ،که میتوانند
یاد گرفته شده و تعدیل شوند .سبکهای یادگیری را میتوان به سه دسته «شناختی»،1
«عاطفی» 2و «فیزیولوژیکی» 3تقسیم کرد .سبکهای یادگیری شناختی به روشهایی که
شخص موضو عها را ادراک میکند ،اطالعات را بهخاطر میسپارد ،درباره مطالب میاندیشد
و مسائل را حل میکند ،گفته میشود .سبکهای یادگیری عاطفی ،در برگیرنده ویژگیهای
1. Cognitive.
2. Emotional.
3. Physiological.
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شخصیتی و هیجانی یادگیرنده ،مانند پشتکار ،مستقل کار کردن یا با دیگران کار کردن و
پذیرش یا رد تقویت کنندههای بیرونی است .سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی ،جنبه زیست
شناختی دارند و در برگیرنده واکنش فرد به محیط فیزیکی مؤثر بر یادگیری او هستند (شفیعی
و شریف زاده.)1399 ،
در پژوهشی که به منظور ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری و همچنین
به منظور شناسایی رابطه بین برخی از ویژگیهای دانشآموزان با سبکهای یادگیری
دیداری ،شنیداری و حرکتی مانند جنسیت و سطح علمی آنها انجام شد مشخص گردید که،
بهطور کلی ،اکثر دانشجویان ،سبک یادگیری بصری را ترجیح میدهند (که شاید بهخاطر
سهولت بیشتر و جذابیت آن باشد) .در حالی که ( )٪5 .30دانشآموزان ،سبک حرکتی و
سبک شنیداری توسط ( )٪5 .29دانشآموزان ترجیح داده شد (ابراهیم و حسین.)2016 ،
طبق مطالعه فرانکل ( ،)2009سبک یادگیری دیداری ،شنیداری و حرکتی به ترتیب (،)٪54
( )٪9 .26و ( )٪1 .19میباشند .براساس مطالعه رشری ،)2013( 1بر روی دانشآموزان
دبیرستان ،سبک یادگیری دیداری ،شنیداری و حرکتی به ترتیب ()٪5 .28( ،)٪5 .33
و ( )٪0 .38مشاهده شد (ابراهیم و حسین .)2016 ،این تفاوت در سبکهای یادگیری،
نشاندهنده اهمیت و تأثیر آن در جریان یادگیری و درونیسازی میباشد که لحاظ آن در
فرآیند درونیسازی ،بسیار اهمیت مییابد.
 .2تغییر نگرش فرد ،مبتنی بر شرطیسازی :نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و
هیجانهایی که شخص را پیشاپیش ،آماده میکند تا به دیگران ،اشیا و گروههای مختلف
به شیوه مثبت یا منفی نگاه کند .نگرشها ارزیابی از اشیا را خالصه میکنند و در نتیجه،
پیشبینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده میگیرند (گنجی .)1390 ،نگرش
دارای مؤلفههای شناختی (مانند باورها ،افکار و ویژگیهایی که ما به هر موضوعی نسبت
میدهیم) ،عاطفی (احساسات یا عواطفی که نسبت به یک موضوع داریم) و رفتاری (که به
رفتارهای گذشته و همچنین تجربیات شخص در مورد یک موضوع مرتبط است) میباشد.
تأثیر نگرشهای ما بر یکدیگر و بر رفتارمان ،غیرقابل انکار است .در روانشناسی
اجتماعی ،گروهی بر این باورند که نگرشها عالوه بر امکان تغییر ،آموخته نیز میشوند.
و شرطیسازی یکی از مهمترین روشهای آن است .در شرطیسازی کنشگر ،رفتار با یک
1. Rajshree.
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محرک پسآیند ،کنترل ،تقویت یا طرد میشود .بر اساس این نظریه ،اگر پیامد یک رفتار
(مانند تحسین کالمی ،نگاه محبتآمیز ،بوسیدن و در آغوش گرفتن ،هدیه) برای فرد
مطلوب باشد (فرد تقویت دریافت کند) ،رابطه محرک و پاسخ نیرومند میشود و رفتار ادامه
مییابد (ساالریفر و رضوی .)1395 ،در اینجا ،تشویقهایی که بعد از رفتارهای آخرتگرایانه
اتفاق میافتد موجب میشوند که فرد ،رفتار مطلوب را تکرار کند و بدین وسیله در طول زمان،
یادگیری و تغییر نگرش ،صورت خواهد پذیرفت.
 .3یادگیری مشاهدهای مبتنی بر ارائه الگو :الگو در لغت به معنای مدل ،سرمشق،
مقتدی ،اسوه ،قدوه ،مثال و نمونه است؛ اما در اصطالح به شخصیتی گفته میشود که به
دلیل داشتن برخی خصوصیات ،شایسته تقلید و پیروی است .شیوه الگویی ،عبارت است از
«انتخاب برخی الگوهای رفتار بدنی و کالمی مشهود برای تقلید» (حسینزاده .)1389 ،شیوه
الگویی از جمله مؤثرترین روشها ،برای تربیت اجتماعی میباشد .در اهمیت این روش،
همین بس که خداوند در قرآن کریم ،از این شیوه استفاده کرده است و پیامبر را بهعنوان
اسوه حسنه ،معرفی میکند (احزاب.)21 ،
در این میان ،نکته حائز اهمیت این است که در کنار معرفی معصومین؟مهع؟ بهعنوان
اسوه حسنه ،به معرفی الگوهایی که برای افراد ،دست یافتنیتر به نظر میرسند نیز پرداخته
شود .البته نباید فراموش کرد که آخرتگرایی زمامداران و مسئولین در نظام مقدس جمهوری
اسالمی و نمود آن در جامعه ،میتواند تأثیر بسزایی در میان افراد جامعه داشته باشد .شیوه
الگویی بر نظریه یادگیری اجتماعی بندورا 1مبتنی است که اساس آن ،یادگیری مشاهدهای
فرآیند یادگیری از طریق نگاه کردن به دیگران ،حفظ اطالعات و
میباشد .طبق این نظریه،
ِ
سپس تکرار رفتارهای مشاهده شده میباشد.
 .4تشویق و تنبیه :تشویق در لغت به معنای برانگیختن (فیومی ،1396 ،ج،1
ص )170و تهییج کردن (ابن منظور ،1374 ،ج ،10ص )192میباشد .و همچنین تنبیه ،از
َّ
«الن َبه» است که در لغت به معنای بیدار شدن و آ گاه کردن (ابن منظور ،1374 ،ج،13
ماد ه
ص )546بیان شده است.
ً
اساسا نفس انسان تمایل دارد به سوی گناه سوق پیدا کند (واسطی ،1377 ،ج،1
ص )141و همین امر موجب شده است تا دین الهی ،به منظور هدایت انسانها ،از مقوله
1. bandura.
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تشویق و تنبیه استفاده نماید ،کما اینکه پیامبراکرم؟ص؟ فرمودند« :تأثیر پا ککنندگی حدی که

در زمین بر پا شود ،از شصت سال عبادت بیشتر است» (نوری ،1395 ،ج ،18ص.)9
ً
انسان دائما شوق دارد که به سمت لذتها رفته و از دردها و ضررها دوری کند ،و همین
امر باعث شده است که تالش کند از دردها دوری کرده و لذتها را جلب کند .در همین راستا،
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ میفرمایند« :کیفر حتمی ،موجب میشود که انسان جز کار نیک انجام ندهد»
(آمدی ،1390 ،ج ،1ص .)629قرآن کریم بهعنوان مهمترین کتاب هدایت و تربیت انسانها
از بهشت و جهنم ،تبشیر و انذار پیامبران (بقره ،)213 ،پاداش و کیفر اعمال (انعام،)48 ،
بهعنوان جلوههایی از تشویق و تنبیه ،برای هدایت و راهنمایی انسانها بهره جسته است.
درمورد تشویق باید به نکاتی همچون «به موقع و متناسب بودن تشویق با نوع رفتار»،
«به اندازه و معقول بودن» و «تبدیل به هدف نشدن»« ،منطبق با استحقاق شخص بودن»،
«در حضور جمع صورت گرفتن»« ،بیان دلیل تشویق» و «کلیگویی نکردن» توجه کرد .و
همچنین در مورد تنبیه ،میتوان مواردی از قبیل «تغییر چهره»« ،استفاده از کنایه»« ،تذکر
مستقیم و غیرعلنی»« ،تهدید به محرومسازی»« ،محرومسازی»« ،توبیخ و سرزنش» ،و
«تنبیه بدنی» و «تنبیه جانشینی» (تنبیه شدن بهوسیله مشاهده تنبیه دیگری) را بهکار برد
(ساالریفر و رضوی.)1395 ،
1
.5کاهش تعارض آخرتگرایی و دنیاخواهی :نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر
( )1957بیان میکند که وجود تعارض شناختی ،شخص را به کاهش ناهماهنگی تحریک
میکند و منجر به اجتناب از اطالعاتی میشود که ناسازگاری را افزایش میدهند .هرچه اندازه
ناهماهنگی بیشتر باشد ،فشار برای کاهش آن نیز بیشتر خواهد بود ،و همین امر موجب
میشود که فرد ،به کاهش اهمیت شناختهای ناهماهنگ یا افزایش اهمیت شناختهای
همخوان روی آورد (هارمون-جونز و میلز.)2019 ،2
انسان معاصر متأثر از فرهنگ حاکم ،خواهان زندگى آرام مادى است و مىخواهد از
لذات و مواهب طبیعت حداکثر استفاده را ببرد .ازاینرو ،یکى از اهداف راهبردى و بنیادى
دولتها ،دستیابى به «توسعه ملى» است .این توسعه بیشتر در «توسعه اقتصادى»
تجلى پیدا کرده است و دولتها در یک رقابت شدید و فشرده به سوى آن در حرکتاند.
نظریهپردازان معتقدند براى دستیابى به توسعه ،باید میزان «تولید» را باال برد و سرانه تولید
1. Festinger.
2. Harmon-Jones and Mills.
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ملى افزایش یابد ،و براى رشد تولید ،باید «مصرف» افزایش پیدا کند .در نتیجه ،مردم باید
بیشتر و متنو عتر مصرف کنند و به همین ترتیب ،تولیدکنندگان داخلى و خارجى بیشتر تولید
خواهند کرد و چرخه اقتصاد به گردش در میآید و توسعه حاصل میشود (نوید.)1376 ،
در کنار این واقعیت ،مسئله آخرتگرایی و توصیههای دین به ساده زیستی ،عدم تعلق به
دنیا ،توجه به زندگی زودگذر و یاد مرگ ،باعث شده است یک نوع ناهماهنگی شناختی بین
واقعیتی اجتماعی و این واقعیت دینی صورت پذیرد؛ در نتیجه ،عدم حل این تعارض بهخاطر
ملموس بودن دنیاگرایی و لذت آنی ،موجب میشود واقعیت دینی کمرنگتر شود .ازاینرو
به نظر میرسد توجه به این مطلب و تالش برای حل این ناهماهنگی شناختی ،میتواند در
آخرتگرایی فرد و تعمیق آن تأثیر بسزایی داشته باشد.

بحث و نتیجهگیری
«اعتقاد به آخرت» بهعنوان یکی ازمهمترین اصول ادیان آسمانی و بهترین ابزار تربیتی و
وسایل نیل به کمال انسانی میباشد که افراد میتوانند در پرتو آن ،به رشد و بالندگی برسند
و حیات جاودان در بهشت برین را برای خود رقم زنند .مسئله معاد از حیث اهمیت ،بعد از
مسئله توحید ،بهعنوان یکی از مهمترین مسائل دینی و اسالمی به شمار میرود .پیامبران
الهی با این هدف به سوی انسانها ارسال گردیدند که مردم را به دو حقیقت ،مؤمن و معتقد
سازند؛ یکی به خدا و دیگری به قیامت .با توجه به تأثیر عمده آخرتگرایی بر تربیت و کمال
انسان ،و نیز کاهش مشهود در کمرنگ شدن این باور در میان توده مردم ،این سؤال اساسی
که راهکارهای نهادینه کردن آخرتگرایی در جامعه اسالمی چیست و چگونه میتوان این
مفهوم را در میان همه مردم تعمیم و تعمیق بخشید ،بیش از پیش برجسته میگردد.
در این پژوهش سعی شد با بررسی متون اسالمی و روانشناسی به منظور نهادینه کردن
و درونیسازی مفهوم آخرتگرایی در جامعه اسالمی از دو دیدگاه جامعهشناسی و روانشناسی
به این مقوله نگاه شود و با مخاطب قرار دادن فرد و گروه در جامعه ،فرآیند نهادینهسازی
را در سه مرحله آ گاهیبخشی ،هنجاریسازی و اجرای مکانیزم قانونی پیاده کنیم .در این
پروسه ،بکارگیری راهبردهای؛ «آ گاهیبخشی با در نظر گرفتن سبک یادگیری مخاطب»،
«تغییر نگرش فرد مبتنی بر شرطیسازی»« ،یادگیری مشاهدهای مبتنی بر ارائه الگو»،
«تشویق و تنبیه»« ،کاهش تعارض آخرتگرایی و دنیاخواهی» ،به تسریع این فرآیند کمک
کرده و موجب تکمیل فرآیند نهادینهسازی آخرتگرایی میشود.
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