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  ∗کارکردهاي تربیتی و اجتماعی دین اسالم
  

  1ی پژوهنــدهـعل *
  2خدیجه دروگر *

  

  چکیده
لهان و فیلسوفان دین بوده أشناسی در آراء متهاي روانبا وجود آن که ریشه

هاي علوم انسانی، در رشته نوظهور علمی، همچون سایر يا این رشتهاست، ام
کوچک خود مشغول کنکاش و  يقرن گذشته از دین فاصله گرفته و در جزیره

ترین مصنوعات هستی که همانا روان آدمی است، گردیده شناخت پیچیده
اي است. در این مقاله، نویسندگان ضمن اشاره به این جدایی، به ذکر تاریخچه

تربیتی و اجتماعی روانی،  کارکردهاي ياز مطالعات نظري انجام شده در زمینه
که توسط شواهد تجربی و  ،دین پرداخته، سپس برخی از این کارکردها را

اند. همچنین بررسی و تحلیل نموده ،اندیید قرار گرفتهأآزمایشی مورد ت
نظر اسالم در  يارهبندي جدیدي دربنخستین بار، به مفهوم ينویسندگان برا
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 ياند و همچنین مفهوم جدیدي را به نظریهآوري روانی پرداختهتاب يزمینه
هاي اند که نیازمند پژوهشمنبع کنترل راتر با عنوان منبع کنترل الهی افزوده

 ينظري و تجربی بیشتري است. در پایان، ضمن اشاره به نیاز مبرم جامعه
، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه گردیده شناسی خاص خودروان به یاسالم
  است.
، دین اسالم، الهیات، کارکرد دین، تربیت دینیروان آدمی، : ديیگان کلژاو

  .ي اسالمیشناسی، جامعهروان

  مقدمه 
در فصل نخست کتاب  ،)1376 فرهادپور و پاکزاد، ي، ترجمه1959پل تیلیش (
چون از دین سخنی به میان آید، «گوید: چنین می، »الهیات فرهنگ«خود با نام 

  لهان مسیحیأاز مت ياشود. عدهدرنگ از دو جانب پرسشی مطرح میبی
جا عنصري خالق از روح آدمی است یا  پرسند که آیا غرض از دین در اینمی

وحی الهی است؟ اگر در جواب ایشان بگویند که دین وجهی  ياین که دین عطیه
گردانند. پس از لهان از این پاسخ روي میأتاز حیات معنوي آدمی است، آن م

ا دین را باید حاصل شرایط متغیر یپرسند که آآن، دانشمندان غیر مذهبی می
روانی و اجتماعی بشر تلقی کرد یا آن را کیفیتی ماندگار از روح آدمی دانست؟ 

اي واجب از حیات معنوي انسان است، اینان هم چون پاسخ بشنوند که دین جنبه
  ). در ادامه11، (ص »تابند، لیکن به جانبی دیگرلهان روي برمیأآن متمثل 
بلکه عمق یا  ،دین کارکرد خاصی از حیات معنوي انسان نیست«د: یافزامی

  ).13 ،(ص »کارکردهاي آن است! يژرفاي همه
سخن را با این مقدمه از تیلیش آغاز کردیم نه به این خاطر که دین را از 

له تردیدي أکه به عنوان یک متـ  یک امر جسمانی فروکاهیمیک امر وحیانی به 
لهان و أن دلیل که گسستی را که بین متیبلکه به اـ  له نداریمأدر این مس

و تیلیش نیز به زیبایی آن ـ  دین موجود است يلهأدانشمندان تجربی بر سر مس
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ما  يیدهبه نمایش بگذاریم. به عقـ  مطلب خود بازگو نموده است يادامه را در
  دین ياول به بازنمایی ذهنی این دو گروه از واژه ياین گسست در درجه

اند و از منظر خود آنچه ک از این دو از منظري به دین نگریستهیگردد. هر بازمی
  را توصیف »دین«اما هیچ کدام  ،انددرست توصیف نموده اند کامالًرا دیده
امر واقع و تصور ذهنی ما از آن تفاوت دانیم بین اند. همان گونه که مینکرده

وجود دارد. دین امر واقع است و بازنمایی ذهنی هر کس از آن به ادراکات، 
الی ؤزندگی او بستگی دارد. س يک کالم به تاریخچهیتجارب، احساسات و در 

هم یک امر  ،چه منافاتی دارد که دین«شود آن است که جا مطرح می که این
حصول شرایط روانی اجتماعی بشر باشد و هم وجهی از وحیانی باشد، هم م

 ال داد در حالیؤن سیتوان به ااي میپاسخ بسیار ساده. »حیات معنوي او باشد؟
دین به عنوان یک امر واقع، «که پاسخ بسیار عمیقی در پشت سر آن است: 

آن را بی کم و کاست به بشر منتقل نموده است و  9حاصل وحی است. پیامبر
نموده است و  1راساس شرایط روانی و اجتماعی خود، آن را درون فکنیبشر ب

. ما در »واجب از حیات معنوي انسان شده است ياپس از آن دین تبدیل به جنبه
بلکه  ،این مقاله، قصد نداریم این موضوع را بیش از این مورد واکاوي قرار دهیم

عنوان موجودي با بدیهی فرض کردن حیات معنوي انسان و وجود دین به 
ثیرات و کارکردهاي آن را بررسی نماییم. بدیهی أخواهیم تمستقل از انسان می

، ثیرات روانیأاست از این منظر، دین داراي کارکردهایی نیز خواهد بود و ت
  ربیتی و اجتماعی فراوانی نیز بر فرد و جامعه خواهد گذاشت.ت

  يجنبه يدرباره ) نیز اذعان داشته است،2004همان گونه که هاکیو (
هاي بسیار اندکی موجود است. با مروري بر شناختی دین اسالم نوشتهروان

فردي  يشناختی دین در عرصهکارکردهاي روان يموجود در زمینه يهاپژوهش
اند و به اي به این مقوله نگریستهشویم که هر یک از زاویهو اجتماعی، متوجه می
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کارکردهایی همچون تسکین آالم،  ؛انده کردهاي از این کارکردها اشارگوشه
، غلبه بر ترس از مرگ، فراهم آوردن يپذیرکاهش نومیدي، افزایش تحمل

ثیر بر سبک زندگی، أ)، ت1389 کانونی براي اتکا و سرسپردگی (صادقی بروجنی،
یعنی درك معنی زندگی و احساس کنترل داشتن در موقعیت  ،ثیر بر ادراكأت

)، بهجت و انبساط 1385 به نقل از یزدانی و غضنفري، 1997 ت،(پارگامن فشارزا
دلی، امیدواري، آرامش خاطر، لذت معنوي)، بهبود بینی، روشن(شامل خوش

)، افزایش رضایت از 1369 ها (مطهري،روابط اجتماعی و کاهش ناراحتی
زندگی، ایجاد شخصیت سالم و نگرش مثبت و تقلیل مشکالت عاطفی روانی و 

کاهش  و کنترل اجتماعی، ها و امراض روانی، انسجام  از بیماري يجلوگیر
، ایجاد یک نظام فکري مشترك و اصالح جامعه و یرفتارهاي نابهنجار و انحراف

هیچ کدام از این  ). اما تقریبا1390ً زا محمدي و همکاران،رتغییر افکار ناسالم (می
انجام نشده است  یکاف هاي آزمایشیي شواهد تجربی و پژوهشمطالعات برپایه

د و یاند که در جاي خود بسیار مفاز بعد نظري به این کارکردها پرداخته و صرفاً
  مل است.أقابل ت
  هاي دانشمندان غربی را در) برخی دیدگاه1385زدانی و غضنفري (ی
، 3، الیسون2میسیاك ،اند، همچون نظریاتکارکردهاي دین مطرح نموده يزمینه

. 8کرك پاتریک يو نظریه 7والریت و الري ي، نظریه6، لوین5ن، مرتو4پارگامنت
از  ،از آن میان، نظریات الیسون و کرك پاتریک با بحث ما نزدیکی بیشتري دارند

  اند.شناختی کارکردهاي دین توجه نمودهآن روي که به ابعاد روان

  »الیسون«مدل کارکرديـ  الف
معتقد است که تعهد دینی  )1385 ،به نقل از یزدانی و غضنفري 1994( 9الیسون

این  از طریق کارکردهاي مختلف بر سالمتی و خوشبختی افراد تأثیر دارد.
  کارکردها عبارتند از:
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) منابع اجتماعی زیادي از جمله یکپارچگی اجتماعی، حمایت اجتماعی  1
و غیررسمی) و رضایت خاطر همراه با حمایت را براي افراد فراهم  (رسمی

  آورد. می
مند از قبیل خود شناختی ارزش) پدید آوردن و افزایش منابع روان 2

  کنترل و تسلط فردي بر امور زندگی است. احترامی، عزت نفس،
اي گردد که خطر فشارزاه اي می ) الگوي رفتاري و سبک زندگی به شیوه 3
متی و خوشبختی افراد تأثیر دهد و از این زاویه بر سال و مزمن را کاهش می حاد

  گذارد. می زیادي
مد و اله مؤثر و کارأ) با فراهم آوردن منابع شناختی خاصی براي حل مس 4
طبق این نظریه،  رباشد. ب حاالت هیجانی مقابله با فشارزاها مفید می تنظیم
مربوط به  رابطه بین نگرش دینی و خوشبختی روانیي ترین زمینه اصلی

شرفت به یاز پ ،باشد تابی میخشنودي از زندگی است. خشنودي از زندگی باز
  سازگاري بین شرایط زندگی واقعی و آرمانی. نظر و ارزیابی سوي اهداف مورد

  »پاتریک«ك کر ينظریهـ  ب
یندي از دلبستگی در باورهاي توان به عنوان فرا دین را می »پاتریک« يدر نظریه

ها مورد نسانبستگی در اصورت نظام دله سازي نموده و رفتارها را ب مفهوم دینی
اي براي  نیز به عنوان شیوه 10بستگی بالبیدل يتوجه قرار داد. از نظر وي، نظریه

بندي و تفسیر رفتارهاي دینی مورد توجه قرار گرفته است. نظام رفتاري  سازمان
دهد. این نظام،  بین فردي میان نوزاد و مراقبان را شکل می يزیستی، رابطه

امنیت  احساس) مادر( یکه در حضور موضوع دلبستگسازد  نوزادان را قادر می
 کاري محیط پیرامون خود بپردازند.اکتشاف و دست کنند و همچنین بتوانند به

ناختی را به ـ ش هاي هیجانی وارهبستگی اولیه، کودك طرحتجارب دل يبرپایه
تواند با  می يبعددر مراحل دهد و این تحول  روابط بین فردي نیز گسترش می
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بستگی ماوراء طبیعی همراه شود. پاتریک عقیده دارد که تصور موضوع دل یک
بستگی هاي اولیه تحول دل شکست تواند به صورت جانشینی براي خداوند می

رت ایمن باشد که یا به صو که تداوم روابط والدینی اولیه  ایمن باشد و یا این
رود که  ایمان پیش می نش دینی با ایفرد با نگر ایمن.شود و یا غیر گر می جلوه
و تسلی دادن در   کند خداوند براي محافظت که او را خطري تهدید می یهنگام

طور در مواقع دیگر دانش فرد از وجود خداوند و قابل  دسترس خواهد بود. همین
زندگی با اطمینان   دهد که با مسائل و مشکالت ه او امکان میب دسترس بودن آن،

  ).1385 و غضنفري، یبه نقل از یزدان 1998 فادن، خاطر مقابله نماید (مک
کارکردي دین به طور اعم در جوامع غربی  يبینیم به مقولههمان گونه که می

اما آنچه که ما باید بدان بپردازیم کارکردهاي دین  ،به خوبی پرداخته شده است
جا  الی که در اینؤترین دین الهی است. سمبین اسالم به عنوان آخرین و کامل

ه ب، ن است که دین به طور اعم و دین اسالمیبراي پژوهشگران مطرح است، ا
ربیتی و اجتماعی دارد؟ ما در این مقاله به ، تچه کارکردهاي روانی، طور اخص

  هايبراساس یافته هعمدبه طور پردازیم که از این کارکردها می ايگوشه
یشتري نیاز است تا سایر شناسی در جوامع غربی است و مطالعات میدانی بروان

تربیتی و اجتماعی روشن گردد. البته ، روانی دین اسالم نیز در زمینه يکارکردها
  طبیقی اندکی نیز در این باره انجام شده است که هنوزو ت مطالعات نظري

  قدان چارچوب نظري این حیطه نیست.گوي فجواب

  تربیتیو  کارکردهاي روانی ـ الف
  ه طور مشخص به تربیت انسان توجه دارد:اسالم در دو مرحله ب

  ؛ش از بلوغیپ ) 1
  پس از بلوغ. ) 2

اولیاي تربیتی نظیر  يعهده هب هعمدبه طور تربیت در سنین پیش از بلوغ 



  

الم
ن اس
ی دی
ماع
اجت

ی و 
تربیت

اي 
رده
رک
کا

]۸۹[  

مج

ها و نصایح دینی خطاب به این افراد است. والدین و معلمان است و عمده توصیه
ین خود فرد است که باید کند و اپس از رسیدن فرد به بلوغ، وضعیت تغییر می

بینیم که در این سنین ت روانی و دینی خود اهتمام داشته باشد. مییبراي ترب
شود و نوجوان تازه بلوغ یافته خود را رعایت احکام دین بر خود فرد واجب می

 يابیند که ممکن است تا اندازهظف و مکلف به انجام آداب و احکامی میؤم
ما مگر جز این است که هر چیز بهایی دارد و بهاي برایش دشوار جلوه کند. ا

نقل  7هاي موقتی است. از امام علیها و ناکامیرشد شخصیت نیز تحمل رنج
ها فرا گرفته  اطراف و جوانب بهشت را ناراحتى :فرمودمی 9است که رسول خدا

و شهوات و هواهاى نفسانى اطراف و جوانب دوزخ را فرا گرفته و بدانید  است
 آید و هیچ معصیت نجام آن گران مىکه ا مگر آن ،چیز از طاعت خدا نیستهیچ 

ق، 1392 ،یباشد (مجلسکه موافق میل و خواهش می مگر آن ،و گناهى نیست
اندازیم و برخی از ). ما در این مقال، به هر دو مرحله نگاهی می67/78

ین و فرزندان) در تربیتی اسالم را براي مربیان و متربیان (والد، کارکردهاي روانی
شناختی هاي روانهاي مربوط به سازهبا استناد به پژوهش ،جاي بحث يجا

  نماییم.مرتبط بیان می

 توجه به اهمیت پرورش عزت نفس)  1

از نظر راجرز عبارت است از ارزیابی مداوم شخص نسبت به  11عزت نفس
ي مندمندي خویشتن خود، عزت نفس نوعی قضاوت نسبت به ارزشارزش
است. این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زودگذر  يوجود

ک ارزشیابی ثابت و یافراد جامعه به  يگوید: همه) می1970( 12نیست. مازلو
ا عزت نفس یمطلوب از خودشان تحت عنوان احترام به خود  استوار و معموالً

تماد به نفس، به احساساتی از قبیل اع نیاز دارند ارضاي عزت نفس معموالً
ارزش قدرت، لیاقت، کفایت و مفید و مثمر ثمر بودن در جهان منتهی خواهد 

اعتنایی به این نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و شد و بی
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  ).1387 ،13شود (شولتز و شولتزدرماندگی می

 یدر حال ،کید دارندأگروهی از پژوهشگران بر ظرافت ساختار عزت نفس ت
عزت نفس را مورد  15و خود حمایتی 14هی دیگر عملکردهاي سازشیکه گرو

  ).2004دهند (جان وآرتور، توجه قرار می
عملکرد و موفقیت  يدهد که بین عزت نفس با نحوهنتایج تحقیقات نشان می
اي که به نوعی، تعامل بین متغیرهاي مذکور است. به فرد رابطه وجود دارد، رابطه

ها، گیري فرد در رغبتجهت از قبیل ي مهم شخصیتهاعبارت دیگر، جنبه
گذارد. اگر ها اثر میتیها بر کارکرد فرد در موقعها و قضاوتها، ارزشنگرش

مندي و ارزش نماید موجب افزایش موفقیت در فرد در خود احساس توان
گران و یتحصیل، اعتماد به نفس بیشتر، خالقیت، احساس لذت از روابط با د

شود شود، ولی خالف آن باعث میهاي بعدي او میفقیت در موقعیتانتظار مو
به طوري که بر عملکردش  ،فرد احساس حقارت کند و خود را ناچیز بشمارد

  ثیر منفی بگذارد. این فرد اگر موفقیتی هم کسب کند آن را ناشی از عواملأت
د به دلیل داند؛ زیرا فریثبات و بیرونی یا معلول شانس، اقبال و تصادف مبی

همچون  ،تواند موفقیت را به عللی درونی و با ثباتعزت نفس پایین نمی
هاي خود نسبت دهد. از سوي دیگر دور معیوبی که بین کاهش عزت توانایی

تر کرده، موجب تسلسل ا بحرانیشود، شرایط رنفس و شکست برقرار می
  ).202،  1381 (کدیور، شودها میشکست

زت نفس در برخی افراد باال و در برخی دیگر پایین شود که عاما چه می
است؟ به طور کلی عزت نفس جزء ارزشی خودپنداره و شاخصی از خود است 
که شامل ابعاد شناختی و رفتاري از جمله ابعاد ارزشی احساسی است 

). خود پنداره نیز از بازخوردهایی که محیط به فرد 1991(بالسکوویچ و توماکا، 
گیرد. در واقع هنگامی که کودك در ارتباط با والدین احساس یدهد شکل ممی
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شود و یا هنگامی که مورد کافی پذیرفته نمی يکند و به اندازهطرد شدگی می
شود دار میمندي او خدشهگیرد، احساس ارزشتنبیه، تحقیر و سرزنش قرار می
روان خود ن صورت فرد، براي جسم و یشود. در او داراي عزت نفس پایین می

  داند.ارزشی قائل نیست و خود را مستحق انجام کارهاي ناشایست می
) معتقد است تعهد دینی 1385، نقل از یزدانی و غضنفري،1994الیسون (

 مند از قبیل عزت نفس،شناختی ارزشسبب پدید آوردن و افزایش منابع روان
اي به موضوع در اسالم توجه ویژه کنترل و تسلط فردي بر امور زندگی است.

نقل شده  7احترام به خود (عزت نفس) شده است. به طور مثال، از امام علی
  خوار او است: آن کس که براي نفس خود ارزش قائل شود، شهوت براي

 ؛17»هر که خوار باشد بر او نفس او پس امید مدار خیر او را«و یا:  16گردد.می
نیز به خود است. روایاتی اندك م جا همان احترا مراد از خوار بودن نفس در این

دهند که براي خود ارزشی یکه از پرهیز از معاشرت با افرادي اندرز مهست 
  ستند.یقائل ن

 منانؤافزایش سرسختی روانی در م)  2

ثیر بسزایی در سالمت جسمی و روانی و أهاي شخصیتی که تکی از خصیصهی
است  18دارد، سرسختی روانی شانیابی افراد به اهداف تعیین شده در زندگیدست

  ) معرفی شد و شامل سه مؤلفه زیر است:1979( 19که اولین بار توسط کوباسا
رویدادها، پیامد اعمال خود شخص  يکنترل ( احساس این که همه ) 1
  ؛هستند)
  ؛تعهد (اقدامات فعاالنه جهت معنا بخشیدن به زندگی خویش) ) 2
 فرد، تغییرات زندگی را تجاربی پر ، به جاي آن کهطلبی (یعنیمبارزه ) 3

  آور و محرك بداند).جانیتنش ادراك کند آنها را ه
 20دهند. فانک، صفت سرسختی روانی را تشکیل میاین سه مؤلفه، روي هم
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، مطابق دارند که افراد سرسخت) بیان می1979) و کوباسا (1987( 21و هاستون
  کنند.یاسترس را تجربه مآور ناشی از ترین اثرات زیان، کمهاپژوهش
، پایداري در راه رسیدن به 22ثیر فرد بر سرنوشت خودأکید دین اسالم بر تأت
هاي کنترل، تعهد و لفهؤکه به ترتیب م، 24ها رفتن، و به استقبال سختی23اهداف
  نماید کهمنان را ترغیب میؤتدریج مبه دهند طلبی را تشکیل میمبارزه
ارتباط سرسختی  ينهیهایی که در زمشند. پژوهشتر باهایی سرسختانسان

ید این موضوع است که افراد مذهبی ؤم ،گیري مذهبی انجام شدهروانی با جهت
 1388شاکري نیا،  :از سرسختی روانی باالتري نیز برخوردارند (براي مثال: ر.ك

  ).1390و یاسمی نژاد و همکاران،

 کنترل در کنار آزادي ) 3

و حق انتخاب خیر و  25نظیري که براي انسان قائل استدي بیاسالم در کنار آزا
و او  27داندول اعمال خود میؤ، او را تنها مس26نمایدشر را به خود او واگذار می

  هاي آزادي، انتخاب ونماید. واژهپذیري دعوت میولیتؤرا به مس
ي هارا به یاد دیدگاه یشناسدرنگ ذهن آشنا با روانپذیري بیولیتؤمس

محور راجرز، دیدگاه واقعیت درمانی  ال همچون دیدگاه شخصاگزیستانسی
اندازد. اسالم براي کنترل غرایز حیوانی یالوم و... می يگالسر و رویکرد وجود

اول  يبشر، دست به وضع قوانین و مقرراتی زده است که رعایت آنها را در درجه
ت افرادي که داراي کنترل یبه خود فرد واگذاشته است. در واقع، در اسالم ترب

) یا در اصطالح تربیتی آن خود 1999 ، گالسر،1966، 1982 (راتر، یدرون
  اهمیت است. يدر باالترین درجه، ند) باش1999گردانی باال (پینتریچ 

تربیتی و  پرداختن به کارکردهاي روانی پژوهش از آنجا که قصد ما در این
بیتی به موضوع کنترل و آزادي پرداخته خوب است که از دید تر ،دین اسالم است

فرزند  ي) سه شیوه1971( 28روانشناختی. بامریندو  شود و نه از دیدگاه فلسفی
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. 31و مستبد 30گیر، سهل29مقتدر يپروري را معرفی می کند که عبارتند از شیوه
 اند روابط مفهوم داري بین ابعاد رفتارهاي اخیر، برخی از محققین کوشیدهدر سال

، دو بعد مهم گر به دست آورند. در این تحقیقاتوالدین و ارتباط آنها با یکدی
طرد. از ـ  آزادي و پذیرشـ  اند که عبارتند از ابعاد کنترلمورد توجه قرار گرفته

 يشیوه فرزند پروري یاد شده، يوهیترکیب این ابعاد، عالوه بر سه ش
). پژوهنده و 1378 جعلی،آید (برانگار نیز به دست میفرزندپروري سهل

 ي) در پژوهش خود نشان دادند هنگامی که فرزندان شیوه1385همکاران (
کنند از فرزندپروري والدین خود را مقتدر (کنترل باال، پذیرش باال) ادراك می

نیز برخوردار خواهند شد. اما هنگامی که والدین خود  يسرسختی روانی باالتر
ان ترین میزانگار) کمکنند (شیوه سهلزم ادراك میرا فاقد کنترل و پذیرندگی ال

  سرسختی روانی را خواهند داشت.
  نقل است که در باب تربیت فرزند فرمودند: العقولتحفدر  7از امام سجاد

 او حق خردسال این است که بر او رحمت آرى، در تربیت (فکرى) و تعلیم
  بسازى، کمکش کنى،پوشى کنى، با او  بگذرى و پرده او بکوشى، از خطاي

اش را بپوشى، که این خود سبب بازگشت (و اصالح حال)  هاى کودکانهجرم
اوست، باید با کودك مدارا کرد، با او در نیفتاد، این روش براى رشد و هدایت او 

  ).1382تر است (جنتی،مناسب
  و یا در جاي دیگر می فرمایند:

و مبادا ـ  چه کوچک چه بزرگ وـ  انکار کن و اگر گناهى دیدى سریعاً
ى. مملوکانت را نیکو یمقدار نماچنان کیفر کنى که گناه را بزرگ و سرزنش را بی

گیر، و از سرزنش بسیار در غیر گناه بپرهیز، و چنانچه تر خشمتربیت کن، و کم
از یکى از ایشان گناهى سر زد، عتاب را نکو بنما، چرا که سرزنش همراه گذشت 

  ).1380تر از زدن است (جعفري،كدر نزد خردمند دردنا
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در  7همان گونه که می بینیم در روش تربیتی پیشنهادي توسط امام سجاد
کنار مهربانی و پذیرش به استفاده از سرزنش (به معناي کنترل و پرس و جو) در 

فرزند پروي  يمترادف با شیوه ،ن شیوهیحد لزوم نیز سفارش شده است. ا
شناسی با فاکتورهاي بهزیستی روانی و هاي روانهشمقتدرانه است که مطابق پژو

  سالمت بیشترین ارتباط را دارد.

 ترین موضوعتوجه به روابط انسانی به عنوان مهم)  4
پیدایش اسالم و آغاز رسالت پیامبر  يترین موضوعاتی که از ابتداکی از مهمی

در  کید شده است، حسن معاشرت با مردم و خانواده است.أبدان ت 9رحمت
شواهد و  :و امامان معصوم 9پیامبر اکرم يقرآن کریم، احادیث و سیره
گر آن است که ارتباط انسانی در این دین آید که بیانمدارك بسیاري به دست می

 ت دارد.یتا چه اندازه اهم

 منانؤآوري روانی مافزایش تاب)  5
را  32وريآ) تاب1390، به نقل از هاشمی و جوکار،1991گارمزي و ماستن (

رغم شرایط تهدید آمیز علییک فرایند، توانایی، یا پیامد سازگاري موفقیت«
آوري به پذیري و تاببه تازگی، مطالعات مربوط به آسیب اند.تعریف کرده »کننده
اند. پارچگی آنها با جهان طبیعت رو آوردههاي اجتماعی انسانی و یکنظام

ید همچنان بر استرس، تغییر و بهبودي بوم شناختی جدو  رویکردهاي اجتماعی
و  33کید دارند (واکرأاما همچنین بر پاسخ و کنش انسان نیز ت ،اندتمرکز یافته
). چنین رویکردهایی فضاي الزم را 2007 ،34آوري؛ بنیاد تاب 2006 همکاران،

هاي اجتماعی، فرهنگی و محیطی انسانی فراهم براي بررسی تجزیه ناپذیري نظام
  پذیري انسان و افزایشیند و سبب توجه بیشتر به لزوم کاهش آسیبنمامی
  ).2007 ،35شوند (وارنرآوري، امنیت و رشد وي میتاب
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نی و معنوي در یعوامل د«) در کتاب خود با عنوان 2011فوي و همکاران (
معنویت به عنوان منبعی براي مقابله با  و به نقش بسیار حیاتی دین »آوريتاب

زا یا وحشت بار اشاره بالفاصله و طوالنی مدت تجارب بسیار تنشپیامدهاي 
  اند.نموده

و  آوري (صبرش تابیهمانند سایر ادیان ابراهیمی، براي افزا ،دین اسالم
اي دارد که مشتمل بر ابعاد انگیزشی، شناختی، ویژه يمنان برنامهؤتحمل) م

ر هر یک از این ابعاد را رفتاري و فیزیولوژیک است. ما در این مقاله به اختصا
  نماییم.با توجه به آیات و روایات تشریح می

  زشی یبعد انگـ  الف
تواند بعضی کنند که میشناسان انگیزش را تغییر، عامل یا مفهومی فرض میروان

 ياز رفتارها را تبیین کند؛ با وجود این انگیزه قابل مشاهده نیست و یک سازه
نگیزش، به طور سنتی براي تبیین و جهت فعالیت شود. مفهوم افرضی تلقی می
). در اسالم، به 1381 ، به نقل از کدیور،1996 رود (پروین،افراد به کار می

اي شده است. به طوري که منان توجه ویژهؤافزایش انگیزش درونی و بیرونی م
هاي مادي و معنوي را در مقابل توان یافت که پاداشآیات و روایات بسیاري می

  دهند.بر و شکیبایی افراد وعده میص

  بعد شناختیـ  ب
ن باشد که مبتنی بر تکامل شناختی انسان یترین ویژگی دین اسالم اشاید مهم

از  :خالف سایر پیامبران هپیامبرش ب يبه همین دلیل معجزه .ارائه شده است
کاوي معاصر به خوبی بلکه از نوع فکر و شناخت است. روان ،نوع عمل نیست

هاي روانی از نوع زبانی (مفاهیم )symptom(هاي بیماري ریافته است که نشانهد
رکالمی) هستند و درمان آنها نیز باید از نوع خودشان باشد. هم درد یکالمی و غ
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افتد که انسان و هم درمان در خود انسان است و درمان در صورتی اتفاق می
ما نیز زبان مخصوص خود را دارد بتواند با زبان ناخودآگاه خود آشنا شود. بدن 

ن یبنابرا .نباتی بودنش با زبان خودآگاه ما بسیار متفاوت است يکه به واسطه
هاي محصول ناتوانی هاي جسمی نیز عمدتاًتوان گفت که حتی بیماريمی

ش اکند که پیروانبینی ارائه میشناختی ما هستند. اسالم نوعی ایدئولوژي و جهان
همچون  ،سازد. پیروان این دین الهیمند میت بسیار توانامالیمرا در مقابل نا

هاي بسیار تحمل سختی يدانند و آمادهیسایر ادیان الهی، دنیا را محل آرامش نم
 36اند. از طرف دیگر، آنها نوعی منبع کنترلبراي رشد روانی و معنوي خود شده

نام نهاد  )divine locus of control( 37منبع کنترل الهی توان آن رادارند که می
که در وسط پیوستار کنترل بیرونی و درونی قرار دارد، بدین معنا که هر اتفاقی که 

مربوط به لطف و رحمت الهی است و اگر بد  ،اگر خوب باشد ،افتدمن میؤبراي م
گناه و سرپیچی از  يبایی اوست و یا به واسطهیباشد به منظور امتحان صبر و شک

شود و از . بنابراین هرگز از اتفاقات خوب به خود مغرور نمی38یفرامین اله
  .39گرددس نمییوأاتفاقات بد م

   يبعد رفتارـ  ج
اطالعات کافی براي افزایش صبر و تحمل  يپس از ایجاد انگیزه و ارائه ،اسالم
دهد که انجام آنها سبب افزایش تاب و به آنها تکالیف رفتاري نیز می ،شاپیروان
شود. تکالیفی همچون نماز، روزه، جهاد، تالش براي کسب روزي آنان می تحمل
  ربیتمنجر به ت ،به تدریج ،ن تکالیفیپوشی از گناه. انجام اچشم و حالل
شوند و از نظر یوس میأایمان مشود که بسیار دیرتر از افراد بیهایی میانسان

ها دارند. ممکن بیماري ها وجسمی و روانی نیز پایداري بیشتري در مقابل سختی
پس دلیل وجود این همه بیماري و جرم و جنایت در «است برخی شبهه کنند که 

چرا سطح بهداشت جسمی و روانی در کشورهاي «؛ »ن چیست؟یبالد مسلم
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پاسخ این افراد مشابه  .»بیشتر از کشورهاي مسلمان است؟ ،بعضاً ،غیرمسلمان
ها را زشکان که خود دالیل بروز بیماريچرا پ« :پرسندپاسخ آنهایی است که می

زیرا دانستن تنها یک بعد رفتار است و بعد دیگر عمل  ؛»شوند؟دانند، بیمار میمی
کنیم دانیم عمل نمیاري از ما مسلمانان به آنچه که مییسفانه بسأکردن است. مت

سالمتی جسم و روان است بیان کرده است و  يوگرنه اسالم آنچه که الزمه
  .استهاي تجربی نیز قرار گرفته یید پژوهشأاري از آنها مورد تبسی

  بعد فیزیولوژیکـ  د
ثیرگذار است. بدیهی أسالمت جسمی انسان بر سالمت روانی و معنوي او نیز ت

ثیر سالمت جسمی قرار دارد و بدون آن توان أآوري روانی تحت تاست تاب
اسالم براي افزایش  ي. برنامهشودتر میمها نیز کانسان براي مقابله با سختی

  به طوري که در ،ش بسیار به روز و پیشرفته استاسالمت جسمی پیروان
توان شواهد تجربی هاي مختلف زندگی آنها داراي نظریاتی است که گاه مینهیزم

تغذیه،  يمتعدد در حمایت از آن نظریات به دست آورد. به طور مثال درباره
ردي، سالمت جنسی، ورزش و کار جسمانی، روزه خواب و بیداري، بهداشت ف

، نظر یثیر آن بر سالمت جسمی و به طور کلی سبک زندگی اسالمأگرفتن و ت
  هاي علمی تجربی نیز هست.اسالم منطبق با یافته

 افزایش رضایت از زندگی)  1
شود، چرا که براي شکر منعم باید خداشناسی با اصل وجوب شکر منعم آغاز می

همچون سایر ادیان الهی، بر  ،ق). دین اسالم1418 را شناخت (خرازي،ابتدا او 
) در 1389کید فراوان نموده است. آقابابایی (أت 40لزوم شکرگزاري از خالق

پژوهش خود نشان داد که قدردانی (شکرگزاري) همبستگی مثبت باالیی با 
ابعاد شخصیت  يهمعنویت و عامل شخصیتی توافق داشت. همچنین با هم
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اي که  به گونه ،مبستگی مثبت داشت. این رابطه الگوي متمایزي به دست داده
بیشترین  ،مانند توافق ،قدردانی با ابعاد مرتبط با بهزیستی و عملکرد اجتماعی
) دریافتند که بین 1388ارتباط را داشت. در پژوهشی دیگر، حاتمی و همکاران (

ي مستقیم و مثبت شان رابطهیزناشوی یمیزان دینداري افراد با رضایت از زندگ
 ها بین عمل به باورهاي دینی با رضایت از زندگیوجود دارد. همچنین پژوهش

) و سبک زندگی اسالمی با شادکامی و 1389 (حاجی زاده میمندي و برغمدي،
  اند.مثبت معناداري یافته ي) رابطه1390رضایت از زندگی (کجباف و همکاران،

  اجتماعیو  کارکردهاي روانی ـ ب
ثیراتی أتربیتی دین منجر به تو  آنچه که مسلم است هر یک از کارکردهاي روانی

اجتماعی دین در و  از این رو کارکردهاي روانی .شونددر سطح اجتماعی می
بخشد و جامعه بسیار است. صرف وجود دین در یک جامعه به آن ساختار می

هی است دینی که به ید. بدگردسبب افزایش امنیت روانی افراد آن جامعه می
ها توجه و براي برآوردن آن برنامه داشته باشد، در سطح نیازهاي روانی انسان

گذارد. ما در این گفتار به صورت جاي می ثیرات وسیعی برأاجتماعی نیز ت
و  ثیرات روانیأترین تمهم .اي از آنها اشاره خواهیم داشتاجمال به پاره

  بارتند از:اجتماعی دین مبین اسالم ع

 کید بر امنیت اجتماعیأت)  1
که پس از دعوت به توحید به عنوان هدف از  یلیترین مسادر اسالم یکی از مهم

است. در  يجویی و درگیرمطرح شده است، پرهیز از ستیزه 9بعثت پیامبر
منبع یافت شد که در آنها آیات و روایاتی در این زمینه  55جستجوي ما بیش از 

نقل است که فرمود: من پس از نهى  9. براي نمونه از پیامبر اسالمنقل شده بود
ستیزه کردن با مردم نهى نشدم  يها از چیزى به اندازهشدن از پرستش بت
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گوید: است که می 7). همچنین در وصایاي آن حضرت به علی1376 (اتابکی،
 پشیمانی شازیرا که اول آن نادانى و سرانجام ،اى على بپرهیز از ستیزه کردن

که فرمود: کیست برایم چهار  استنقل  7). از امام ششم1364،ییست (رضاا
دارى نترس، سالم را چیز ضمانت کند به چهار خانه در بهشت: انفاق کن و از ن

گرچه حق با تو است و به مردم از طرف  ،کن، ستیزه را رها کن در جهان افشا
  ).1364 ،ياخود انصاف بده (کمره

ترین اهداف این کی از مهمیه تا این حد اهمیت یافته است که لأچرا این مس
دین را به خود اختصاص داده است؟ از نظر ما یک دلیل بسیار ساده دارد: زیرا 

اي آرامش و امنیت وجود نداشته باشد، رشد است. اگر در جامعه يآرامش الزمه
ردد. این گهاي بیهوده میو تنش هاي آن جامعه صرف درگیريبیشتر انرژي

شناختی بدان پرداخته هاي روانهنظریموضوعی است که روانکاوي بیش از سایر 
است. اگر انسان تعارضات روان رنجورانه خود را حل نکرده باشد، بیشترین 

زیادي را از  يها) صرف این تعارضات خواهد شد و فرصت41انرژي او (لیبیدو
چنین مشکلی است. همچنین  روان رنجور نیز دچار يدست خواهد داد. جامعه

اي هرم نیازهاي مازلو معرفی شده نیاز به امنیت به عنوان یکی از نیازهاي پایه
 يتواند به نیازهاي مرتبهاست و تنها پس از برآوردن آن است که انسان می

 باالتر خود فکر کند.

 پارچگی و حمایت اجتماعیکیایجاد )  2
یک مدل  ي) با ارائه1385 غضنفري، به نقل از یزدانی و 1994الیسون (

) منابع اجتماعی زیادي از 1«دارد که تعهد دینی دین بیان می يکارکردي درباره
و رضایت  و غیررسمی) (رسمی حمایت اجتماعی پارچگی اجتماعی،جمله یک

 .»آورد یخاطر همراه با حمایت را براي افراد فراهم م

واضح قابل  طور، این نکته به هاي دینی دقت کنیم اگر به شعایر و آموزه
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 جوامع  همبستگی  براي آسمانی  و ادیان   :بینیم پیامبران می مثالً .درك است
شعایر  اند. اجراي کرده ) استفاده و دیانت  (معنویت  ي فراماد  از عامل  گوناگون 

از هر   مختلفی  هاي فیها و ط گروه  و اشتراك وحدت  در عبادتگاه، عامل  مذهبی
 ها به و ملت  و شهروندان  قبایل  که   این  جاي  شده است. به  ن، قوم، نژاد و ملیتزبا

فراتر از   منافع  کنند، به  خود توجه و شهر و ملیت) قبیله  منافع  (یعنی  ي  ماد عامل  
ها و  در سرزمین  است ممکن اند که  کرده  توجه منان  و مؤ  کیشان هم  منافع  یعنی ، آن

). دورکیم (نقل از قدردان 1382 (قدردان قراملکی، باشند  گوناگون  يکشورها
  گوید:) به این کارکرد دین اشاره نموده و می173 ،1382 قراملکی،

اندازه   همان  ما، به  اخالقی  زندگی  کارکرد درست  دین، براي  مناسک
ارد؛ د  ما ضرورت  جسمانی  زندگی داشتن  نگه  براي  خوراك   اند که ضروري 
  کند. می  ، خود را تأیید و حفظ گروه  که  است  مناسک  را از طریقیز

اسالم، دینی است که در آن اولین اصل توحید است و توحید در معناي عام 
پارچگی و وحدت یافتگی انسان با خود و خداي خود است. انسان آن همان یک

واقعی  يو این معنابرد وحدت یافته، با تمام هستی در سلم و آرامش به سر می
اسالم است. همان دینی که خداوند در قرآن تنها آن را به رسمیت شناخته 

اند اند، بدان رسیده. دینی که تمامی عرفا با هر مکتبی که به آن تعلق داشته42است
اند. اسالم با هر گونه ایجاد تفرقه و دور زندگی خود کرده يو آن را سرلوحه

مخالف  ،شودها از یکدیگر نیز میمنجر به جدایی انسان که ،دیشدن انسان از توح
ها دوست است و به آنها احساس تعلق است. انسان توحید یافته، با تمامی انسان

رسانند. این گونه است که پیامبر حتی با آنها که به او آزار می ،کندو نزدیکی می
گرید و یمشرکان م يپس از جنگ بدر بر سر جنازه 9رحمت، محمد مصطفی

خورد. می بینیم که در جاي جاي قرآن کریم نیز بر سرانجام بد آنها افسوس می
گونه رفتار و گفتاري که موجب بروز فتنه ه صراحت امر به وحدت شده و از هرب
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 43و تفرقه شود نهی گردیده است.

 ثیرات روانی آن در جامعهأعدالت و ت)  3
صرف    است  روشن«اما  ،الزم است هر چند براي برپایی عدالت در جامعه قانون

  يهباید قو  انسان کند، بلکه  نمی کفایت  عدالت  در اجراي   قانون  آوردن  دست به 
محتاج  آید و این فایق اش گري و استخدام  نفع  يبر غریزه  شاو اخالق  عقالنیت

 اجراي سمانی، درآ و شریعت قانون دریافتاز  تا پس است  نفس  يو تزکیه تعلیم 
در  و تزکیه  تعلیم   کفایت  عدم  را مراعات کند. در صورت  و حق  آن، عدالت

و   يودنی  کیفرهاي  ها (از قبیل سایر تضمین  به  عدالت، نوبت  به انسان  بندي  پاي
  گرانید  حقوق  به  و متجاوزان شکنان  قانون  برخی است  رسد. محتمل  می  ي)وخرا

  ها و راهکارها برهانند، و در این حیله  رفتار خود با انواع  يوخود را از کیفر دنی
 هم آن يوخراشود؛ اما وجود کیفر  می  مواجهه  بست با بن  اجتماعی  عدالت  فرض،

و  اجتماعی عدالت اجراي نیست ـ به از آن گریزي هیچ ـ که مجازات  با اشد  
و  نبوت  کارکرد اختصاصی  بخشد و این می بیشتري نیتضم آن رعایت
مواجه  بحران  با اجتماعی عدالت ان، اصلایشبه  قبال ا بدون  که   است  :پیامبران

 اساسی جزو اهداف اجتماعی عدالت  اساس، برقراري  خواهد شد. بر این 
). دین اسالم نیز به این مهم توجه 1382 (قدردان قراملکی، »است  :پیامبر

روي هدایت به خود نخواهد دید و از عدالت، جامعه  ییداشته است که بدون برپا
والن حکومت اسالمی را دعوت به قسط و ؤاین رو آحاد مردم و به ویژه مس

  .44عدالت نموده است

 توجه زیاد به نهاد خانواده)  4
رود. در  ترین محل ارتباط اجتماعی کودك به شمار می خانواده، اولین و قدیمی

ش است. کنش ادك رابطه او با والدینهاي اولیه تنها روابط موجود براي کوسال
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هاي کودك در عاطفی بین نوزاد و والدین به انتظارات و واکنش يمتقابل و رابطه
یند تحول چنان بارز اثیر خانواده بر فرأدهد. ت روابط اجتماعی آینده شکل می

هاي شناسی در زمینهنظران رواناست که با وجود اختالفات موجود بین صاحب
نقطه نظر مشترك وجود  ثیر آن بر رشد،أمورد اهمیت خانواده و ت رمختلف، د

هاي متقابل کنش ،صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند ،شناسان دارد. اکثر روان
؛ 1969کنند (بالبی،  شان را اساس رشد عاطفی تلقی می میان والدین و فرزندان

  ). جو کلی خانواده1376به نقل از برومند نسب و همکاران،  1964فروید، 
 ثیر بگذارد (یلسما و همکاران،أبروز احساسات کودکان ت ينحوه تواند برمی

1998.(  
ها و تحقیقات مختلف بر نقش مهم و کلیدي ارتباطات خانوادگی و  نظریه

، تحول را 45گريتحلیل ي روان نظریه اند. مثالً ثیر مهم آن بر کودکان اشاره کردهأت
جنسی که نقش و  هاي روانیپشت سر گذاشتن تعارض يجهبه طور سنتی نتی

داند. هر چند مادر در چند کند می مهمی در روابط بین کودك و والدین بازي می
خصوص براي ه سال اول زندگی کودك حکم محور را دارد. اما به زودي، پدر ب

چه را شود تا با الگو قرار دادن وي قوانین اجتماع و آن  پسرها منبع انگیزش می
  ).1378است بشناسد (صالحی فدردي،  »نباید«و  »باید«که 

تحول نیز به اهمیت خانواده و نفوذ پدر  46نظریه پردازان یادگیري اجتماعی
کنند. در این نگرش والدین با به کارگیري تشویق و  کید میأو مادر بر کودکان ت

زندشان شکل تنبیه و با نمونه قرار دادن خود از نظر رفتاري به رفتار فر
ي یادگیري در خانواده اهمیت زیادي پیدا ابخشند. بدین ترتیب شرایط و محتو می
هاي کرداري کند. توافقی همگانی وجود دارد که خانواده در پیدایش اختالل می
هاي کودکان مبتال به  بزهکاران و نیز خانواده يخانواده يثیر مهمی دارد. دربارهأت

هاي بسیاري گزارش شده است (خدیوي،  و تبهکاري هااختالالت کرداري، جرم
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خصیت و رفتار گیري شکه خود به نقش کلیدي خانواده در شکل ،)1377
  .فرزندان اشاره دارد

اي قائل است و آن را عاملی تعیین اسالم براي خانواده اهمیت فوق العاده
نواده از ون مختلف خاؤ. از این رو در ش47داندکننده در حیات اجتماعی بشر می

هاي ارتباطی بین ، روابط جنسی، حریم49، انتخاب همسر48تشکیل خانواده قبیل
حقوق  تربیت فرزندان، يدار شدن، نحوهو والدین و فرزندان، بچه 50زن و شوهر

پردازد تا سنگ بناي اقتصاد خانواده و... به دخالت می، 51زن و شوهر بر یکدیگر
  جامعه را محکم سازد.

  گیرينتیجه
 يعلمی امروز بر این باور استوار شده است که علم و دین دو شاخه يجامعه

جداگانه هستند و پرداختن همزمان به این دو سبب بدفهمی هر دو خواهد شد 
). 1998 به نقل از هاکیو، 1981 (براي مثال، آکادمی ملی علوم ایاالت متحده،

) افزایش 99 ص مان،ترین دالیل این امر به اعتقاد هاکیو (هبرخی از مهم
گرایی و آزمایش در علم و کید بر تجربهأسکوالزیزم و مدرنیزه کردن دانش، ت

هاست. این جداسازي به قیمت پدیده یپذیرش آزمایش به عنوان روش بررس
ندگی بشر شده است. آن گونه دین و کارکردهاي آن در ز يمحجور ماندن مطالعه

سخن از دین به میان ، ر بین علوم تجربیبه ویژه د، گاه در یک جمع علمیکه هر
آید، ذهنیت غیر علمی بودن و غیر قابل پذیرش بودن مطالب گفته شده نیز می

شود. این در حالی است تر کسی مایل به پیگیري موضوع میشود و کمیایجاد م
که ما در این مقاله به برخی از آنها اشاره ، هاکه به اذعان همین گونه پژوهش

ثیرات فراوانی بر أهاي حیات بشر است و تترین جنبهدین، یکی از مهم، کردیم
  ستی و سالمت جسم و روان او دارد.بهزی

ن دوگانگی و در نگاهی کلی به تاریخچه ی) ضمن طرح ا1998هاکیو (
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  گوید:شناسی و دین چنین میروان

  اي به طرد موضوع دین درشناسی مدرن، به طور گستردهاگر چه روان
شناسی و دین به قدمت پیوند بین روان ،رفتار انسان پرداخته است يهمطالع
 یعلم يشناسی غربی از چند رشتهشناسی است. روانهاي خود روانریشه

اي از روح به شاخه سایکولوژیابیرون کشیده شده است. در قرن چهاردهم، 
شد که علم موجودات و مواد روحانی بود. در قرن اطالق می 52شناسی

 يبه ادبیات علم افزوده شد که به مطالعه آنتروپولوژیاجدید  يانزدهم، واژهش
ذهن بشر، و  يمطالعه ،سایکولوژیا يپرداخت و به دو شاخهاشخاص می
شد. بعد از آن در قرن هجدهم، جسم بشر، منقسم می يمطالعه سوماتولوژیا،

شناسان روان ..شناسی منطقی و تجربی تمایز قائل شد.بین روان 53وون ولف
  ).98 شناسی شدند (صنیز در قرن نوزدهم میالدي وارد روان 54کتاب مقدس

شناسی و دین است و همان گونه که گر قدمت ارتباط روانله بیانأن مسیا
لهان و فیلسوفان دینی دارد. أشناسانه ریشه در تحقیقات متبینیم مطالعات روانمی

مهم از  ينین شکافی بین این دو حیطهاما عجیب است که در دو قرن اخیر، چ
  یات روانی انسان پدیدار شده است.ح يمطالعه

شاید یکی از دالیل ایجاد چنین شکافی، توجه کم دینداران به وحی و کتاب 
ترین و که داراي به روز ،یان ما مسلمانانشان باشد. این امر به ویژه در مآسمانی

شهودتر از سایر دینداران است. همان م ،ترین کتاب آسمانی هستیمتحریف نشده
گونه که در این مقاله ذکر شد، بسیاري از مطالب این کتاب آسمانی قابل آزمایش 

چنان که تا  ،توان آنها را در علوم تجربی داخل نمودو تجربه نیز هستند و می
یید أهاي تجربی تکنون نیز ناخواسته این اتفاق افتاده است و برخی از یافته

دین اسالم هستند. اما باید توجه داشت که دین حقیقت برتر  هايآموزه يکننده
توان یک . هرگز نمیيهاي تجربی حاصل حواس و ادراکات بشراست و یافته

زیرا از  ،تر سنجید و آن را به درستی شناختحقیقت برتر را با حواس پست
طال هاي علمی قابل ابمشخصات روش علمی تجربی یکی آن است که یافته
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هاي دینی ابطال پذیر نیستند. بنابراین در بررسی این در حالی که گزاره ،هستند
هایی خالف آنها به دست ها باید دقت داشت که روزي ممکن است یافتهگزاره

 ،آید و در این مواقع نباید همچون یک دانشمند سکوالر گزاره دینی را رد کرد
ر داد و یا منتظر شد تا دانش بشري بلکه باید روش پژوهش را مورد بازنگري قرا

دیگر  یمورد نظر را با روش ياي برسد که بتوان گزارهها به اندازهدر سایر زمینه
مورد ارزیابی قرار داد. همچون یک جدول کلمات متقاطع که گاه هر چه فکر 

  توانیم یک کلمه را پیدا کنیم و در این مواقع به پر کردن سایرکنیم نمیمی
پردازیم و در نهایت آن افقی می اطراف آن کلمه از طرف عمودي و ايهخانه

  شود.خود ساخته میه ب کلمه خود
توان گفت قرآن مجید بیشتر مطالبی که در این مقاله می يبنددر یک جمع

  بدان پرداخته شد را در یک آیه به نحو زیر به اعجاز و ایجاز بیان فرموده است:
ذینَ« عونَ  الَّ بِ تَّ ولَا  یس بِی االُ  لرَّ تُوباً عالنَّ کْ م ونَه جِد ذي ی دهم فی التَّوراةِ و می الَّ نْ

جیلِ یأ یهِم اإلِنْ رِّم علَ حی و بات ی م الطَّ لُّ لَه ح ی رِ و نْکَ نِ الْمع م هاه وف و ینْ عرُ بِالْم م رُهم
رَه إِص مه ضَع عنْ ی ثَ وخَبائ تیم و األالْ زَّروه   غْاللَ الَّ ع و نُوا بِه ذینَ آم هِم فَالَّ لَی ع کانَت

ذي  بعوا النُّور الَّ وه و اتَّ صرُ عه اُو نَ لَ م زِ حونَنْ فْلالْم م ه ک ولئ   .)157، (اعراف »اُ
بینیم در این آیه ابتدا بر لزوم تبعیت از یک مرجع واحد همان گونه که می

ادیان و ایجاد وحدت (کارکرد اجتماعی)، سپس  یها از تمامتمامی انسان براي
ثیرات جسمی، روانی و اجتماعی أوجود قوانین تشریعی و تکوینی که سبب ت

این تبعیت که همان کارکرد  يمذکور در این مقاله شده و پس از آن بر نتیجه
در نهایت  آزادي بخشی از تمامی غل و زنجیرهاي درونی و بیرونی است که

کید گردیده است. از دیدگاه أشود، تو رستگاري انسان می یمنجر به خوشبخت
دینداري، برداشته شدن غل و زنجیرهاي  يقرآن، یکی از کارکردهاي عمده

با هر دیدگاه و ـ  شناساندرونی از انسان است. زنجیرهایی که به باور روان
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 یهاي روانها و بیماريازگارياي در ناسنقش عمدهـ  رویکردي که داشته باشند
کند و تعارضات هاي شخصیتی انسان رسوخ میترین الیهاو دارد. دین در عمیق

ـ  کاويدرمانی و روانهاي فراوان در روانهایی را که جز با تحمل مرارتو عقده
سازد. جالب است بدانیم که رود، محو میاز بین نمیـ  آن هم به طور محدود

ي درازمدت، کاوها پس از فرایند روانانسان يرایش عمدهیکی از چهار گ
  گرایش به معنویت است.

آوري مفهوم تاب يدر این مقاله، براي نخستین بار، دیدگاه اسالم درباره
روانی به صورت منسجم و از ابعاد انگیزشی، شناختی، رفتاري و فیزیولوژیک 

 ،تر بیان شودبه طور مفصل بندي شد که البته جا دارد که در جاي دیگريمفهوم
داد. همچنین مفهوم ن مقاله اجازه این کار را به نویسندگان آن نمییزیرا مجال ا

 ،پژوهشی وارد شد يمنبع کنترل الهی نیز براي نخستین بار به ادبیات این حیطه
حوادث را  أکه منظور از آن نوعی از منبع کنترل است که در کنار آن که منش

ز داراي کنترل بر یگیرد، خود انسان را نانسان (خدا) در نظر میبیرون از خود 
شود. در داند که این کنترل نیز از طریق خداوند به او داده میتغییر آن حوادث می

تواند احساس کنترل بیشتري بر واقع انسان با نزدیکی جستن به خداوند می
شته مورد غفلت هاي این رزندگی خود داشته باشد که این موضوع در پژوهش

  واقع شده است.
هاي گذشته، تنها در پایان باید گفت این پژوهش نیز همچون اکثر پژوهش

شناختی دین اشاره نموده است و وسعت این اي از کارکردهاي روانبه گوشه
یک پژوهش برنخواهد آمد. همان گونه  يحوزه به قدري است که هرگز از عهده

شناسان مسلمان بیان کرده است، الزم است روان ) نیز به درستی1998که هاکیو (
اي از ارتباط دین و اي که هر یک گوشههاي جزیرهند و از پژوهشیگرد هم آ

اند، اند و گاه به تکرار مکررات پرداختهشناسی را مورد ارزیابی قرار دادهروان
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  شود:بپرهیزند. براي این منظور پیشنهادات زیر ارائه می
  نیهشی کشور ما به عنوان پیشگام وحدت بخشی بان پژودیرم)  1
المللی در این زمینه دست هاي بینشناسان مسلمان، به برگزاري همایشروان

 کنون انجام شده را به اشتراك بگذارند تا ازایی که تاهیازند و نتایج پژوهش
  ؛موازي کاري و تکرار جلوگیري شود

  ؛شناسان مسلماننروا يایجاد پایگاه اطالعاتی علمی ویژه)  2
داخلی در مجالت  يهاایجاد امکانی جهت ترجمه و انتشار پژوهش)  3
  ؛معتبر

شناسی با رویکرد هاي دانشجویی روانهدایت قسمتی از پایان نامه)  4
  ؛مدارانهدین

 .هاي هم اندیشی حقیقی و مجازيیجاد کانون) ا 5

  هانوشتپی
1. Introjection 
2. Misiak 
3. Ellison 
4 . Pargament 
5. Merton 
6. Levin 
7. Valeriet & Laurie 
8. Patrick 
9. Ellison 
10. Bowlby 
11. self esteem 
12. Mazlo 
13. Shultz 
14. Adaptiv 
15. Self -protective 
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الَ)  16 هوتُه (مجلسی،  7قَ یه شَ لَ ع ت انَ ه هس یه نَفْ ت علَ رُم ق، 1392منْ کَ
67/78.(  

17  (خوانساري،م) رَه خَی ج رْ سه فَال تَ یه نَفْ ت علَ انَ 1366 نْ ه.(  
18. hardiness 
19. Kobasa,S.C 
20. Funk, S. C 
21. Houston, B. K 

22  ( ناك سلْ أر و ک س ک منْ سیئَۀٍ فَمنْ نَفْ ما أصاب نَ اهللاِ ونَۀٍ فَمس نْ حم ک ما أصاب
 والً وس اسِ ر لنَّ هیداً (نساء  کَفىل اهللاِ شَ   .)79، بِ

خافُوا و ال )  23 کَۀُ أالَّ تَ الئالْم هِم لَی لُ ع نَزَّ تَقاموا تَتَ اس م ا اهللاُ ثُ بنَ ذینَ قالُوا ر إِنَّ الَّ
تی جنَّۀِ الَّ الْ وا بِ شرُ أب نُوا و حزَ ونَ (فصلت  تَ دتُوع م تُ   .)30، کُنْ

ب ذینَ قالُوا ر نُونَ إِنَّ الَّ م یحزَ ال ه و هِم لَی ع فوا فَال خَوتَقام اس م نَا اهللاُ ثُ
 .)13، (احقاف

دقاً (جن م ماء غَ ناهی ریقَۀِ ألسقَ لَى الطَّ وا عتَقام أنْ لَوِ اس 16، و(.  
سى)  24 ع و م ه لَکُ رْ تالُ و هو کُ الْق کُم لَی ع بکُت  ئاً وی رَهوا شَ کْ کُم و  أنْ تَ رٌ لَ خَی وه

سى ونَ  علَم ع م ال تَ لَم و أنْتُ عاهللاُ ی و م کُ رٌّ لَ یئاً و هو شَ بوا شَ ح   .أنْ تُ
غالم و کنیز نزاد و  7نقل است که فرمود: اى مردم آدم 7از امام علی)  25

تمام مردم حر و آزادند لکن خداوند بعضى از شما را به بعضى فضیلت 
  البالغهنهج 218) و نیز در حکمت 95، ص 2 ج الخطابۀ، جبخشید (نه

طمع و حرص تو را ؛ »ال یسترقنک الطمع و قد جهلک اهللا حرا«فرماید: می
  که خدا تو را آزاد آفرید. به بندگی نکشاند در حالی

ا کَفُوراً (انسان،)  26 إِم راً وا شاک بیلَ إِمالس ناهید ا ه نَّ به او نشان ما راه را  ؛)3إِ
  (و پذیرا گردد) یا ناسپاس. دادیم، خواه شاکر باشد

لُون (صافات،)  27 سؤُ م منَّه آنها را نگهدارید که باید بازپرسى  ؛)24و قفُوهم إِ
  شوند.
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28. Baumrind, D 
29. Authoritativ 
30. Permissive 
31. Authoritarian 
32. Resiliency 
33. Walker 
34. Resilience Alliance 
35. Warner 
36. Locus of control 

) افراد از نظر منبع کنترل به 1954 ، 1966 مطابق نظریه منبع کنترل (راتر،)  37
شوند. افرادي که منبع کنترل درونی رونی و درونی تقسیم مییدو گروه ب

مندي و استعداد خود و افراد بیرونی، به شانس و دارند اتفاقات را به توان
دهند. به عبارت دیگر، افراد و عوامل خارج از خود نسبت می تصادف

ت أشان از اعمال خود آنها نشکنترل درونی معتقدند که حوادث زندگی
اما افراد کنترل بیرونی اتفاقات خوب را به عنوان مثال به خوش  ،گیرندمی

نیت دیگران نسبت به  شانسی و اتفاقات بد را به بدشانسی خود یا سوء
ایم که از دهند. ما در این جا نوع سومی از منبع کنترل را یافتهبط میآنها ر

جهت ارتباطش با خداوند به عنوان عامل اصلی تمام حوادث جهان، 
  هاي فرد، درونی است.ش با افعال و تالشارونی و از جهت ارتباطیب

  79، نساء)  38
شِ فی)  39 ال تَم لنَّاسِ و ل ك د رْ خَ ع ص حب کُلَّ  و ال تُ رَحاً إِنَّ اهللاَ ال ی ضِ ماألر

خُورٍ (لقمان تالٍ فَ خْ 18، م(.  
لى ا عوال تَأسی کَ تالٍ   ل حب کُلَّ مخْ اهللاُ ال ی و م رَحوا بِما آتاکُ کُم و ال تَفْ ما فاتَ

ورٍ (حدید خُ   .)23، فَ
نَّ)  40 ألزید م رْتُ کَ م لَئنْ شَ بکُ إِذْ تَأذَّنَ ر ذابیوإِنَّ ع م رْتُ م و لَئنْ کَفَ دید   کُ شَ لَ

  .)7، می(ابراه
41. Libido 
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  .)19، ان الدین عند اهللا االسالم (آل عمران)  42
43 ( بلِ وح صموا بِ یعاً اهللاِ اعتَ مج رَّقُوا (آل  الَ  و   .)103 ،عمران تَفَ
ا)  44 ینَ یذ ا الَّ ه أی نُوا کُونُوا قَو ینَ آم ام سط 135، (نساء بالق(.  

45. Psychoanalysis 
46. Social learning 

 (شیخ صدوق، ما بنى فى االسالم بناء اَحب الى اهللا تعالى و اعزّ من التزویج)  47
  ).ق1418

من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة  و)  48
  ).21، 30(روم،  نرحمۀ ان فى ذلک آلیات لقوم یتفکرو و

ه اذا )  49 ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد االسالم أفضل من زوجۀ مسلمۀ، تسرّ
 نظر الیها، و تطیعه اذا أمرها، و تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها و ماله

  ).ق1414 (حرعاملی،
  ).187، انتم لباس لهن (بقره هن لباس لکم و)  50
لنسائکم  ان لکم من نسائکم حق و« در حجۀ الوداع فرمود: 9رسول خدا)  51

  تا).بی (شوکانی، »علیکم حقا
52. Pneumatology 
53. Von Wolff 
54. Biblical psychologies 

  و مآخذمنابع 
 .قرآن کریم  •

نشر و تهران،  ،تحف العقول يترجمه؛ رهاورد خرد ،)1376اتابکى، پرویز ()  1
  پژوهش فرزان روز.

شرح آقا جمال الدین خوانسارى بر غرر  ،)1366( ىالدین خوانسارآقا جمال)  2
  دانشگاه تهران.تهران، انتشارات  ،الحکم
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روان  ،نقش احساس قدردانی در رضایت از زندگی ،)1389آقابابایی، ناصر ()  3
  . 3ش  ،شناسی و دین

بررسی  ،)1376نجاریان، بهمن ( و شکر کن، حسین و برومند نسب، مسعود)  4
زندپروري والدین و جایگاه مهار در دانش آموزان فر يهارابطه نگرش

شناسی علوم تربیتی و روان يمجله ،مقطع راهنمایی شهرستان دزفول
  .2و 1سوم، سال چهارم، ش  يدوره ،دانشگاه شهید چمران اهواز

 تهران، انتشارات ،جعفرى يترجمه ،تحف العقول ،)1380(، بهراد جعفرى)  5
  اسالمیه.

اهللا فضلو  پورفرهادمراد  يترجمه ،الهیات فرهنگ ،)1959( تیلیش، پل)  6
  نشر طرح نو.تهران  ،)1376پاکزاد (

امیر تهران، انتشارات  ،جنتی يترجمه ،تحف العقول ،)1382( احمد جنتى،)  7
  کبیر.

بررسی  ،)1388حبی، محمد باقر و اکبري، علیرضا ( و رضا حاتمی، حمید)  8
- روان يفصلنامه ،ت از زندگی زناشوییثیر میزان دینداري بر رضایأت

  .1، سال اول، ش شناسی نظامی
رابطه عمل به  ،)1389( زاده میمندي، مسعود و برغمدي، مهديحاجی)  9

 ي(مجله سالمند ،باورهاي دینی و رضایت از زندگی در بین سالمندان
  .15سال پنجم. ش  ،سالمندي ایران)

البیت، چاپ آلي مؤسسه ،، قم14ج  ،وسائل الشیعه، ق)1414( حر عاملى)  10
  دوم.

انتشارات ، قم، بدایۀالمعارف االلهیه ق)،1418( محسن خرازي، سید)  11
  .پنجم اپاسالمی، چ

تهران،  ،کتاب الروضۀ در مبانى اخالق ،)1364سید عبدالحسین ( ،ىیرضا)  12
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  اسالمیه. انتشارات
نگرش مذهبی و سرسختی هویت دینی،  يرابطه ،)1388نیا، ایرج (شاکري)  13

علوم انسانی  يمجله ،با سالمت روان در نخبگان بسیجی یشناختروان
 هفدهم،سال  ،)9( تعلیم و تربیت اسالمیي نشریه، 7دانشگاه امام حسین

  .78ش
  الجلیل.دار ،، بیروت 6، ج نیل االوطار ،تا)شوکانى، محمد (بی)  14
 يترجمه ،هاي شخصیتنظریه )،1387( شولتز، سیدنی الن و شولتز، داون)  15

  هما. نشر يسسهؤم، تهران ،)1387(محمدي، سید یحیی 
گرا و  رهیافت جامعه شناسان کارکرد ،)1389( خسرو صادقی بروجنی،)  16

  . 62شماره  ،چشم انداز ایران يدوماهنامه، نئوکارکردگرا به دین
هاي تازه يمهفصلنا، رضامندي زناشویی ،)1378صالحی فدردي، جواد ()  17

  .14و  13 ، سال چهارم، شروان درمانی
  .چاپ اول، 7امام هادى يمؤسسه ،، قمالهدایۀق)، 1418، (صدوق)  18
بحاراألنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ  ،)ق1392مجلسى، محمد باقر ()  19

  االسالمیه.المکتبۀ ، ، تهراناألطهار
و  9سخنان پیامبر ،ۀنهج الخطاب ،)1374( الهدى خراسانىعلم)  20

  صدر. يکتابخانهتهران، . 7امیرالمؤمنین
ابعاد و کارکردهاي روان  ،)1385( و غضنفري، احمد اهللافضل) یزداي،  21

 ،)7علوم انسانی (دانشگاه امام حسین يمجله ،شناختی نگرش دینی
  .62ش

کجباف، محمد باقر، سجادیان، پریناز، کاویانی، محمد و انوري، حسن )  22
امی در رضایت از زندگی ). رابطه سبک زندگی اسالمی با شادک1390(

  . 4ش چهارم،سال  ،روان شناسی و دین ،شهر اصفهان دانشجویان
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جلد شانزدهم  يترجمه ،آداب معاشرت ،)1364محمد باقر ( اى، کمره)  23
  .اسالمیه ، تهران، انتشاراتبحاراالنوار

ي بین تعالی معنوي بررسی رابطه، )1390بهرام ( و جوکار،الدن ) هاشمی،  24
 ،شناسی تربیتیمطالعات روان يمجله ،آوري در دانشجویان دانشگاهو تاب

  .13سال هشتم، ش 
 يمجموعه ؛بینی اسالمی اي بر جهان مقدمه، )1369( مرتضی مطهري،)  25

  انتشارات صدرا.، تهران، 2آثار
 سهیال محسن و اسفندیاري، فرمهینی فراهانی، و ، محمد حسن زامحمديرمی)  26

 ،هاي دینی در سالمت فردي و اجتماعیبررسی نقش آموزش )،1390(
  . 2شماره  پانزدهم،سال ،  74 یفرهنگ در دانشگاه اسالم

بررسی  ،)1390گل محمدیان، محسن و فعلی، بهنام ( و نژاد، پریسااسمیی)  27
 ،شناختی در دانشجویانگیري مذهبی و سرسختی روانجهت يرابطه
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