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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ایﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ایراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ایراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ایراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نماید.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ یﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نویسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن یافتههاي پﮋوهشي
جدید خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ایراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،اندیشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابي ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر ميشود .اميد است این محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوین
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،کش��ف ش��اخصهای الگوی اس�لامی _ ایرانی سالمت روانی و
عوامل مؤثر بر آن میباشند .روش انجام پروژه :مطالعات پیشین این پژوهشگران نشان
میدهند که س�لامت روانی در افراد ،همانند سالمت معنوی تابعی از حفظ ارتباط سالم
و ایمن به خدا میباش��د که موجب قویش��دن فرد در رابطه با فشارهای روانی و عوامل
تنیدگ��یزا در محیط زندگی میش��ود .این طرحوارۀ ذهنی قبلی ،به پژوهش��گران اجازه
میدهد که بهصورت منظم به جس��تجوی س�لامت روانی در ق��رآن بپردازند و مالحظه
کنن��د که قرآن چگونه س�لامت روانی را توصیف و تبیین میکند و پرورش س��الم را از
پرورش آس��یبزا متمایز میکند .پژوهش��گران حاضر برای کشف شاخصهای مرتبط با
سالمت روانی با استفاده از نرمافزارها و جستجوی موضوعی به استخراج آیاتی میپردازند
که در مورد ایمان به خدا و مش��تقات آن میباش��ند .منظور از ایم��ان ،باور و اعتقاد به
خدای واحدی است که در قرآن آمده است .افزونبر این ،ایمان وارد شدن در حصار امن
خدای رحمان است .این «حصار نمادین خدایی» شریعت نبوی است که موجب میشود
انسانها وارد حریم امنی شوند و از لطمات و صدمات شیاطین ،کفار ،منافقین و نیروهای
غیرخدایی در امان باشند .همچنین فرد مؤمن کسی است که دیگران از دست و زبان او
در امان بوده و هیچگونه آسیبی از او نبینند .در تکنگاشت ،مشخصات ایمان و اثرات آن
که در قرآن به آن اش��اره شده ،آورده خواهد شد .به هر حال از آنجایی که موضوع ایمان
در ارتباط با سالمت روانی مطرح میشود ،الزم است به پیامدهای ایمان به اختصار اشاره
شود .از پیامدهای ایمان همانگونه در قرآن آورده شده است جستجو و احساس نزدیکی
به خداوندی است که در شرایط ناگوار و بحرانی موجب میشود که انسانها خود را نبازند.
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این احساس نزدیکی در عمل موجب توکل به خدا میشود .توکل به خدا نیز بهدنبال خود
ذکر نام خدا ،آرامشیافتن با اندیشیدن به لطف و رحمت خدای مهربان و بهدست آوردن
پایگاه امن برای چالشگری در ش��رایط سخت زندگی بههمراه دارد .غباریبناب ،ماینر
و پراکتر ،)2013( 1ویژگیهای اینگونه ایمان را که پایگاه امن برای انسان ایجاد میکند
و او را برای چالشگریها و مس��ئولیتپذیریها آماده میکند ،را برشمردهاند .برای تهیه
الگوی اسالمی در زمینۀ سالمت الزم است بهدنبال موضوعاتی بگردیم که ناشی از ایمان
قوی اس��ت .مشتقات توکل به خدا و موضوعات داستانهای مرتبط با لوازم مورد بررسی
ق��رار گی��رد .از آنجایی که این ایمان عالوهبر توکل ایجادکننده «واگذاری امر به خدا» در
شرایط الزم ،تفویض ،رضا ،تسلیم ،شکر و ذکر میباشد ،مشتقات این کلمات و همچنین
موضوع��ات مرتبط با این کلمات نیز بهصورت دقیقی در قرآن و احادیث مورد اس��تقضاء
قرار میگیرد .پس از آن این کلمات استخراجشده و در یک سیستم معنایی سازماندهی
میش��ود .فرضیه اولیه این پژوهش��گران که از مطالعۀ اولیه در آیات و داستانهای قرآنی
استنباط شده است این بود که ایمان حصار امنی را برای فرد ایجاد میکند که افراد پایگاه
امن در زندگی پیدا میکنند و به سوی خدا برای دریافت آرامش باز میگردند .این چنین
انس��انی آمادگی مییابد تا ویژگیهای توکل ،تفویض ،رضا و تس��لیم و صبر و شکر را در
خود پرورش دهد .انسان متوکل و صبور ،راضی به رضای خدا بوده و در هنگام مشکالت
آرامش خود را حفظ میکند .آرامش کسبشده به همراه خوشبینی و امیدواری به خدا،
سالمت روانی را فراهم میکند.
در هر حال ،مراجعۀ مس��تمر به منابع اس�لامی (قرآن و تفاس��یر آن ،احادیث و الگوهای
قرآنی) کمک میکند که بین الگوی ارایه شده و الگوی واقعی اسالمی انطباق الزم بهعمل
آید .از آنجا که این الگو مبتنی بر متون اسالمی است ،پس یک الگوی اسالمی سالمت و
از آنجا که پایههای اصلی آن بر مبنای استفضاء منظم گزارهها ،تعاریف و توصیف و تبیین
از قرآن و احادیث اتخاذ شده است یک الگوی علمی میباشد .برمبنای الگوی بهدستآمده
مصاحبههایی صورت میگیرد تا با استفاده از تحقیقات کیفی و پردازش دادههای حاصل
از مصاحبه ،روایی تجربی این الگو تضمین شود.
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تهیۀ الگوی سالمت روانی براساس شاخصهای الگوی اسالمی ،ایرانی

فصل اول :تاریخچه ،تعاریف و الگوهای سالمت روانی
تاریخچۀ سالمت روانی
الگوهای س�لامت و نابهنجاری در روانشناسی غربی از زمان زیگموند فروید مورد بحث
محافل علمی بوده و فردی س��الم نامیدهش��ده اس��ت که اوالً ،از بیماریهای روانی که
دربرگیرندۀ رواننژندی و روانرنجوری تلقی میشدهاند به دور باشد و در ثانی ،در زندگی
روزانه بهطور عادی بتواند با مش��کالت معمولی کنار آید و در راستای رسیدن به تکالیف
خود از جمله وظایف ش��غلی ،تحصیل��ی و خانوادگی به نحو بهینه مدیریت کند .تا زمان
مارتین س��لیگمن ،1هرچند که روانشناسان بزرگی مثل کارل گوستاو یونگ ،2آلپورت،3
آبراه��ام مزلو 4و کارل راجرز 5از س�لامت بهعنوان ش��کوفایی انس��ان صحبت کردهاند و
منظورشان از شکوفایی عملکرد بهینۀ ابعاد روانی ،عاطفی ،شناختی و معنوی انسان بود،
ولی بیشترین تأکید بر محور بیماری و نبود بیماری استوار بود .از زمان مارتین سلیگمن
بُعد مثبت انسانها و شکوفایی پتانسیلهای روانی -معنوی بهعنوان حیطه مورد مطالعه
در روانشناس��ی مثبت ،در مقابل روانشناس��ی آس��یبمحور خود را بهعنوان یک رشتۀ
مستقل مطرح کرد .در زیر به روند نظریههای سالمت بهاختصار مورد بررسی قرار گرفته
است:

1. Seligman
2. Joung
3. Allport
4. Maslow
5. Rogers
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تعریف سالمت روانی و الگوهای آن از نظر متخصصان
الف) نظریۀ زیست-پزشکی
نظریۀ پزشکی نابهنجاری را بهصورت اختالل جسمانی ،مانند نقص شیمیایی یا کالبدی
شرح میدهد و مشکالت ناشی از نابهنجاریها را در اثر انتقالدهندۀ عصبی استیلکولین
میداند و بیشتر مشکالت را بهصورت اختالالت جسمانی میبیند نه مشکالت روانشناختی.
این نظریه معتقد است که نابهنجاریها و اختالالت روانی ،بیماری بدن است .این نظریه
معتقد است که روش ایدهآل برای جدا کردن اختالالت روانشناختی بهعنوان یک بیماری
عبارت است از:
 .11دستهبندی نشانهها در یک نشانگان منسجم برای تشخیص دقیق آن؛
 .22تالش برای سببشناسی یا علت آن نشانگان؛
 .33یافتن درمان مناسب؛
 .44پیشگیری از ایجاد اختالل.
در م��ورد سببشناس��ی یک اخت�لال نیز معتقد اس��ت که اختالل روان��ی یک بیماری
جسمانی است و به کشف میکروبی بهعنوان علت بیماری ،انتقال ارثی بیماری ،بینظمی
زیستشیمی یا کالبد اعصاب مغز که دلیل اختالل است و ترکیب ژنتیک و سببشناسی
زیست شیمیایی .این نظریه در درمان معتقد است که بهوسیلۀ دارو و سایر عوامل میتوان
کارکرد نامنظم مغز را اصالح کرد.
ب) نظریۀ الگوهای روانی
 .1نظریۀ انسانگرایی
ریش��ههای دیگاه انس��انگرایی و اصالت وجودی را باید در نظامهای فلس��فی و مذهبی
جس��تجو کرد .یکی از فرضیههای اساس��ی این دیدگاه خودشکوفایی یا کمال خویشتن
اس��ت که بهصورت نیرویی فعال در انسان وجود دارد .نظریهپردازان اصالت وجود بر اراده
و مسئولیت انسان برای تسلط بر نیروهای محیطی تأکید میورزند و معتقدند که انسان
محصول انتخابهای خویشتن است .مازلو دربارۀ سلسله مراتب نیازها صحبت کرده و کارل
راجرز بر مفهوم خویشتن تأکید کرده است .وی توانایی فهم خویشتن و خودشکوفائی را به
 12احساس فردی احترام و پذیرش اجتماعی توسط دیگران مربوط میداند.
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 .2نظریۀ رفتارگرایی
اولین و مهمترین فرض محیطگرایی این است که همۀ ارگانیزمها از جمله انسانها توسط
محیط ش��کل میگیرند .ما از طریق تداعیهای گذش��ته به آینده پی میبریم و بههمین
دلیل رفتار ما در معرض پاداشها و تنبیهها قرار دارند .فرض دوم رفتارگرایی آزمایشگری
اس��ت و معتقد اس��ت که از طریق آزمایش میتوانیم دریابیم که ک��دام جنبه از محیط
موجب رفتار ما شده و چگونه میتوانیم آنرا تغییر دهیم و اگر جلوی آن عامل مهم گرفته
ش��ود ویژگی موجود ناپدید میشود و اگر آن عامل بازگرداننده شود ،ویژگی دوباره ظاهر
خواهد ش��د .سومین فرضیه خوشبینی نس��بت به تغییر است .اگر فرد محصول محیط
اس��ت و اگر بتوان اجزای محیط را که او را ش��کل دادهاند از طریق آزمایشگری شناخت
پ��س وقتی محیط تغییر کند رفتار انس��ان هم تغییر میکند .ف��رض چهارم رفتارگرایی
ضدذهنگرایی اس��ت که معتقد اس��ت رویدادهای ذهنی ،احساس��ات و افکار موضوعات
معتبری برای تحقیق علمی نیس��تند .درحالیکه محیطگرایی ،آزمایشگری و خوشبینی
رفتارگرایی را میتوان مس��تقیماً به تجربینگری بریتانیایی مربوط دانس��ت .رفتارگرایی
معتقد اس��ت که برای روانشناس رفتاری دو فرایند اساسی یادگیری وجود دارد :فرایند
شرطیس��ازی پاولفی یا کالسیک و شرطیسازی وس��یلهای یا کنشگر است .درمانهای
پاولفی فرض میکنند که عادات هیجانی بهوسیلۀ وابستگی بین محرک شرطی و محرک
غیرشرطی فراگیری میشوند .محرک شرطی که قب ً
ال خنثی بوده اکنون پاسخ شرطی را
تولید میکند که هیجان فراگیری شده است .حساسیتزدایی منظم و غرقهسازی نیز دو
درمان این نظریه میباشد که در درمان عادات نابهنجار کاربرد دارند.
شرطیسازی کنشگر نیز بر اساس تقویت افتراقی ،تنبیه و محرک تمیزی بنا شده است.
اصول اساس��ی رفتارگرایی را میتوان در تقویت مثبت ،تقویت منفی ،تنبیه مثبت ،تنبیه
منفی و خاموشی طبقهبندی کرد (کوپر ،هرون و هیورد.)2007 ، 1
 .3نظریۀ روانتحلیلگری
در ای��ن نظری��ه به نیروهای روانی میپردازند که هش��یارانه یا ناهش��یارانه بر ذهن تأثیر
میگذارن��د .این نیروهای درونی (امیال و انگیزهها) اغلب در تعارض هس��تند .وقتی این
1. Cooper, Heron, & Heward
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تعارضها بهخوبی حل ش��وند موجب رش��د و شادابی میش��وند ولی اگر این تمایالت و
احساس��ات به اندازۀ کافی حل نش��وند یا حلنش��ده باقی بمانند اضطراب و ناخشنودی
تولید میکنند که افراد میکوش��ند از خود در برابر آنها دفاع کنند .هس��تۀ اصلی نظریۀ
فروید انرژی روانی است (البته در زمان وی تمرکز بر انرژی فیزیکی بود) .وی معتقد بود
که افراد از تولد تا بالندگی ،چهار مرحلۀ همپوش رش��د روانی را طی میکنند که ش��امل
مرحلۀ دهانی ،مقعدی ،آلتی ،نهفتگی و تناسلی بود .فروید معتقد بود که شخصیت انسان
بر اساس نهاد ،من و فرامن تشکیل شده است .این سه مؤلفه فرایندهای پویا و تأثیرگذار
بر یکدیگر هس��تند و هر یک نقش ویژهای را بازی میکنند .نهاد با فرایندهایی با منش��اء
زیستی سروکار دارد و من بهدنبال واقعیت است و فرامن شامل آرمانها و وجدان اخالقی
میباش��د .فروید سه سطح هشیاری را تعریف نمود که شامل هشیاری ادراکی (توجه در
حال حاضر)؛ سطح دوم نیمههشیار (بازیابی اطالعات با دشواری کم) و سطح سوم ناهشیار
که به دو بخش فراموشش��ده و سرکوبش��ده تقسیم میشود .وی معتقد بود که تعارض
بین فرایندهای گوناگون ش��خصیت منجر به نوعی عذاب روانی یا به قول فروید اضطراب
میش��ود .اضطراب میتواند در سطح هشیار و ناهشیار باشد و همیشه نشاندهندۀ وجود
تعارض است .وی سه نوع اضطراب را مشخص کرد:
 .11اضطراب واقعبینانه که ناشی از این مسأله است که رویدادها و رخدادهای دنیای واقعی
میتوانند برای خود مضر باشند؛
 .22اضطراب روانرنجور که نش��اندهندۀ این موضوع است که شخص تسلیم تکانههایش
شود (بهویژه تکانههای ناهشیار جنسی و پرخاشگرانه)؛
 .33اضطراب اخالقی یا وجدان که زمانی ایجاد میش��ود که ش��خص گمان کند رفتار او
معیارهای شخصی او را نقض کند (افسانۀ ادیپ).
 .4نظریۀ شناختی
در روانشناس��ی شناختی که پاسخی به رفتارگرایی است این فرض نهفته است که بین
محیط و رفتار رابطۀ مستقیمی وجود دارد .این نظریه معتقد است که رویدادهای ذهنی
صرفاً پدیدههای همایند نیستند بلکه فرایندهای شناختی بر رفتار تأثیر دارند .طبق این
 14نظریه فرایندهای روانی آش��فته موجب اختالالت روانی میش��وند که با تغییر شناختها
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میتوان اختالل را تس��کین داد یا درمان کرد .دیدگاه زیربنایی این رویکرد این است که
رویدادهای ذهنی (انتظارات ،اعتقادها ،خاطرات و غیره) میتوانند علت رفتار باش��ند .اگر
ای��ن رویدادهای ذهنی تغییر کنند؛ رفتار تغییر خواهد کرد .در درمان ش��ناختی س��عی
میش��ود که انواع مختل��ف رویدادهای ذهنی را تغییر دهن��د و آن رویدادهای ذهنی به
کوتاهمدت (انتظارها شامل انتظارهای پیامد و کارایی و ارزیابیها و انتسابها) و درازمدت
(اعتقادات) تقسیم میشوند.
 .5نظریۀ گشتالت
ماکس ورتایمر 1بنیانگذار رس��می این نظریه اس��ت .در واقع این نظریۀ را قلۀ نظریههای
شناختی میتوان بهحس��اب آورد .گشتالت 2که یک اصطالح آلمانی است بهمعنای شکل
انگاره و یا طرح اس��ت .اما معنای آن برای معتقدین به مکتب گشتالت بیش از این معانی
است .معنی گشتالت در روانشناسی گشتالتی آن است که «کل از اجزای تشکیلدهندۀ
آن بیشتر است» .یعنی کل خواص و ویژگیهایی دارد که در اجزای تشکیلدهندۀ آن پیدا
نمیشود و از خیلی جهات کل تعیینکنندۀ خصوصیات اجزاست نه برعکس .یادگیری در
روانشناسی گشتالت عبارت است از بینش 3حاصل از درک موقعیت یادگیری بهعنوان یک
کل یکپارچه و آن هم از طریق کشف روابط میان اجزای تشکیلدهندۀ موقعیت یادگیری
حاصل میش��ود .بنابر این نظریه ،چگونگی ادراک ما از پدیدهها مبتنیبر چندین قانون یا
اصل بهنام قوانین س��ازمان ادراکی اس��ت .این قوانین تواناییهایی هستند ذاتی در انسان
ک��ه از طریق آنها فرد پدیدههای ادراکی را س��ازمان میده��د .از جمله این قوانین :قانون
طرحگرایی( 4پراگناز) ،قانون شباهت ،5قانون مجاورت ،6قانون بستن یا تکمیل ،7قانون ادامۀ
خوب 8یا جهت مشترک ،9قانون سادگی 10و قانون شکل و زمینه 11میباشد (سیف.)1385 ،
1. Max Wertheimer
2. gestalt
3. insight
4. pragnaz
5. similarity
6. proximity
7. closure
8. good continuation
9. common direction
10. simplicity
11. figure-ground
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مطالب ذکر ش��ده در باال فقط تعدادی از نظریههایی هس��تند و دربرگیرندۀ کل نظریهها
نمیباش��ند .بهمنظور رعایت محدودیت صفحات و انتظار اختصار بههمین چند نظریه در
روانشناس��ی اکتفا ش��د .برای اطالع بیش��تر از این نظریهها و شرح و بسط آنها به کتاب
«نظریههای جدید در رواندرمانگری( »1ودینگ و کورسینی ،)2014 ،2رجوع کنید.
نقد و بررسی الگوی نظریههای غربی در سالمت روانی
هرچند که الگوهای مختلف س�لامت روانی از نظریۀ زیست-پزش��کی تا نظریۀ گشتالت
و انس��انگرایی همگی در ش��رایطی در التیام رنجها و دردهای انس��ان و کاهش نشانگان
بیماری از قبیل افس��ردگی ،اضطراب و هراس س��ودمند بودهان��د و پژوهشهای تجربی
نش��انگر سودمندی آنها در عمل بوده است ولی همگی از یک نقص اساسی برخوردارند و
بههمین جهت بس��یاری از بیماریهای روانی با وجود صد س��الی که از عمر روانشناسی
معاصر میگذرد ،هنوز بهس��رعت ش��یوع و گس��تردگی خود را حفظ کردهاند (هیلمن و
ونتورا .)1992 ،3این نقص اساس��ی در الگوهای روانشناختی به جدا کردن انسان از یک
بُعد روانی بسیار مهم یعنی بُعد متعالی انسان میباشد .همۀ انبیاء درصدد پیوستن
انس��ان به منبع متعالی بودهاند و انس��ان را در دایرۀ هستی متصل به وجود متعالی و در
ارتباط با آگاهی و هوشیاری جهانی میدانستند و بههمین جهت انسان دیندار در عرصۀ
هس��تی متصل به جهان بهمعنای اعم و پیوسته با انسانهای دیگر بهصورت اخص تلقی
میش��د .زندگی او در ابتدا با پیمان ازلی بهعنوان رابطۀ رب و بندگی تعریف ش��د و این
رابطه در سراسر زندگی حفظ گشته و به تمام لحظات ،اتفاقات و رخدادها در زندگی معنا
بخشیده و موجب شد که انسان طبیعت را تجلی پروردگار خود دانسته و آنرا تحسین کند
و از تخریب آن سر باز زند ،به موجودات و نظام هستی حساس شود و خود نیز در دایرۀ
هستی بهعنوان خلیفۀ خدا در پیادهسازی قوانین الهی کوشا باشد.
بعد از رنس��انس بهدنبال جدا شدن علوم از دایرۀ امر قدسی ،علم روانشناسی نیز به نفع
آن انس��ان را از خدا جدا کرده و بهصورت انتزاعی و منفصل مورد مطالعه قرار داده اس��ت
و همین امر موجب از خودبیگانگی انس��ان گردید .انس��ان جداش��ده از خدا در حقیقت
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جداشده از خویشتن واقعی بود که حاوی عرش الهی و مجری دستورات الهی روی زمین
تلقی میشد و بههمین جهت انسان جدا از منبع وجود هرچه بیشتر خود را تنها دیده و
اضطرابهای گوناگون از جمله اضطراب وجودی به او روی آورد .اخیرا ً روانشناسان اعماق
این مش��کل جداشدگی را احس��اس کردند و دوباره در فکر چارهجویی میباشند .بهطور
مث��ال دکتر هیلمن و ونتورا ( ،)1992از پیروان مکتب یونگ معتقدند که روانشناس��ان
باید عوامل جغرافیایی -محیطی را در سالمت و بیماری انسانها در نظر بگیرند؛ وضعیت
ساختمانها ،کوچهها ،خانهها و ارتباط آنان با یکدیگر همگی در سالمت و بیماری روانی
میتواند مؤثر باشد .ایشان معتقدند که با وجود قدمت صد سالۀ علم روانشناسی ،هر روز
بیماریهای روانی بش��ر در حال افزایش است و همچنین اذعان میدارد که روانشناسان
فقط درصدد آرامشبخش��ی به انسان هس��تند و درمان قطعی را فراهم نمیکنند .در هر
صورت الزم اس��ت به دکتر هیلمن که در صدد تغییر پارادایم روانشناس��ی و پیدا کردن
پارادایمهای مؤثر میباش��د ،گوش��زد کرد که چگونه پیامبر اکرم  1400 9سال پیش به
مس��ائل محیطی حساس��یت الزم را داش��تهاند و تا چه اندازه به صلۀ رحم و پیوستن به
دیگران اهمیت میدادند بهطوریکه داماد ایش��ان حضرت علی میفرمایند« :خدا را،
خدا را درباره همسایگانتان که آنان سفارش شده پیامبر شمایند .آن حضرت پیوسته
درباره همسایگان سفارش میکرد چندان که گمان بردیم آنها را ارث بر قرار خواهد داد»
(نهجالبالغه :نامۀ .)74
عالوهبرای��ن گسس��تگی از مبدا وجود و دام��ن زدن آن بهعنوان ح��وزۀ قابل مالحظه و
قطعهقطعه کردن روان در حوزۀ مطالعۀ روانشناسی فردی نیز قسمتهای مختلف روان
از قبیل حوزۀ شناختی ،عاطفی و رفتاری؛ روانشناسان فعلی بهطور مجزا مطالعه کرده و
یکپارچگی روان آدمی را به بوتۀ فراموشی میسپارند .عالوهبر این محدودیت اساسی علوم
فعلی ،به گوشهای از محدودیتهای برخی از این نظریهها بهطور اختصاصی اشاره میشود:
بهعنوان مثال در الگوی زیستی-پزشکی که یکی از الگوهای معتبر در سالمت روانی است
اوالً ،فرض میکند که بیماریهای روانی ریشۀ زیستی دارند که خود این امر مورد سؤال
اس��ت و افرادی چون یونگ به خودمختاری روان اش��اره نموده و ثابت کردهاند که روان
خودمختار بوده و وابس��ته به تغییرات بیوشیمیایی در انسان نیست ،هرچند که تغییرات
همزمان را میتوان در روان و جس��م آدمی از جمله در سیستم نورولوژیکی مشاهده کرد 17
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ولی این امر ناش��ی از تقدم تغییرات زیستی نمیباشد .بهعنوان مثال وقتی به انسان خبر
بدی میرس��د ،دهانش خشک شده ،دچار تپش قلب میش��ود و غیره که عالئم زیستی
دال بر اضطراب در او مشاهده میشود .خود این امر نشان میدهد که عامل روانی موجب
تغییرات زیس��تی میش��ود .افزونبراین ،درمانهای رایج در علوم زیس��تی حالت مس ّکن
داش��ته و در بیش��تر مواقع ،پیامدهای جانبی دارند که وخامت اوضاع را بیش��تر میکند
بهجای اینکه به درمان بپردازد.
همچنی��ن نظری��ۀ الگوهای روانی نیز دارای نواقصی میباش��د .بهعن��وان مثال در نظریۀ
روانتحلیلگری که با فروید آغاز میش��ود ،فروید لیبیدو را بهعنوان انرژی روانی در نظر
میگی��رد که تحول یافته و بهصورت انرژیه��ای مختلف در میآید و در برخی مواقع در
اث��ر تصعید این انرژی تلطیف یافته و بهصورت اجتماعپس��ندانه بروز مییابد؛ درحالیکه
پژوهشهای یونگ نشان داد که انرژی لیبیدو فقط یکی از انرژیهایی میباشد که فروید
با توجه به داستانهایی که مطالعه کرده بود و افرادی که در زمان مشخصی به وی مراجعه
کرده بودند ،این ایده را ذهن خود تقویت کرده بود .الگوی اس�لامی-ایرانی ارایهش��ده در
روانشناس��ی بهجای لیبیدو «عشق» را که در عرفان اسالمی جایگاه ویژهای دارد ،مطرح
میکند و بیان میدارد که این عش��ق نهتنها پویایی روان را در انسان ایجاد میکند بلکه
موجب پویایی روان هستی و حرکت ذرات بهسوی همجنس خود میباشد .مولوی در این
زمینه میگوید:
   ذره ذره کاندرین ارض و سماست         	 جن��س خ��ود را همچو کاه و کهرباس��ت    
  در جه��ان ه��ر چی��ز چی��زی میکش��د     کف��ر کاف��ر را و مرش��د را رش��د
   کهرب��ا ه��م هس��ت و مغناطی��س هس��ت       ت��ا ت��و آه��ن ی��ا که��ی آیی به شس��ت
به دلیل اختصار تکنگاش��ت از توضیح نواقص نظریات دیگر صرفنظر کرده و انشااهلل در
نوشتههای بعدی عمیقتر این مسأله را بررسی خواهیم نمود.
ج) عوامل تأثیرگذار در سالمت روانی
اینکه دربارۀ عوامل زیس��تی ،خانوادگی ،مدرسهای و فرهنگی بهطور مجزا بحث و بررسی
میکنیم ،حاکی از آن نیست که این عوامل لزوماً مسائل جداگانهای هستند .در حقیقت
 18عوامل فرهنگی ،زیس��تی و مدرس��های با یکدیگر مرتبط هس��تند .بهن��درت یک عامل
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بهتنهایی و بهخودیخود باعث اختالل میشود .در بسیاری از موارد الزم است فکر کنیم
چگونه عواملی علّی مختلف توأم با یکدیگر کار میکنند و س��هم هر عامل در مخاطره یا
آسیبپذیری فرد چقدر است؟ هر زمان دربارۀ عواملی فکر میکنیم که آسیبپذیری فرد
را ب��رای ابتالء به اختالالت روانی افزایش میدهند ،باید به عواملی نیز بیندیش��یم که از
می��زان مخاطره میکاهند (عواملی که بر مقاومت فرد میافزایند و به پیش��گیری از بروز
اختالالت کمک میکنند) .در زیر به چند مورد از عوامل مؤثر در ایجاد اختالل در انسان
پرداخته میشود:
 .1عوامل زیستی
مدلهای روانش��ناختی از رفتار نمیتوانند توجیهکنندۀ تمام تغییرات در رفتار باشند ،از
سوی دیگر پیشرفتهای علم پزشکی ،ژنتیک و فیزیولوژی این امکان را فراهم میآورند که
شاید بتوان برای اختالالت روانی مبانی زیستی یافت .سیستم اعصاب مرکزی بیشک در
1
بروز همۀ رفتار انسان نقش مهمی بازی میکند و تمام رفتارها فعالیت عصبی شیمیایی
دارند .عالوهبر آن ،دانشمندان از مدتها قبل معتقد بودند که عوامل ژنتیکی به تنهایی برای
تمام تغییرات در رفتار انسان کافی به نظر میرسند (ایدسون ،گلی1962 ،2؛ وینر.)1999 ،3
در حقیقت تأثیر عوامل زیس��تی بر رفتار توس��ط بافت اجتماعی آنها مشخص میشود و
در نهایت همانطور که لواس )1979( 4اش��اره کرده اس��ت حتی در صورت اثبات عوامل
زیس��تی بهعن��وان عوامل بهوجودآورندۀ اخت�لاالت روانی ،نمیت��وان روش درمانگری را
بهراحتی تجویز کرد .دانش عوامل زیستی شاید رهنمودهایی برای پیشگیری از اختالالت
عرضه بدارد ،ولی داللتهای مستقیم کمتری برای درمانگران دارد.
اثرات عوامل زیس��تی در بروز رفتارها قابل مالحظه اس��ت ولی اغلب نمیتوان بهسادگی
آنرا نش��ان داد .درحالیکه عوامل ژنتیکی روی رفتار اثر میگذارند ،شرایط محیطی تأثیر
این عوامل را تحتالش��عاع قرار میدهند .در شرایط فعلی احتماالً جستجوی عواملی که
فرد را از لحاظ رفتاری و روانی آس��یبپذیر میکنند و عوامل زیس��تی که باعث مقاومت
افراد در برابر فش��ارهای محیطی میش��وند ،سودمندتر از آن اس��ت که علت مستقیم و
1. nouro-chemical
2. Eiduson & Geller
3. Weiner
4. Lovass
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س��ادۀ زیستی را جس��تجو کنیم (گارمزی .)1987 ،1فرایند زیستی که در بهوجود آمدن
رفتارهای نابهنجار نقش بازی میکنند ،بسیار پیچیده است و اکتشافات جدید بهسرعت
انجام میگیرند؛ عالوهبرآن ،تقریباً هر نوع عوامل زیس��تی برای هر نوع آسیب روانی ذکر
ش��ده اس��ت (وری .)1986 ،2در زیر به عوامل تأثیرگذاری عوامل زیستی در بیماریها و
ناهنجاریهای روانی از قبیل اضطراب ،افسردگی و غیره میپردازیم:
الف) عوامل ژنتیکی
فرزندان بیش��تر ویژگیهای جسمانیشان را از والدین به ارث میبرند و آنان آمادگی بروز
برخ��ی ویژگیه��ای روانی را نیز از والدین به ارث میبرند .جای تعجب نیس��ت که ژنها
بهعنوان عوامل مؤثر در هر نوع اختالل روانی بهشمار آمدهاند (مدنیک و همکاران1986 ،؛
کمپل 3و وری .)1986 ،تحقیقات نشان دادهاند که ژنها تأثیر عمیقی در بروز رفتارهای
گوناگون ،مطلوب و نامطلوب دارند .اولین پیام تحقیقات ژنتیک رفتاری این است که تأثیر
عوامل ژنتیکی در تفاوتهای رفتاری بین انس��انها معموالً قابل مالحظه و اساسی است.
تأثیر عوامل ژنتیکی در رفتار به قدری روش��ن و فراگیر اس��ت که بایستی روی آن تأکید
بسیار شود؛ محققان بهجای اینکه بپرسند چه چیزی ارثی است باید سؤال کنند که چه
چیزی ارثی نیست (پالمین.)1989 ،4
با این حال ویژگیهای روانی انسان بهطور ساده بهوسیلۀ ژنها مشخص نمیشود ،عوامل
محیطی بهویژه یادگیری اجتماعی ،نقش اساسی در تعدیل آمادگیهای روانی ارثی دارند.
در س��طح رفتارهای مش��خص ،نقش یادگیری اجتماعی تقریباً همیشه از عوامل ژنتیک
مهمتر اس��ت .مدارک بس��یار کمی دال بر انتقال ژنتیکی رفتارهای مخصوص از والدین
به فرزندان وجود دارد ،با این همه ،تأثیر برخی عوامل ژنتیکی بر اختالالت روانپریش��ی
کودکان و نوجوانان و اختالالت دیگر غیرقابل انکار اس��ت (نیکول و ارلن مایر-کملینگ،5
1986؛ رید .)1975 ،6آنچه به ارث میرس��د آمادگی بروز رفتار بهصورت خاص اس��ت،
یعن��ی تمایل به بروز ان��واع مخصوصی از رفتارها که امکان دارد در اثر ش��رایط محیطی
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قویتر یا ضعیفتر شوند .این آمادگی بهوسیلۀ فرایند بسیار پیچیدهای که در سازماندهی
آن چندی��ن ژن دخالت دارند ،صورت میگیرد .بهن��درت ،اختالالت روانی در اثر یک ژن
مش��خص یا نابهنجاریهای مش��خص کروموزومی بهوجود میآین��د .با این حال ،ممکن
است اختالالت روانی ناش��ی از بینظمی کروموزومها باشد .بهطور مثال ریسک ابتالء به
2
اسکیزوفرنی و رفتار شبیه اسکیزوفرنی (که غالباً اسکیزوئید 1یا رفتار طیف اسکیزوفرنیک
نامیده میشود) در خویشاوندان افراد اسکیزوفرنیک بیشتر است (گاتسمن.)1991 ،3
ب) تغذیه
س��وءتغذیه اثرات ناگواری بر افراد مخصوصاً کودکان خردسال باقی میگذارد (کراویتو و
دلیکارد .)1975 ،4س��وءتغذیه میتواند پاسخدهی افراد را به محرکهای محیطی پایین
آورد و نوعی بیتفاوتی و بیعالقگی نس��بت ب��ه محرکهای اجتماعی و محیطی در آنها
بهوجود بیاورد .س��وءتغذیه شدید (مخصوصاً کمبود پروتئین) در نهایت به تأخیر رشدی
منجر میشود .سوءتغذیه شدید باعث آسیب غیرقابلجبران به مغز میشود .بیاحساسی،
گوشهگیری و انزوا و شکست و ناکامی در کارکرد تحصیلی مدرسه نتایجی هستند که در
اثر سوءتغذیه بهوجود میآیند (هاشم و جونز.)1978 ،5
 .2عوامل خانوادگی
تمام��ی جوامع خانواده را بهعنوان عامل اصلی رش��د اولیه ش��خصیت ک��ودکان در نظر
میگیرن��د .همانند س��ایر عوامل علّی ،عوام��ل مرتبط با خانواده نیز ب��ا عوامل اجتماعی
و بیولوژیک��ی درهمتنیده هس��تند .تجربۀ ما از خانواده تح��ت تأثیر عوامل ژنتیکی و نیز
گسترهای از وقایع محیطی قرار میگیرد (پالمین .)1995 ،بازنگری تحقیقات انجام شده
در زمینۀ «محرومیت مادری» )1997( 6و دلبستگی ( )1995توسط راتر و بازنگری نقش
ژنتی��ک در تجارب کودکان در خان��واده (پالمین ،)1995 ،نمایانگر برخی پیچیدگیهای
موجود در تأثیرات خانوادگی است.
1. schizoid
2. schizoid spectrum behavior
3. Gottesman
4. Cravito & Delicard
5. Hashem & Jones
6. maternal deprivation
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 .3عوامل مدرسهای
عالوهبر خانواده ،مدرسه احتماالً مهمترین تأثیر را در اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان
دارد .در فرهن��گ ما ،موفقیت یا شکس��ت در مدرس��ه ،نمای کلی موفقیت یا شکس��ت
فرد اس��ت .مدرس��ه برای کودکان و نوجوانان نوعی اشتغال بهش��مار میآید و گاه یگانه
دلمشغولی آنان میباشد .موفقیت تحصیلی اساساً برای رشد اجتماعی و احراز توانمندی
در اس��تفاده از فرصتهایش از مدرس��ه مهم است .بسیاری از افراد ،حتی مربیان از اینکه
محیط مدرسه از چه طریقی میتواند ناخواسته بسیاری از رفتارهای نامطلوب را در دامان
خود بپروراند ،آگاه نیس��تند .مربیان باید نقش مدرسه را در بروز اختالالت روانی بررسی
کنند ،زیرا محیط مدرسه ،عامل علّی است که معلمان و مدیران کنترل مستقیم خود را بر
آن اعمال میکنند .رویکرد بومشناختی ،1برای درک رفتار انسان ،فرض را بر این میگذارد
که تمام جنبههای محیط زندگی کودک بههم مرتبطند ،تغییر در یک مؤلفۀ آن ،داللتها
و تلویحاتی برای مؤلفههای دیگر دارد .موفقیت یا شکس��ت در مدرس��ه ،رفتار در خانه و
اجتماع را تحت تأثیر قرار میدهد و پیامدهای گس��تردهای دارد .بهطوری که اگر محیط
خانه و اجتماع برای کودک نامطلوب باشد ،موفقیت در مدرسه را تحت تأثیر قرار میدهد.
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 .4عوامل فرهنگی
وقتی به عوامل فرهنگی فکر میکنیم ،نهادهای اجتماعی (مثل گروههای قومی ،مذاهب،
م��دارس و خانوادهها) را در نظر میگیری��م .این نهادها و دیگر نهادهای اجتماعی طوری
ب��ا هم در ارتباطند که مانع از ارایۀ توضیحات س��اده در مورد تأثیرات علی بر رفتار افراد
میش��وند .عالوهبرای��ن ،ژن و محیط بر رفت��ار و ایجاد فرهنگ تأثی��ر قابلتوجهی دارند
(دیاموند1997 ،؛ وینر1999 ،؛ ویلسون .)1998 ،بنابراین فرهنگها که شامل خانوادهها،
مدارس و اش��کال دیگر جامعهاند تا حدودی نتیجۀ یادگیری اجتماعی و تا حدی نتیجۀ
سرش��ت بیولوژیکی افراد هس��تند .طبق تعریف بنکز)1997( 2؛ بنک��ز و بنکز (،)1997
فرهنگ تعاریف بس��یاری دارد ولی میتوان آنرا براس��اس ش��ش عامل توصیف کرد.1 :
ارزشها و س��بکهای رفت��اری؛  .2زبانها و لهجهها ،ارتباط��ات غیرکالمی؛  .4آگاهی از
تفاوت فرهنگی خ��ود؛  .5چارچوبهای مرجع (نظرات و دیدگاههای هنجاری از جهان)؛
1. Ecological approach
2. Banks

تهیۀ الگوی سالمت روانی براساس شاخصهای الگوی اسالمی ،ایرانی

 .6همنوایی (احس��اس بودن بهعنوان بخش��ی از گروه فرهنگی) .ملتها و سایر نهادهای
بزرگ اجتماعی واج ِد فرهنگ مشترک ،یک فرهنگ کالن 1را تشکیل میدهند .در درون
فرهنگ کالن ،بس��یار زیادی خردهفرهنگ 2وجود دارد؛ یعنی همان گروههای کوچکتر با
ارزشها ،س��بکها ،زبانها ،لهجهها ،روشهای ارتباطی غیرکالمی ،آگاهی ،چارچوبهای
مرجع و هویتهای منحصربهفرد .ما چون فرهنگ کالن را حفظ میکنیم ،در عین حال
به خردهفرهنگهای تشکیلدهندۀ آن اهمیت میدهیم .پاسخ به این سؤال چندان ساده
و آشکار نیست.
جوامع بایس��تی برای تف��اوت فرهنگی ارزش قائل باش��د .تنش بین ج��دا بودن و باهم
بودن فرهنگها میتواند زمینه را برای اختالل در رفتار و روان فراهم کند و نیز منش��اء
کشمکشها و تعارضهای بین گروهها دربارۀ هر موضوعی شود .ولی این اتحاد ،یگانگی،
انسجام و اشتراک است که همانند چسبی اعضای جامعه را به یکدیگر متصل نگه میدارد.
تأکی��د بر تفاوتها ب��دون توجه به در نظر گرفتن نقاط مثبت ،زمینه را برای تعارضهای
فرهنگی ،نژادپرستی ،تنفر و جنگ مساعد میکند (بریت1999 ،3؛ کافمن.)1996 ،4
چنانچ��ه ارزشها و انتظارات کودک ،خانواده و مدرس��ه ب��ا دیگر هنجارهای فرهنگی در
تضاد باش��ند ،رشد رفتاری یا عاطفی فرد بهطور منفی تحت تأثیر قرار میگیرد (کارتلج،
کیا ،ایدا .)2000 ،5هر اندازه نیروهای مختلف فرهنگی رفتار یک فرد را در جهات مختلف
ض��د و نقیض ایجاد میکنند و این احتم��ال را افزایش میدهند که
بکش��انند ،انتظارات
ّ
کودک از هنجارهای فرهنگی س��ر باز زند و برچسب منحرف بخورد .کامر ،1988( 6نقل
از غباریبناب و میرنسب ،)1393 ،معتقد است که «تفاوتهای بین خانه و مدرسه –چه
از نظر طبقۀ اجتماعی ،نژاد ،درآمد یا فرهنگ -همواره موجب تعارضی بالقوه میشوند».
بنابراین واضح اس��ت که چرا پژوهش��گران به عوامل فرهنگی مؤثر در اختالالت رفتاری
توجه بسیار کردهاند.

1. macroculture
2. microculture
3. Birtt
4. Coffman
5. Cartldge, Kia, & Ida
6. Comer
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فصل دوم :توحیدیافتگی انسان در سالمت روانی از دیدگاه اسالم
مقدمه
در ای��ن فصل ابت��دا به تاریخچه و اصول و مبانی الگوی اس�لامی ایرانی س�لامت روانی
میپردازیم .این الگو در بافت نظام توحیدی و ارتباطی بس��ط یافته و رابطۀ وحدتیافتۀ
انس��ان را ب��ا وجود باریتعالی ،خود ،دیگران و طبیعت بیان میکن د و پس از آن حرکت
انس��ان را در راستای رس��یدن بهسوی انسجام و یکپارچگی و وحدت انگیزش ،شناخت و
رفتار که بیانگر ایمان فرد به خدا و رابطۀ تنگاتنگ او را در هر برهۀ زمانی بهصورت پویا با
هستی مطلق است ،نمایان میکند .در راستای توضیح این فرایند کمال از صورتهای ازلی
افراد رشدیافته که در مکتب عرفانی اسالم و قرآن انسان کامل نامیده میشوند ،استفاده
ش��ده است .انس��انهای کامل بهعنوان افراد خودشکوفا و الگوی رشد شخصیت سالم در
نظر گرفته ش��دهاند .از بین این افراد میتوان به انبیای مرس��ل ، آدم ابوالبشر،
حض��رت ابراهیم ،حضرت عیس��ی و حضرت موس��ی و پیش��وایان دینی مثل
حضرت عل 
ی و فرزندان رش��دیافتۀ ایشان اش��اره کرد .افزونبراین ،فرایند رشد انسان
در کالم وحی و انواع شخصیتهای رشدیافته از قبیل مؤمنان ،متقین ،مفلحین ،صالحین
مورد بررسی قرار میگیرد .در کشف فرایند تحول انسان ،از سیر و سلوک صالحین و انبیاء
برای رسیدن به مقصد نهایی تقرب به خدا از قبیل پدیدۀ معراج نبوی استفاده میشود.
الگوی تبیینکنندۀ این روابط چندگانه ،الگوی کیفیت دلبس��تگی به خدا میباش��د که
ارتب��اط عملی ف��رد را در زندگی روزمره به صورتهای مختل��ف ارتباط مثل نیایشهای
عاشقانه با خدا که در طی آن خداوند بهعنوان پایگاه امن و پناهگاه مطمئن تلقی میشود
و یا در اعمال و حاالتی چون توکل ،تفویض ،رضا ،تسلیم ،صبر و ذکر خود را نشان میدهد 25
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و در نهایت الگوی چگونگی تش��خیص س�لامت از بیماری در ارتباط با نظریۀ دلبستگی
خود را نش��ان میدهد .مث ً
ال اختالالتی از قبیل عدم اعتماد به دیگران و خدا ،احس��اس
طرد و انزوا ،تکبر و استکبار ،نفاق و دورویی و غیره در این الگوی ارتباطی معنای خود را
پیدا میکنند .ایمان و کفر در این الگو بهراحتی تبیینش��ده و نشان میدهند که چگونه
دلبس��تگی ایمن ،به ایمان و اعتماد منجر شده و کفر و دورویی و نفاق و ناامیدی و یأس
خود به خود از دلبستگی ناایمن بر میخیزند.
تاریخچه
روانشناس��ی توحیدی که برمبنای اعتقاد اس�لامی ،انس��ان را یک عنصر توحیدیافته از
ابع��اد مختلف که بر محور خویش��تن معنوی توحیدیافته اس��ت ،تلقی میکند .اینگونه
دید روانش��ناختی به انس��ان را در مسیر حرکت بهس��وی خدا میداند که در این فرایند
حرکت بهطور پیوسته الیههای نفس اماره را شکافته و بهطور منظم ابعاد خود را گسترش
میدهد .اولین گسترۀ حرکت خود روانی ،شکستن انکارها و مکانیسمهای دفاعی و رهایی
از نفاق و دورویی با خود ،خدا ،دیگران و هس��تی میباش��د .پذیرش واقعیتهای روان از
جمله پذیرش نکات منفی در انسانها و تلفیق سایه از نگاه یونگ بهجای فرافکنی آن به
افراد دیگر در راس��تای حرکت بهس��وی کمال میباشد .انسان سالک در راه کمال خود را
رفتهرفته با قوانین هس��تی آش��نا ساخته و خود را در راستای هستی و هماهنگ با آن به
دریای وجود بینهایت وصل میکند .علمای بزرگی از جمله ابنعربی ،مولوی ،صدرالدین
ش��یرازی و س��هروردی هرکدام بهنوبۀ خود در اس��تحکام پایههای این نوع روانشناسی
کوش��شهای فراوانی کردهاند .رویکرد این افراد نس��بت به فلسفه ،اشراقی بوده است .در
فلس��فۀ اشراقی انسان نهتنها قسمتی از پرتوی از نور درخشنده الیتناهی میباشد که راه
صواب را از راه خطا به او نش��ان میدهد بلکه از نورانیت خود اس��تفاده کرده و اش��یاء را
آنچنان که هس��تند میبیند (ویژگی درخشندگی ،روشن و درخشانکنندگی) و با تزکیۀ
روان و دل اینکه وجود را از تمام زنگارهای پلید کینه ،حس��د و اش��تغاالت س��طح پایین
پاالیش میدهد و وجود پاالیشیافته ،ظرفیت پذیرش هستی را پیدا کرده و نور خداوندی
در هستی بر دل او تابیده و اجازۀ رسوخ در وجود او را پیدا میکند و اینجاست که بحث
« 26انکشاف» یا «کشف محجوب» یعنی کنار زدن پردههای هستی توسط خود هستی پیش
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میآید تا اینکه هستی خود را آنچنان که هست ،به انسان سالم نشان دهد.
در اشعار عرفانی موالنا جالل الدین رومی این نوع دیگاه نسبت به روان انسان وجود دارد.
افرون بر موالنا ،حافظ یکی از عرفای به نام اسالمی نیز اینگونه روانشناسی توحیدی را
بهنحو بهینه در اش��عار خود منعکس س��اختهاند .این گرایش به یکپارچه شدن با شعور و
آگاهی مطلق هستی در مقدمۀ مثنوی معنوی بهصورت نالۀ نی از هجران نفس جدا افتاده
از خویشتن وجود و موالنا با ظرافت به این موضوع اشاره نموده است:
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش                    باز جوید روزگار وصل خویش
انسان مشتاق بهسوی یکپارچه شدن با هستی مطلق و پیوستن به دریای وجود آنقدر در
رفتارهای س��مبلیک خود این هجران و این وصلت را در س��ر میپروراند که حتی افرادی
مثل فروید نتوانس��تهاند از این نوع تجربیات چش��م بپوش��انند و به این نوع تجربیات و
خواس��تههای توحیدیافتگی تعبیر آرزوی پیوند دوبارۀ کودک با رحم مادر که آنجا همه
چیز برای کودک یکی بوده و این تجربۀ معنوی را تجربۀ کوش��ش کودک برای پیوستن
دوباره با رحم مادر و یکی ش��دن با مادر تلقی ش��ده اس��ت .البته روانشناسان بعدی از
جمل��ه ویلیام جمیز کاهشگرایی فروی��د را در این زمینه نکوهش کرده و معتقد بود که
تجربیات معنوی کوششهای نفس جدا افتاده از خویشتن وجودی میباشد و این رفتارها
بهصورت نمادین و سمبلیکی خود را در خواب و بیداری نشان میدهند .کوششهای اخیر
در راس��تای اقبال به دین و معنویت توس��ط روانشناسان ،خود نشانگر پیدا کردن راهی
برای پیوند زدن خود به شعور مطلق و روان هستی میباشند .روانشناسان فعلی بهجای
درک دردهای وجودی که همان دور افتادن خود (نفس) از وجود متعالی است و بهجای
پیدا کردن راههای پیوند دوباره با هس��تی مطلق پس از هبوط روانی خود را مش��غول به
پی��دا کردن راههای التیامبخش برای دردهای وجودی کردهاند (هیلمن و ونتورا.)1994 ،
بههمینجهت در حدود  100س��الی که از عمر روانشناسی میگذرد ،روانشناسان غیر
از التیام دردهای روبنایی نتوانس��تهاند به درمانهای اصیل و پایدار دس��ت یابند و نمونۀ
بازر این شکست افزایش طالقها ،بیماریهای روانی ،ناراحتیها و دردهای روحی و روانی
میباشد .امروز وقت آن رسیده است که روانشناسان با شناخت محدودیتهای نظریههای
غربی و درج آن در درمان واقعی و فهم دردهای عمقی روان طرحی نو دراندازند.
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طی چندین دهۀ گذشته شاهد کوششهای روانشناسانی از قبیل ویکتور فرانکل ،1کارل
راجرز ،2آلپورت 3و کارل گوستاو یونگ 4در راستای پیوند زدن انسان سرگردان به اصالت
خویشتن همت گماردهاند ،ولی از آنجایی که بُرد نگاه این روانشناسان در حیطۀ امانیستی
محدود شده است ،آنان نتوانستهاند به عمق مسأله پی برده و بهصورت عمقی بیماریهای
روانی را که ناش��ی از درد جدایی و هبوط اس��ت ،درک کنند .در بین این روانشناس��ان
کارل گوس��تاو یونگ از دیگر روانشناسان دقیقتر و عمیقتر کنکاش کرده و تا حدی به
عمق روان راه یافته و نظریه خود را در اتصال انسان به روان ناخودآگاه جمعی که مخزن
الهامات ،بینش ،اتصاالت ،رنجها و دردها ،امیدواریها و عش��قهای انسان با مبدا وجودی
اس��ت ،بیان کرده اس��ت .در هر حال ،این روانش��ناس بزرگ نیز با تمام همت ،عمرش
مهلت نداد تا نظریۀ خود را تمام کند .این روانشناس بزرگ با اینکه به صورتهای ازلی
از جمله صورتهای ازلی خدا و فرش��تگان و اتصال انس��ان با این صورتها پرداخته ولی
مش��خص نکرده اس��ت که آیا روان ناخودآگاه جمعی دربرگیرندۀ روان جمادات ،گیاهان،
انسانها ،ستارگان ،سیارات و غیره نیز میباشد و چگونه این اتصاالت با آن روان ناخودآگاه
در زندگی روزانۀ ما تأثیر میگذارد.
فیلسوف یونانی ،افالطون بزرگ؛ که خود روانشناس بود ،نخستین بار ایدۀ اتصال انسان 
با حقایق مطلق را مطرح کرد ،ایدهای که او از آن بهعنوان « ُمثُل» یاده کرده اس��ت و یا
«اعیان ثابتهای» 5که هس��تی فقط س��ایۀ آن ُمثُل و اعیان میباشد و به استقالل روان از
ماده تاکید ورزید .هر چند که یونگ سعی کرد که از این ُمثُل افالطونی به نحو بهینه در
تشریح صورتهای ازلی در ناخودآگاه جمعی استفاده کند ولی آنگونه که شایسته و سزاوار
بود نتوانست نظریۀ افالطون را در روانشناسی بهطور مدون توضیح دهد و ارتباط ُمثُل با
سایۀ خود را در هستی بههم متصل کند و هستی را در روان مجسم سازد.
روانشناسی توحیدی ایدۀ خود را با الهام از روانشناسی انبیاء  که توحیدیافتگی را
در ادیان توحیدی به انسانها معرفی کردند ،اتخاذ کرده است .داستانهای قرآنی در فهم
اصول این روانشناسی و مبادی تئوریکی آن به این پژوهشگران کمک شایان کرده است.
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بهعنوان مثال ،روایت قرآن از افراد منافق کام ً
ال نشان میدهد که این افراد از لحاظ روانی
بهجای یکپارچگی و انس��جام تش��تت یافتهاند .افکار آنان هماهنگ با گفتار و کردارشان
نیس��ت و در عین حال به این بیماری خود جهل دارند و بههمینجهت در صدد مداوا و
چارهجویی بر نمیآیند .آیات زیادی وجود دارد که یکپارچگی انس��ان را با خود واقعی و
توحیدیافتگ��ی او را با طبیعت و دیگران و با خدا نش��ان میدهد .بهعنوان مثال در مورد
اصحاب بهشت و اصحاب یمین توضیحاتی در قرآن وجود دارد که نشان میدهد چگونه
این افراد با هس��تی ،دیگران و خداوند همدل و همس��و هستند و این همدلی و همسویی
به رش��د معنوی و آرامش روانی آنان کمک میکند .تش��تت و چسبندگی به خود جدا از
روح جمعی و کوشش در راستای چسبیدن بر مال ،مقام و ثروت و غیره انسان را در جهل
و عصیان ،دوری از واقعیت و توهم فرو میبرد .تفصیل اس��تفادههای روش��مند در قرآن و
کتاب مقدس در تدوین این نظریه مؤثر خواهد بود .خالصه اینکه وحدتیابی و داش��تن
توحید و یکپارچگی در تکوین ش��خصیت نش��انۀ سالمت و تش��تت و جندگانگی نشانۀ
بیماری و از همگسیختگی روانی است.
وقتی از روانشناس��ی توحیدی سخن به میان میآید ،در پیش گرفتن رویکرد توحیدی
در فهم معنا و ماده میباش��د .معنا را اگر از زاویهای نگاه کنیم میتواند بهصورت ماده در
هس��تی اثر خود را نشان دهد و ماده نیز همان معناست که بهصورت قابل رؤیت درآمده
اس��ت .آسمان به زمین و زمین به آسمان پیوند خورده است و این امر توسط مذهب که
در اصل بهمعنای ارتباط دادن عرش خداوندی با فرش زمینی میباشد ،آورده شده است.
خداوند انسان را بهصورت خلیفۀ خود در زمین خلق کرده است تا نمایانگر قدرت ،عظمت،
زیبایی و ش��کوه مجسم او در زمین باش��د و او زمین را بگسترانیده است تا یادآور شکوه
شفقت و رزاقیت او بهصورت نمادین گردد.
هس��تی به گسترۀ واالی خود نشانگر معنایی است که نشانگر خداوند است .عالم ناسوت
جلوهای از ش��کوه عالم الهوت است .از همین رو اس��ت که کیمیاگری علم روانشناسی
میباش��د .کیمیاگر معتقد است که در مناسک کیمیاگری اسرارگونه که در طلب تبدیل
مادۀ پست به مادۀ عالی است میتواند تبدیل نفس اماره به نفس مطمئنه نشان میدهد
و یا آنرا بهصورت نفس راضیه و مرضیه بهسوی رب خود برگرداند .از اینروست که جهاد
29
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روانشناس��ی توحیدی نهتنها روح جهانی را مرتبط با روان انس��انی میداند ،بلکه معتقد
اس��ت که اعمال انسانی نیز ظاهر و باطنی دارد ،باطن رفتار همان انگیزه و روح آن رفتار
است و هیچ عملی بدون روح و هیچ روحی بدون عمل خود را مجسم نمیسازد .مث ً
ال نماز
از یکس��ری اعمال تشکیل شده اس��ت که در آداب ظاهری نماز دیده میشود و یکسری
آداب درونی دارد که روح و روان نماز نامیده میشود .سؤال این است که روح نماز بدون
جس��م آن (آداب بیرونی) چگونه میتواند حفظ ش��ود و محدودۀ خود را مشخص سازد و
یا اینکه جس��م نماز (آداب ظاهری آن) چگونه بدون روح مقبول درگاه الهی ش��ود .این
وحدت موضوعی است که اثرات آن در تمام اعمال و رفتارهای انسان سایه میافکند و هر
لحظهای که اختاللی در این توحیدیافتگی روان ایجاد شود ،آن اختالل اساس سالمت را
در هم میریزد.
توحیدیافتگی یکی از ویژگیهای ش��خصیت سالم است .این مسأله توسط روانشناسان
مختل��ف از جمله آلپ��ورت ( ،)1951انگل ( )1956و عرفای��ی از قبیل ابنعربی ،مولوی،
سهرودی ،مالصدرا به تفصیل بیان شده است .سیکزنمیهالی ،)1990( 1معتقد است که
توحیدیافتگی بهوسیلۀ موضوع مشترک و هدف و ارزش یکسان افراد حاصل میشود .این
هدف و انگیزۀ یکسان نکتۀ ممیزۀ رفتارها ،اعمال ،انگی زهها و باورهای توحیدی را تشکیل
میدهند .حضرت نبی اکرم  این انگیزه و هدف مشترک را در توحید اعتقادی و ایمانی
و انگیزشی و وجودی بیان داشتهاند و به همین جهت فرمودهاند« :قولوا الاله اال اهلل تفلحوا»
(مجلسي1403 ،ق ،ج  ،9ص.)143
س�لامت مبتنی بر توحیدیافتگی در فضایل انسانی خود را نشان میدهد .این فضایل در
اثر رش��دیافتگی و شکوفایی انسان در او متجلی میش��ود و اساس این فضایل به خدا بر
میگردد .بدین صورت که جل وههای تجلی خدا در انسانها بهصورت فضایل انسانی دیده
میشود که پایگاه این فضایل همان اسماءالحسنی و صفات زیبای خداوند است .هدف از
این نیروی متعالی س��ازماندهی و یکپارچهسازی نیروهای روانی انسان میباشد و انسان
نسبت به این نیرو با بندگی خود و عشق به نیایش با خدا پاسخ میدهد.
بس��یاری از افرادی که به مذهب روی میآورند بهدنب��ال روشهایی برای توحیدیافتگی
شخصیت و انگیزههای خود پیدا کنند تا اینکه اعمالشان را در راستای دستورات مذهبی
1. Csikszentmihlyi
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جهت داده و توحید بخش��ند .مذهب ،س��اختار و روش زندگی کردن را تعیین میکند.
الزم به ذکر اس��ت که پذیرش یک نگرش مذهبی بهطور خودکار انس��انها را با یکدیگر
حولمحور انگیزههای مذهبی وحدت میبخش��د و آنها را از تش��تت و گسیختگی و انواع
بیماریه��ای روانی باز میدارد .همچنین مذهب با روشه��ای گوناگونی از قبیل توکل،
اعتم��اد به خدا ،واگذاری امور ب��ه خدا ،رضایت از زندگی ،پذیرش واقعیتهای زندگی در
راستای قوانین متعالی ،انسان را به خداوند متعال ،طبیعت ،هستی و افراد پیوند میزند.
انس��ان پیوندخورده به اصل خود ،نیرومند و یکپارچه و بینیاز از بتها و دلبس��تگیهای
دنیوی است .در این راستاست که آلپورت ( ،)1967مذهب درونسو یا مذهبی بودن واقعی
را بهعنوان یک انگیزۀ درونی از عوامل سالمت انسان شمرده و حتی از ویژگیهای انسان 
سالم دانسته است .درمانهای توحیدی انسان را بهسوی مذهب درونسو که پیوندزنندۀ
انسان به هستی و خود واقعی او میباشند و بر مبنای عشق ،پذیرش ،شفقت ،مهربانی و
انگیزههای فطری انسان استوار هستند ،میکشاند و او را از فرصتطلبی و همنوایی بیش
از اندازه با اجتماع و بردگی باز میدارد.
راه توحیدیافتگ��ی هر زمانی که انس��ان به صدای وحدتبخش خداوند پاس��خ میدهد،
گشوده میشود و در این صورت است که انسان با لبیک گفتن به صدای خداوند ،بهسوی
نیروی متعالی جذب میشود .هر اندازه این پاسخگویی نیرومندتر باشد ،اثر وحدتبخشی
آن قویتر است .فردی ممکن است که بدین جهت به مذهب روی آورد تا از طریق مذهب
به رهنمودهای س�لامت دست یابد .برخی ممکن است برای ابراز عشق در زندگی روزانه
به مذهب روی آورند و این عش��ق خود را با نیایشهای عاش��قانه بهس��وی وجود متعالی
نش��ان دهند .نیایش در صورت زیبای خود بهطورکلی نوعی سبک زندگی است که توأم
با اخالقیات ،ارزشها ،فضائل ،رفتارهای عاش��قانۀ بنده به خدا ،مناس��ک و بروز رفتارهای
نمادین میباش��د که از درون انس��ان را با عش��ق و تا گرایش بینظیری بهسوی خداوند
میکش��اند و همان کش��ش و کوش��ش به زندگی فرد معنا میبخش��د و او را از پوچی،
بالتکلیفی وا میرهاند.
نیایش شکل ظاهری پیوندجویی با وجود متعالی است که همۀ وجود انسان را در راستای
انگیزههای خدایی معنا و وحدت میبخشد و او را بهسوی معنایابی و تعهد سوق میدهد.
همۀ موقعیتهای غیرالوهی و اه��داف غیرخدایی از قبیل امنیت ،منافع اجتماعی ،لذت 31
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ش��خصی بدون ارتباط ب��ا خدا پوچ و واه��ی تلقی میش��وند و بههمینجهت هیچکدام
نمیتوانند انسان را به رضایت درونی برسانند .بسیاری از انسانها عمری را در جستجوی
خود واقعی 1میگذارنند ،بدون اینکه در اصل بدانند که بهدنبال چه چیزی هستند .افراد
منقطع از معنویت ،دچار از خودبیگانگی و نوروزهای روانی میگردند (مایرز.)1994 ،2
در مجموع بُعد اساسی توحیدیافتگی که تجربۀ جاذبۀ الوهی که همان عمیقترین جاذبۀ
وجود انس��ان اس��ت ،پاس��خ دادن صادقانه به این صدای درونی است که انسان را به این
جاذب��ۀ متعالی متصل میکند .اف��رادی از مذاهب مختلف و نحلههای معنوی گوناگون از
ورای تفاوتهای ظاهری به جهانی بودن این کشش و به صادقانه بودن این تعهد پی برده و
تشخیص میدهند که این نوع نیایشها در سالکان مختلف همگی به یک صراط (شاهراه)
میرس��د و آن شاهراه وحدت و توحیدیافتگی اس��ت .توحیدیافتگی روان ،توحیدیافتگی
نفس یا انیما با نفس جهانی و حرکت فرد در راستای ارادۀ مطلق خدایی است.
دین اسالم و توحیدیافتگی
در مذهب اس�لام به فرایند توحیدیافتگی توجه خاصی مبذول شده است .در دین اسالم
توحیدیافتگی و یگانگی بهعنوان خدای آفریننده ،جدی تلقی میشود .خالق از خلق خود
جدا نیس��ت و خلق از خالق خود بیگانه نیست (طباطبایی .)1980 ،3خلقت نیز بهعنوان
یک نظام انس��جامیافته تلقی میش��ود که اجزای آن بهطور ذاتی بهم پیوس��ته هستند و
بهصورت س��ازگارانه هماهنگ با یکدیگر کار میکنند و ش��خصیت انس��ان بهعنوان یک
سیستم توحیدیافته جدا از این وحدتیافتگی نیست.

«ونَ ْف ٍ
اب َمن َد َّس��ا َها *»
��وا َها * َف َألْ َه َم َها ُف ُج َ
ور َها َو َتق َْوا َها * ق َْد َأ ْف َل َح َمن زَ َّكا َها * َوق َْد خَ َ
س َو َما َس َّ
َ

(شمس.)10-7 ،

«و قس��م به جان آدمی و آن کس که آن را (آفریده و) ّ
(شر و
منظم س��اخته ،س��پس فجور و تقوا ّ

خیرش) را به او الهام کرده است ،که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده ،رستگار شده؛ و آن
کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته ،نومید و محروم گشته است!».

این آیات احتماالً به بهترین وجه روانشناس��ی اسالمی را توصیف میکنند .وجود انسان
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دارای روح و نفس میباش��د که داراری اجزاء و نظامی اس��ت که در ذات خود بهصورت
طبیعی و س�لامت در یک حالت موازنه و تعادل زندگی میکنند و بهصورت منظمی در
کنار یکدیگر آرامش یافتهاند .بهصورت فطری نفس انسانی الهام شده است که چه چیزی
ب��رای او خوب و چه چیزی بد اس��ت تا بتواند تعادل خ��ود را حفظ کند .همچنین نفس
بهطور فطری میداند که چه چیزی برای او مضر و مخرب است .توفیق انسان در این است
که بتواند این نظم الهی و تعادل و موازنه خود را نگه دارد.
عالوهبراین ،آیات فوقالذکر را اینگونه میتوان توضیح داد که تنها راه موازنه با الهامگیری
از عواملی در خود روح و نفس انسانی حاصل میشود که ما میتوانیم نام این نیروی نهفته
را در نفس «جایگاه عقل» 1بنامیم .تعدادی از متفکران ،مرکز این اندیشهوری و عقالنیت
را قلب انس��ان دانستهاند که افزونبر اندیش��هورزی ،جایگاه الهامات اشراقی و الهی است.
الهامات الوهی و تجلیات بیرونی آن وحی و الهام که به پیغمبران در طول تاریخ الهام شده
اس��ت ،بهطور طبیعی از این مرکز برخاسته است .پاسخگویی و گفتن لبیک به این ندای
درونی که از عمق وجود عرفانی بر میخیزد ،عشق و کشش است که بهصورت رفتارهای
گوناگون و مناسک سمبلیکی در طول تاریخ خود را نشان داده است .هر اندازه رفتارهای
فضایلگونه از انس��ان سر بزند ،انسان به همان اندازه به منبع این فضایل یعنی به خدای
متعال نزدیک میگردد .افراد با این منبع متعالی که اصل انسجامدهندۀ اجزای هستی با
یکدیگرند ،در اثر تزکیه هماهنگ میگردند و این هماهنگی در کل دوران زندگی انسان
خود را نشان میدهد.
برخالف آن شکست در لبیک گفتن در عمل به صدای درونی که بهصورت وحی ،الهام و
اش��راق خود را نمایان میکند ،موجب جدایی از خداوند میگردد و این امر موجب بسته
شدن راه فضایل و تاریکی زندگی انسان و دور افتادن از فضایل اخالقی و قرار گرفتن در
معرض بیماریهای روانی میشود و انسان بهطور پیوسته اتصال خود را با منبع هستی از
دست میدهد ،اشراق و بینش و شهود خود را از دست داده و تهی از معنایابی و معنادهی
میشود ،مگر اینکه به خود برگردد و خود را از ناپاکیها آراسته گرداند و اینگونه راههای
انس��داد به منبع خیر را باز کند و خود را دوباره با هس��تی هماهنگ س��ازد و به اقیانوس
بیکران هستی ملحق شود.
1. Seat of wisdome
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هدف از این قسمت نوشتار ،نشان دادن این مطلب است که چگونه شرح مبانی فلسفی،
مذهبی و ش��خصیتی انس��ان در س�لامت و بیماری او تأثیر میگذارد و چگونه طرحوارۀ
روانشناختی او را تشکیل میدهند و در نهایت چگونه تمامی درمانها به درمان توحیدی
یعنی وحدتبخشی روان انسان با روان هستی منجر میشوند .هدف درمانهای توحیدی،
گس��ترش جایگاه عقل ،بینش و اش��راق ،ارتباط مس��تقیم با خداوند و گرایش و کشش
بهس��وی این منبع متعالی میباشد که همۀ وجود انس��ان را با این منبع متعالی انسجام
بخشند و به توحیدیافتگی او کمک کنند که در این مورد خداوند بر پیامبر  9خود منت
نهاده و بارها س��ینۀ حضرت را گش��ایش داده و او را برای پذیرش وحی و اشراق بهعنوان
نمونه و سمبل ازلی انسان کامل آماده ساخته است:
َ
ك* َو َر َف ْع َنا لَ َ
ك * َو َو َض ْع َنا َع َ
ح لَ َ
ك ِذ ْك َر َ
َض َظ ْه َر َ
نك ِوزْ َر َ
ك َص ْد َر َ
ك »
ك * الَّ ِذي َأنق َ
��ر ْ
«ألَ ْم نَشْ َ
(شرح.)4-1 ،

«آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم ،و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم؟! همان باری که سخت بر

پشت تو سنگینی میکرد! و آوازه تو را بلند نساختیم!».

حضرت موس��ی کلیم  نیز به این مس��أله پی برده بود و بههمین جهت ،اولین چیزی
که از خداوند درخواس��ت کرد گشایش این مکان عقالنی و گسترش دیدگاه وحیانی بود
زمانیکه در دعاهای خود با تضرع از خداوند خواست که قلب او را گشایش دهد:
«ق َ
��ر لِي َأ ْم ِري * َو ْاح ُل ْل ُعق َْد ًة ِّمن لِّ َسا ِني * َي ْف َق ُهوا ق َْولِي« (طه،
ح لِي َص ْد ِري * َو َي ِّس ْ
َال َر ِّ
��ر ْ
ب اشْ َ

)28-25

«(موسی) گفت« :پروردگارا! سینهام را گشاده کن؛ و کارم را برایم آسان گردان! و گره از زبانم

بگشای؛ تا سخنان مرا بفهمند!».

برداشتن لکههای نفس��انی و وابستگیهای دنیوی ،کینهها و خصومتها و وابستگیها از
روان وجود انسان ،تعهد ،سرسپردگی و وفاداری به فضایل انسانی و سوق دادن او به سیر
و س��لوک نفس��انی بهسوی خداوند و تسهیل این فرایند ،قس��مت عمدهای از درمانهای
معنوی در روانشناسی اسالمی را تشکیل میدهد و انسان را به جایگاه امن و توحیدیافته
با هستی سوق میدهد و موجب کشش و گرایش از جانب خدا میگردد و در همین زمینه
خداوند فرموده است:

َ
اض َيةً َّم ْر ِ
ك َر ِ
ج ِعي ِإلَى َربِّ ِ
��س الْ ُم ْط َم ِئ َّنةُ * ْار ِ
ض َّي��ةً * َفا ْدخُ ِلي ِفي ِع َبا ِدي * َوا ْدخُ ِلي
َ « 34ي��ا أ َّي ُت َها ال َّن ْف ُ

تهیۀ الگوی سالمت روانی براساس شاخصهای الگوی اسالمی ،ایرانی

َج َّن ِتي*» (فجر.)30-27 ،
«تو ای روح آرامیافته! به س��وی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او
از تو خشنود است،

پس در سلک بندگانم درآی ،و در بهشتم وارد شو!».

بازگشت مستمر بهسوی خدا که رب و پروردگار انسانهاست ،خود را در راستای عبودیت
و عبادت قرار میدهد و او را پیوس��ته متصل به هس��تی مطلق که نگه��داره و آفرینندۀ
تمام هس��تی اس��ت ،نگه میدارد .فرد متصل به منبع وجود ازلی ،احس��اس عزت نفس،
خودشایس��تگی ،جرأت ،مسئولیت ،تعهد و معنایابی در زندگی میکند .راههای گوناگونی
برای اتصال مداوم و ارجاع دائمی به خداوند متعال توسط انبیای الهی پیشنهاد شده است
که از مهمترین آنها نیایش ،توکل ،توس��ل و صاله (بهمعنای کلی و حضور) اس��ت .انسان
حاضر با پاالیش درون و زدودن تعلقات مادی و آلودگیهای دنیوی ،توانمندی حضور در
مقابل تجلیات ربوبی را پیدا میکند و جهان را آینهای میبیند که هس��تی مطلق در آن
تجل��ی یافته و در اثر رؤیت این تجلی ب��ه فراخنای قلب خود میتواند خود را نیز در این
رابطه بشناسد و هویت انسانی خود را درک کند .درک هویت و یا کیستی به انسان کمک
میکند که نهتنها ارزش خود را بداند ،بلکه رابطۀ خود را با هس��تی و طبیعت و دیگران
بهطور شفاف تعریف کند.
در مکتب بودائی وابس�تگی و تعلق منش��اء تمام دردها و رنجها شمرده میشود و بودا
برای رهایی از درد و رنج ،زهد ،قناعت و عدم وابستگی را به پیروان خود تأکید میکند .در
مکتب اسالم ،حضور در برابر یک امر متعالی و یا امر قدسی به قدری انسان را باال میبرد و
او را به حیرت وا میدارد که انسان نمیتواند در مقابل زیباییها و هیبت این وجود متعالی
به چیزی غیر از امر متعالی دل ببندد .افرادی که دچار دلبستگی به امور ناپایدار میشوند،
در حقیقت چشمانش��ان به رؤیت این امر قدس��ی روشن نشده است و زیباییهای وجود
باریتعالی را درک نکردهاند .هستی برای افراد بصیر که به دیدار حق روشن گشته است
جهان و تمام اشیاء و اتفاقات آنرا نمادی از قدرت ،عظمت و رحمانیت خداوندی میبینند
و در عین حال نمیتوانند به آن دل ببندند و همزمان با عارف متدین موالنا جالل الدین
رومی زمزمه میکنند:
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قدح چون دور من گـردد به هوشیاران مجلس ده
مرا بگذار تا حیــران بمـانم چشم بر ساقی
از آنجایی که طبیعت و هس��تی تجلی و نمادی از حق اس��ت ،ای��ن افراد جهان را جنت
میبینند ولی به آرامش و آس��ایش این جنت دل نمیبندند به این دلیل که باغبان این
باغ را میپرستند و در مقابل زیباییهای باغبان ،وفور نعمت را فراموش میکنند ،در این
زمینه مولوی میگوید:
  من که صلحم دایما با این پدر           این جهان چون جنتستم در نظر
هر زمان نو صورتی و نو جمال          تا ز نو دیدن فرو میرد مالل
در مکتب بودائی ،ذهنآگاه بودن و در زمان حال زیس��تن بهعنوان یک روش ش��فایابی و
خالصی از درد و رنج تأکید شده است .روانشناسان اخیر با استفاده از این مکتب ذهنآگاه
بودن را بهعنوان یک تمرین معنوی برای خالصی از درد ،رنج ،ناراحتی ،اضطراب ،اندوه و
افسردگی پیشنهاد میکنند .درحالی که در دین مقدس اسالم مؤمنان همیشه ذهنآگاه
تعریف ش��دهاند که حتی تجارت ،معامالت و کاره��ای دنیوی لحظهای آنان را از یاد خدا
غافل نمیکند:
ون َي ْو ًما َت َت َق َّل ُب ِف ِ
ار ٌة َولاَ بَ ْي ٌع َع��ن ِذ ْك ِر ال َّل ِ
ج ٌ
ِ
يه
��ال لاَّ ُت ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
الص اَل ِة َوإِي َتا ِء ال َّز َكا ِة َيخَ ا ُف َ
ـه َو ِإقَا ِم َّ
«ر َ
وب َو أْ َ
ال ْب َصا ُر« (نور.)37 ،
الْ ُق ُل ُ

«مردانی که نه تجارت و نه معاملهای آنان را از یاد خدا و برپاداش��تن نماز و ادای زکات غافل
نمیکند؛ آنها از روزی میترسند که در آن ،دلها و چشمها زی رورو میشود».

یک فرد مؤمن در مقابل هس��تی مطلق ،نمیتواند غیر از ذهنآگاهی فرایند دیگری را در
حیطۀ شناختی فعال کند .چون او به هر سو مینگرد ،پروردگار خویش را میبیند:
ب َف َأ ْي َن َما ُت َولُّوا َفث ََّم َو ْج ُه ال َّل ِ
«ولِ َّل ِ
يم» (بقره.)115 ،
ـه الْ َمشْ ِر ُ
ـه إ َِّن ال َّل َ
ق َوالْ َمغ ِْر ُ
َ
ـه َو ِاس ٌع َع ِل ٌ

«مشرق و مغرب ،از آن خداست! و به هر سو رو کنید ،خدا آنجاست! خداوند بینیاز و داناست!»

این آیه اش��اره به این مطلب دارد که به هر طرف بنگرید خدا همان جاس��ت ،در هستی
فرد بصیر و دانا غیر از خدا و قوانین خداوندی چیزی را نمیبیند و بههمینجهت هستی
برای این فرد حالت قدس��ی مییابد .باد بهاری برای این فرد پیام بشارت میآورد و بلبل
از نوای حق نغمه س��ر میدهد .شمس و قمر ،روز و شب ،آسمان و زمین نهتنها نمایانگر
 36قدرت قدسی هستند بلکه مورد سوگند ربوبی قرار میگیرد و در کنار نفس انسانی تکریم

تهیۀ الگوی سالمت روانی براساس شاخصهای الگوی اسالمی ،ایرانی

س��وگند را به خود جلب میکنند .این آیات نش��ان میدهند که هستی و طبیعت تجلی
خداست و انسانی که در این باغ نشسته است مگر میتواند ذهنآگاه نباشد؟ طبیعت زیبا
همۀ تجلی باریتعالی است و آنقدر برای خود خداوند قدسی است که خداوند به آن سوگند
یاد میکند ،سوگندی بس سنگین.

��م ِ
الس َما ِء َو َما
س َو ُض َحا َها * َوالْق ََم ِر ِإ َذا ت اََل َها * َوال َّن َه ِ
َ
ار ِإ َذا َج اَّل َها * َوال َّل ْيلِ ِإ َذا َيغْشَ ��ا َها * َو َّ
«والشَّ ْ
َ
أْ
َ
بَ َنا َها * َوال ْر ِ
ض َو َما ط َحا َها» (شمس.)6-1 ،
«به خورشید و گسترش نور آن سوگند ،و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید ،و به روز هنگامی

که صفحه زمین را روشن سازد ،و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند ،و قسم به آسمان و کسی
که آسمان را بنا کرده ،و به زمین و کسی که آن را گسترانیده».

در روانشناس��ی اس�لامی یکی از اصول اساس��ی توجه مربی به جالبخشی دل خود و
تزکیۀ قلب متربی است تا اینکه حقایق ربانی و قوانین رحمانی بتواند بر قلب طالب علم
بتابد و فلسفۀ اشراق سهروردی ،مولوی و صدرایی همه در صدد تبیین این امر میباشند
تا بهصورت هستیشناسانه و روش انسانشناسی را نشان دهند که علم حضوری با تزکیه و
تهذیب حاصل میشود .متدولوژی روانشناسی اسالمی عالوهبر روشهای موجود در علم
تحصلی الزم اس��ت روشهای مبتنی بر تزکیه و تهذیب نفسانی را بهطور سیستماتیک و
منظم بهکار بندند تا اینکه هستی پاک و قوانین درخشنده و هوشیار ربانی بر دل تهذیب
شده بتابد تا فرد جهان و قوانین آن از جمله قوانین موجود در علوم روانشناختی را بتواند
کشف کند.
یک اصل مهم دیگر در روانشناس��ی اسالمی مشاهدۀ ماده و معنا یا جسم و روان با
یکدیگر بهصورت کل و درهمتنیده اس��ت .برخالف روانشناسی غربی که فیزیکدانها
ماده را مطالعه کرده و روانشناسان روان انسان را مطالعه میکنند ،روانشناسان اسالمی با
روان انسانهاست،
الهام از علم کیمیاگری و با علم به روان جهانی که متصل و در ارتباط با ِ
معتقدند که ماده و معنا با یکدیگر و درهم تنیده میباش��ند و جدا کردن آنها از یکدیگر
اعتب��اری اس��ت و کلیت مورد مطالعه را از بین میبرد .پیش��رفت عل��م فیزیک در حوزۀ
مطالعات کوانتومی این حقیقت را آش��کار میس��ازد که فیزیکدان نیز پس از ش��کافتن
ذره وقتی به عمق ماده میرس��د غیر از معنا چیز دیگری را نمیبیند .بههمین جهت به
ش��عور اولین و آخرین و درهم تنیده با هستی اقرار میکند .تلویحات نظری و متدولوژی 37
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روششناختی این اصول در ادامه توضیح داده خواهد شد.
اصل س��وم در مطالعات روانشناسی اسالمی که مبنای سالمت روانی میباشد این است
که انسان با تمام کوشش خود برای کشف پدیدههای روانی که کمک به توصیف ،تبیین،
پیشبینی و کنترل پدیده میکند به این نکته توجه داش��ته باشد که این پدیدهها قابل
تحویل به نظریۀ روانشناسی یا روانتحلیلگری نیستند و همیشه بهصورت یک پدیدۀ
روان��ی رمز آلودگی و س� ّر بودن خ��ود را در الیههای عمیقتر ن��گاه میدارند .یکی از
مشکالت علوم جدید این است که از زاویهای انتخاب شده بهوسیلۀ تئوریهای جدید که
کاهشگرانه هس��تند به پدیدههای روانی نگاه میکنند و آن پدیدهها را توصیف ،تبیین،
پیشبینی و کنترل میکنند و اقرار به کاهشگرانه بودن تبیینهای خود نکرده و موضوع
را منتفی ش��ده تلقی میکند .خردگرایی و تجربهمحوری در حوزۀ علوم انسانی به کشف
قوانینی منجر شده است ،حیرت و تحصیل را از میان برداشته است .تمام مطالب معتقد
به کاهشگری و تقلیل پدیدههای بیکران و متصل به هس��تی مطلق خواستهاند از زاویۀ
نگاه خودش��ان طبیعت و از جمله روان را تبیین کرده و به قول خودش��ان از پدیدههای
روانی اس��طورهزدایی کنند؛ درحالیکه فقط صورت مس��أله را پاک کردهاند و انسان را از
نعمت بیکران علم و جس��تجوی الیههای کشفنش��ده محروم کردهاند .در روانشناسی
اسالمی هرچند که هدف تبیین پدیدههای روانی ،توصیف ،پیشبینی و کنترل فرایندها
و رخدادهای روانی اس��ت؛ ولی همچون الیههای تودرتوی گل س��رخ ،پدیدهها هیچوقت
بهطور کمال و تمام کشفش��ده تلقی نمیشوند .پدیدههای روانی همیشه بهعنوان اسرار
ازل��ی حیرت عالم روانش��ناس را به خود جلب میکنند و این حیرت اس��ت که موجب
کشفیات عمیقتر و ش��کافتن الیههای گوناگون میشوند .هم طبیعت و هستی بهعنوان
آیۀ تکوینی خداوند الیهه��ای متعددی دارند و هم قرآن بهعنوان آیۀ تنزیلی دارای ابعاد
عمیقتری اس��ت ک��ه حیرت عالمان را به خود جلب میکنن��د .تواضع و فروتنی عالمان
دینی در مقابل دانش��مندان س��کوالر از این امر برمیخیزد .عالم دینی با تمام کشفیات
سر الیتناهی را مشاهده میکند
خود ،همیشه در حیرت است زیرا در پدیدههای هستی ّ
که حامل پیام رب العالمین است .توجه به این اصول و کاربرد آنها در عمل یکی از وظایف
خطیر مربیان و روانشناس��ان اسالمی است .عدول از این قوانین و اصول منجر به آسیب
 38دیدن سالمت روانی میشود که در سطور بعدی به آن اشاره خواهد شد.
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بهتر اس��ت ک��ه متفکران غربی و افراد مقلّد از آنان بهج��ای اینکه کلیۀ پدیدههای روانی
را ب��ه اص��ول حاکم خود تقلیل دهند و آن را روانشناس��ی تلقی کنند ب��ه این امر اقرار
کنند که آنان بنا به هر دلیلی الگوی انتخاب ش��دۀ خ��ود را بهعنوان عینک و یا پارادایم
تحقیق��ی بکار میبرند و از زاویۀ پارادایم تحقیقی خ��ود پدیدهها را آنگونه میانگارند که
ظرفیت پارادایم آنان اجازه میدهد نه آنگونه که پارادایم پدیدههای روانی هس��تند .مث ً
ال
رفتارگرایان میتوانند ادعا کنند که با ظرفیت الگوی خود میتوانند رفتارهای انس��ان را
مش��اهده و آن رفتارها را کش��ف کنند و قدرت توصیف ،تبیین ،پیشبینی و کنترل را در
حد توان الگوی خود داش��ته باشند ولی هرگز ادعا نکنند که آنچه کشف کردهاند قوانین
حاکم بر روان انسان و پدیدههای روانی اوست.
اصل چهارم در روانشناسی اسالمی عبارت است از انسجام روشهای تحصیلی از راه
تجربه و عقل و منطق و یا به عبارت دیگر ،همان روش متداول قیاسی-اس�تقرائی
با روش اش�راقی و پیوند خوردن به نور وحیانی میباش��د .ش��هود درونی که در اثر
پیوند خوردن انس��ان به منبع وحیانی توسط فرش��تۀ علم و دانش که بهصورت حضرت
جبرائیل در صورت ازلی خود نمودار گش��ته است یا به طریق پیوند خوردن مستقیم
با نورداالنوار ربوبی امکانپذیر اس��ت ،مکمل و اساس روش تحصیلی و اکتسابی از طریق
امور و اسباب دنیوی است .به همین منظور در پارادایمهای اکتسابی و تحصیلی روشهای
مختلف کسب معرفت از طریق مشاهده ،جمعآوری ،اطالعات و تحلیل و ترکیب اطالعات
و رسیدن به یک قضاوت علمی الزم و ضروری است و همین اندازه کوشش اکتفا میکند.
درصورتیکه در الگوی اش��راقی کسب علوم ،عالوهبر مجاهدت پژوهشی ،تزکیه و تصفیۀ
درون و آراس��تگی و پیراس��تگی دل و جان انسان از شوائب نفس��انی اولویت باال و نقش
اساس��ی را حائز میگردد .به این دلیل که الزمۀ علوم اشراقی دریافت اشراق و نور علم از
خداوند که نوراالنوار نامیده میش��ود ،اس��ت و تا انسان به درجۀ قرب و لیاقت تقربیابی
نرسیده است؛ نمیتواند از این علوم استفاده کند .بهعبارت دیگر هستی زمانی خود را به
پژوهشگر اشراقی مینمایاند که این پژوهشگر محرم اسرار الهی باشد.
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جمعبندی تلویحات نظری و کاربردهای عملی این نظریه
الزم است ضمن اشاره به برجستگیهای نظریۀ حاضر و نظریههای موجود در روانشناسی
غربی ،مقایسه و مقابلهای به عمل آید تا تفاوتها و شباهتهای این دو مکتب برجستهتر
گردد .در زیر به نکات عمدۀ آن پرداخته میشود:
الف) از نظر هستیشناس�ی :1اصول و مبانی فلسفی نظریههای غربی در روانشناسی
و ارای��ۀ رهنمودهای درمانی برای نابهنجاریها و طبقهبندی آنها از الگوهای کاهشگرانه
استفاده میکنند که این الگوها را میتوان در رفتارگرایی ،روانتحلیلگری ،شناختگرایی،
انسانگرایی و گشتالت استفاده کرد .درحالیکه الگوی ارایهشده توسط پژوهشگران که بر
مبنای فرهنگ اس�لامی ایرانی است ،به ارایۀ الگوی توحیدی که در آن هستی بهصورت
یکپارچه و پویا بهس��وی رب خود حرکت میکند و در مسیر حکمت همگامی ،همفکری
و همدلی تمام هستی که با انسان قابل مشاهده است ،اشاره دارد و همۀ هستی از جمله
روان در حالت تجلی ،نوری از انورا خداوندی (نوراالنوار) میباشد و تمامی درجات هستی
در عین مدرج بودن از نظر میزان آگاهی که بهرهای از نور ازلی بردهاند ،با یکدیگر متحد
و یکپارچه هستند؛
2
ب) از نظر شناختشناسی  :هر یک از تئوریهای کاهشگرانۀ غربی به یکی از الگوهای
متناس��ب با نظریۀ خودشان در شناختشناسی معتقد هس��تند .بهعنوان مثال الگوهای
رفتارگرایی معتقدند که از فلسفۀ اثباتگرایی تبعیت میکنند و معتقدند که علوم از طریق
تحصل و اکتس��اب از طریق حواس پنجگانه حاصل میشوند و مسلماً این نظریهپردازان،
روشهای جمعآوری دادهها و اطالعات شناختشناس��ی را متناسب با دیدگاه خودشان
تنظیم خواهند کرد .در الگوی ارایهشده ،دانش شناخت همان پیوستن و وحدت یافتن با
نوراالنوار اس��ت چه به روش مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتباط با فرشتگان مقرب و
تا زمانی که انسان به این منبع وجودی یعنی منبع علم و دانش نپیوندد ،نمیتواند از آن
دانش بهره گیرد .بنابراین وفاداران اینچنین نظریهای ،روشهای پیوستن به منبع دانش
ازل��ی یعنی نور خداون��دی ،از روشهایی چون تزکیه ،تهذیب نفس و مناس��کی از قبیل
مناسک عبادی از جمله صاله (رویگرداندن) ،نماز و احیای فطرت خدادای میتوانند به
این منبع فیض نزدیک شوند و از آن به قدر فیض خداوندی بهره ببرند.
1. anthology
2. epistemology
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ج) از نظر روشش�ناختی :1وفاداران به روانشناس��ی غربی و بهتبع آن سالمت روانی،
روشهای مناسبی را که با الگوهای خود آنان هماهنگ است برای طرح روشهای تحقیقی،
ابزاره��ا ،روشها و تهیۀ پروتکلهای متناس��ب با هدف خود بر میگزینند .درحالیکه در
الگ��وی فعلی عالوهبر روشهای متعارف علوم غرب��ی ،از روشهای آمادگی برای دریافت
پیامهای وحیانی از طریق اش��راق و شهود از قبیل تزکیه و تهذیب نفس نیز تاکید دارند.
در روشهای پژوهشهای غربی بیشتر بر علم حصولی و پردازش این علم از تحریفهای
شناختی تاکید میشود .درحالیکه در الگوی فعلی عالوهبر بکارگیری درست علم حصولی
بر استفاده از علم حضوری و علم وحیانی (گزارههای قرآنی) نیز تاکید میشود .هماهنگی
با کل هستی برای پژوهشگر اسالمی از اهم امور بهشمار میآید.
تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

1. methodology
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فصل سوم :اصول سالمت روانی در الگوی اسالمی-ایرانی
روانشناس��ی توحیدی که بهدنبال خود ،درمانهای مبتنی بر توحیدیافتگی را پیشنهاد
میکند ،مبتنی بر اصولی است که از این اصول ،روشهای درمانی را اتخاذ میکند .اهمیت
این اصول از آنجا ناشی میشود که تمامی برنامههای اخالقی ،روشهای درمانی و ابزارها
از این اصول تأثیر میپذیرند و اصول بهعنوان چتری بزرگ و فراگیر ،تمامی خطمشیهای
درمان��ی و روشهای مداخلهای را تح��ت تأثیر خود قرار میدهند .بهعنوان مثال وقتی از
اصل توحیدی و یکپارچگی صحبت میشود ،رواندرمانگر به این امر واقف است که اوالً،
بیماریها و نارس��اییها ناش��ی از گسستگی و بریده شدن از اصل خویشتن است که این
بریدگی منجر به ازخودبیگانگی ش��ده و درثانی ،برای درمان فرد باید دوباره او را بهسوی
وحدت و یکپارچگی س��وق داد و تمامی اجزای وجودی او را از قبیل س��ایه ،انیما و غیره
را تحت س��یطرۀ خویشتن واقعی بهسوی یکپارچگی سوق داد .مث ً
ال وقتی از اصل آزادی
صحبت بهمیان میآید به این معناس��ت که بیش��تر گرفتاریها و ناهنجاریهای بش��ری
ناشی از اسارت انسان در بند شهوات و نفسانیات است که ناشی از چیرگی نفس اماره بر
خویشتن متعالی او میباشد و برای التیام بیماریها و تعدیل ناهنجاریهای روحی و روانی
الزم است که او را از بند اسارت آزاد ساخت .رواندرمانگر چیره قبل از اقدام به درمان از
مصاحبه ،مش��اهده ،آزمونهای فرافکن و سیاهههای رفتاری استفاده میکند تا مشخص
کند که کدامیک از این اصول چهاردهگانه در فرایند رش��د فرد آس��یبدیده است .امکان
دارد ک��ه او یک یا چند اص��ل را پیدا کند که در فرایند تحول و پویایی روانی فرد رعایت
نش��ده اس��ت و بههمینجهت او دچار بیماری و ناهنجاری شده است و پس از تشخیص
43
علت بیماری ،روشهای درمانی الزم را بهکار ببندد.
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در ادامۀ نوشتار الزم است در بافت این پارادیم به اصولی چند اشاره کنیم .اصولی اساسی
از سالمت که در الگوی اسالمی-ایرانی به طریق زیر طبقهبندی میشود:
 .1اصل توحیدی یکپارچگی و وحدتیابی
انسان سالم بهسوی وحدتیابی حرکت میکند .از الیههای پایین خودپرستی عبور میکند
و به خانواده ،قوم ،جامعه ،کشور و حتی جهانی میاندیشد .این فرد عالوهبر اندیشیدن و
همدردی با سایر انسانها ،به جانوران ،گیاهان ،جمادات و حتی کل هستی نیز میاندیشد.
دلیل این امر درک فهم وحدت روانی و انسجام یکپارچۀ هستی در انسانهای پرورشیافته
در این الگو میباش��د .کل هس��تی از جمله خویش��تن را متصل به خدا دانسته و حرکت
همیش��گی آن تنظیم شده در هس��تی و تحت امر الهی است .انسان کاملی چون پیامبر
رحمت اینچنین مسیری را انتخاب کردند و در معراج خود بهسوی نوراالنوار و خداوند
یکتا حرکت صعودی خود را بهسوی جمال ،جالل و حکمت بینهایت و یکپارچگی با این
وجود نشان دادهاند .هر گونه انحراف از این مسیر نوعی انحراف از مسیر سالمت محسوب
میش��ود و میزان بیماری به میزانی اس��ت که با انحراف از این مس��یر نشان داده شود و
بههمینجه��ت ،افراد مؤمن در نمازهای یومیۀ خ��ود از خداوند میخواهند که آنان را در
مسیر سالمت (صراط مستقیم) نگاه دارد (حمد.)5 ،
اصل یکپارچگی ،یک پارچه بودن و یک باره س��اختن گفت��ار ،پندار و گفتار را هم در بر
میگیرد .همانجا که خداوند میفرماید:

َ
ون» (بقره.)44 ،
اب َأ َف اَل َت ْع ِق ُل َ
َنس ْو َن َأن ُف َس ُك ْم َو َأن ُت ْم َت ْت ُل َ
«أت َْأ ُم ُر َ
ون الْ ِك َت َ
ون الن َ
َّاس بِالْ ِب ِّر َوت َ

«آیا مردم را به نیکی (و ایمان به پیامبری که صفات او آشکارا در تورات آمده) دعوت میکنید،

اما خودتان را فراموش مینمایید؛ با اینکه شما کتاب (آسمانی) را میخوانید! آیا نمیاندیشید؟!».

اف��راد توحیدیافته عالوهبراین که در زبان میگویند به آن عمل میکنند ،بلکه هماهنگی
خود را با قوانین الهی نیز حفظ میکنند و در راستای سازگاری و هماهنگی با این قوانین
حرکت میکنند.
 .2اصل آزادی
آزادی انس��انها را از وابستگیهای نفس��انی ،مادی و تعلق به انگیزههای سطح پایین و
 44تثبیتشدگی در مرحلهای از مراحل رشد روان ،همگی برای حرکت بهسوی یک هدف که
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همان تقرب الهی و دریافت حقیقت و بهرمندی از نوراالنوار ضروری است .بههمینجهت
در قرآن مکررا ً از بت و بتپرس��تی صحبت بهمیان آمده اس��ت و آزادی از بتپرستی چه
بته��ای اجتماعی ،روان��ی ،معنوی و حتی علمی مورد تاکید قرار گرفته اس��ت .تعلقات
همانگون��ه که به حق در عرفان اس�لامی و برخی مکات��ب از جمله مکتب بودائی از آنها
نکوهش ش��ده است ،انسداد روانی ایجاد کرده و س��الک را از پیمودن طریق حقیقت باز
میدارن��د .جلوههای زیبای این حقایق در بس��یاری از نوش��تههای عرفان��ی از جمله در
منطقالطیر شیخ عطار در دیدار مرغانی که تصمیم به دیدار سیمرغ میگیرند نشانگر آن
اس��ت که وقتی به دیدار سیمرغ میرس��ند خود را میبینند .در حقیقت هر چه انسانها
آزادتر باشند سالمتر هستند .در این زمینه حضرت علی نیز در سفارشی به فرزندش
امام حسن مجتبی (ع) همین واقعیت را گوشزد کرد:
«یا بنی! ال تکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حرا» (نهج البالغه ،نامه .)31
«پسرم ،در حالی که خدا تو را آزاد آفریده ،بنده دیگری مباش».

بحث آزادی بستگی به تعریف انسان از خودش دارد .مشکل در تعریف من است .در این
الگو من که عمیقترین قس��مت روان اس��ت و در قلب جای گرفته است ،منی که امانت
اس��ت و هیچوقت آلوده نمیشود .قس��متی از وجود انسان همانند کعبه است و آن کعبه
همان قلب است.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز                    دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
زمانی که خداوند جس��م آدم را خلق کرد و خواس��ت در او از روح خود بدمد ،به شیطان
اجازه داد تا به آدم نزدیک شود .او در همه اعضای آدم وارد شد ،وقتی که خواست به قلب
هلل َفال ت ُْس ِ
ب َح َر ُم ا ِ
�ك ْن فِي َح َر ِم اهلل غ َي َر اهلل» قلب،
وارد ش��ود ،خداوند فرمود« :ال َق ْل ُ
محدودۀ خداوند است .نیز در حدیث نبوی آمده است که «قلب المؤمن بیت اهلل و قلب
العارف عرش اهلل» .حق تعالی دربارۀ ارزش دل و قلب انسان فرموده است :اَ
«ل یَ َس ُعنِی
ِن» .زمین و آسمان نمیتواند مرا
ب َع ْبدِ َی ال ْ ُم ْؤم ِ
أ ْرضِ ی َوال َس�مائ ِی َولکِ ن یَ َس ُعنِی َق ْل ُ
در خود بگنجاند ،ولی قلب بندۀ مؤمن مرا در خود میپذیرد (حائری رضوی. )1383 ،
 .3اصل آگاهی
از آنجایی که خداوند علم و اگاهی مطلق اس��ت و در فلس��فۀ اش��راق نوراالنوار یا آگاهی
و دانش مطلق نامیده میش��ود ،حرکت انس��انها بهطور فطری در راستای کسب آگاهی 45
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اس��ت .در هر صورت کس��ب آگاهی با آزادی فرد ارتباط مستقیم دارد .هر اندازه انسانها
آزاد باشند به همان اندازه بدون سوگیریها و تعصب ،آگاهیهای الزم را در مورد فرایند
رشد بهدس��ت میآوردند .آزادی انسانها از تعصبات قومی و تثبیتشدگیهای تحولی و
س��وگیریهای تئوریکی به آنان کمک میکند که اوالً ،بهراحتی و سهولت بهسوی حق و
علم مطلق حرکت میکنند و درثانی ،پذیرش حقایق نورانی و اشراقهای وحیانی را داشته
باش��ند .روانتحلیلگران قبلی به این اصل پی ب��رده بودند که آگاهی آزادی میآفریند و
آزادی آگاهی با خود بههمراه دارد .آگاهی از مشکل نیز انسان را در راستای آزاد شدن از
بندهای اسارت میکشاند.
بازرگانی یک طوطی زیبا و شیرین سخن در قفس داشت .روزی که آماده سف ِر به هندوستان
بود .از هر یک از خدمتکاران و کنیزان خود پرسید که چه ارمغانی برایتان بیاورم ،هر کدام

از آنها چیزی س��فارش دادند .بازرگان از طوطی پرسید :چه سوغاتی از هند برایت بیاورم؟
طوطی گفت :اگر در هند به طوطیان رسیدی حال و روز مرا برای آنها بگو.

بگو که من مش��تاق دیدار شما هستم .ولی از بخت بد در قفس گرفتارم .بگو به شما سالم

میرساند و از شما کمک و راهنمایی میخواهد .بگو آیا شایسته است من مشتاق شما باشم

و در این قفس تنگ از درد جدایی و تنهایی بمیرم؟ وفای دوستان کجاست؟ آیا رواست که
من در قفس باشم و شما در باغ و سبزهزار.

ای ی��اران از ای��ن مرغ دردمند و زار یاد کنید .یاد یاران برای یاران خوب و زیباس��ت .مرد

بازرگان ،پیام طوطی را ش��نید و قول داد که آن را به طوطیان هند برس��اند .وقتی به هند

رس��ید .چند طوطی را بر درختان جنگل دید .اسب را نگهداشت و به طوطیها سالم کرد

و پی��ام طوط��ی خود را گفت :ناگهان یکی از طوطیان لرزید و از درخت افتاد و در دم جان
داد .بازرگان از گفتن پیام ،پشیمان شد و گفت من باعث مرگ این طوطی شدم ،حتماً این

طوطی با طوطی من قوم و خویش بود .یا اینکه این دو یک روحاند در دو بدن .چرا گفتم و

این بیچاره را کشتم .زبان در دهان مثل سنگ و آهن است .سنگ و آهن را بیهوده بر هم

مزن که از دهان آتش بیرون میپرد .جهان تاریک است مثل پنبهزار ،چرا در پنبهزار آتش
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میاندازی .کسانی که چشم میبندند و جهانی را با سخنان خود آتش میکشند ظالمند.
عالَمی را یک سخن ویران کند         روبهان مرده را شیران کند

بازرگان تجارت خود را با دردمندی تمام کرد و به ش��هر خود بازگش��ت ,و برای هر یک از
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دوس��تان و خدمتکاران خود یک س��وغات آورد .طوطی گفت :ارمغان من کو؟ آیا پیام مرا

رساندی؟ طوطیان چه گفتند؟ بازرگان گفت :من از آن پیام رساندن پشیمانم .دیگر چیزی

نخواهم گفت .چرا من نادان چنان کاری کردم دیگر ندانسته سخن نخواهم گفت .طوطی

گفت :چرا پیشمان شدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا ناراحتی؟ بازرگان چیزی نمیگفت .طوطی

اسرار کرد .بازرگان گفت :وقتی پیام تو را به طوطیان گفتم ,یکی از آنها از درد تو آگاه بود

لرزید و از درخت افتاد و مرد .من پشیمان شدم که چرا گفتم؟ ا ّما پشیمانی سودی نداشت

سخنی که از زبان بیرون جست مثل تیری است که از کمان رها شده و برنمیگردد .طوطی

چون س��خن بازرگان را ش��نید ،لرزید و افتاد و ُمرد .بازرگان فریاد زد و کالهش را بر زمین

کوبید ،از ناراحتی لباس خود را پاره کرد ،گفت :ای مرغ شیرین! زبان من چرا چنین شدی؟

ای دریغا مرغ خوش سخن من ُمرد .ای زبان تو مایه زیان و بیچارگی من هستی.

ای زبان هم آتـشی هم خرمنی           چند این آتش در این خرمن زنی؟
ای زبان هم گنج بیپایان تویی             ای زبـان هم رنج بیدرمان تویی

بازرگان در غم طوطی ناله کرد ،طوطی را از قفس در آورد و بیرون انداخت ،ناگهان طوطی

به پرواز درآمد و بر ش��اخ درخت بلندی نشست .بازرگان حیران ماند و گفت :ای مرغ زیبا،
مرا از رمز این کار آگاه کن.

طوطی هند به تو چه آموخت ،که چنین مرا بیچاره کرد .طوطی گفت :او به من با عمل
آن
ِ

خود پند داد و گفت ترا به خاطر شیرین زبانیات در قفس کردهاند ،برای رهایی باید ترک

صفات کنی .باید فنا شوی .باید هیچ شوی تا رها شوی .اگر دانه باشی مرغها ترا میخورند.

اگر غنچه باشی کودکان ترا میچینند.

در مکتب بودایی منبع درد و رنج ،دلبستگی و تعلقخاطر به دنیا و آنچه در آن میباشد،
است .فانیشدن یعنی یعنی از دست از این تعلقات شستن و آمادۀ پرواز شدن.
 .4اصل آمادگی ظرفیت برای دریافت رحمت خداوندی
این اصل یکی از ویژگیهای شخصیتی است که عالوهبر ادیان ،روانشناسان غربی نیز به
اهمیت آن پی بردهاند و در مورد فضایل و پیامدهای آن مطالعات بس��یاری انجام دادهاند
و اخیرا ً برخی از روانشناسان انرا بخشی از شخصیت تلقی میکنند .بهعنوان مثال تست
پنج عاملی ش��خصیت گلدبرگ نیز داش��تن ظرفیت دریافت را بخشی از شخصیت تلقی 47
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میکند .حضرت موس��ی نیز زمانی که از خداوند ش��رح صدر را درخواس��ت کرد در
حقیقت ظرفیت پذیرش حقایق روحانی را درخواس��ت کرده اس��ت ،جایی که ایش��ان از
خداوند میخواهد که به انشراح صدر وی بپردازد .پیامبر اکرم در معراج به انشراح صدر
رسیدند .در حقیقت شرح صدر نقطۀ مقابل انسداد و تثبیتشدگی روانی است.
 .5اصل پذیرش
پذیرش و عدم پذیرش زمانی اتفاق میافتد که ارگانیزم ایده یا ش��یء دریافت ش��ده را
مواف��ق یا مخالف مزاج خود تلقی کند .بهعنوان مثال در پیوند اعضاء در صورتی که عضو
پیوندشده موافق با پذیرش سیس��تم ارگانیزم نباشد ،عضو جدید خودبهخود رد میشود
و زمانی که دانش و اطالعات رس��یده به انس��انها موافق با پارادایم فکری و منافع فردی
نباش��د ،آن افراد اطالعات جدید را رد کرده و نمیپذیرند .انس��انی که از تزکیه و تهذیب
بهرهای نبرده است و سیستم روحانی و روانی خود را آلوده کرده است ،از پذیرش حقایق
نورانی و خوش��ههای وحیانی س��ر باز میزند .انس��ان آزاده که سیس��تم روانی خود را از
آلودگیها حفظ کردهاند ،میتوانند علوم وحیانی و دانشهای اشراقی را موافق طبع خود
یافته و آنها را جذب و هضم نماید و جزء سیس��تم روانی خود س��ازند .البته آمادگی برای
دریافت پیامهای ربوبی و دانش اشراقی مقدمۀ اصل پذیرش میباشد.
 .6اصل پاسخدهی
در این اصل فرد به ندای شعور متعالی با حضرت باریتعالی پاسخ میدهد .نداهای ربانی
که با شخصیت پذیرا بودن و تزکیۀ نفوس برای دریافت این پیامها در انسان این ویژگی
را بهوج��ود میآورد که آمادۀ پاس��خدهی به ندای خداوندی میگردد و به خواس��تهای
پ��روردگارش لبیک میگوی��د .بدین معنی که تمامی تعهداتی را ک��ه خداوند بهعهدۀ او
گذاش��ته اس��ت را با گش��ادهدلی و رضایت میپذیرد و انجام میده��د .البته یکی از این
مس��ئولیتهای بزرگ همانطور که در قرآن آمده اس��ت مقام خلیفهالهی است .خداوند
وقتی با افتخار به فرشتگانش خلقت آدم را در میان گذاشت ،متذکر شد که میخواهم در
زمین خلیفه داشته باشم:

اع ٌل ِفي أْ َ
َال َربُّ َ
ض خَ ِليفَةً قَالُوا َأت َْج َع ُل ِفي َها َمن ُي ْف ِس ُ��د ِفي َها َو َي ْس�� ِف ُ
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«و ِإ ْذ ق َ
ال ْر ِ
ك
َ
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س لَ َ
كق َ
ون» (بقره.)30 ،
َال ِإ ِنّي َأ ْع َل ُم َما لاَ َت ْع َل ُم َ
ِّ
الد َما َء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َونُق َِّد ُ
«و چون پروردگار تو به فرش��تگان گفت« :من در زمين جانش��ينى خواهم گماشت»[ ،فرشتگان]

گفتند« :آيا در آن كس��ى را مىگمارى كه در آن فس��اد انگيزد ،و خونها بريزد؟ و حال آنكه ما با

ستايش تو[ ،تو را] تنزيه مىكنيم؛ و به تقديست مىپردازيم ».فرمود« :من چيزى مىدانم كه شما
نمىدانيد».

آیا انسان و فرشتگان معنای این خواست خدا را در خلقت فهمیدند یا نه این سؤال یک
سؤال اساسی است .سؤال اساسی دیگر این است که آیا انسان ظلوم و کفور که خلیفهالهی
را پذیرفته آیا میدانسته که چه مسئولیت بزرگی را قبول کرده است ،و آیا میدانسته که
چگونه باید به این پیمان وفادار باشد و آیا وقتی خلیفه خدا شد به ارزش خود پی برد و
دانست که چگونه باید آن خود واقعی ( )Selfرا در خود جستجو کند و آنرا شکوفا سازد.
آیا انس��ان زمینی میداند که چگونه رابطۀ بین عبد بودن و خلیفه بودن را تعیین کند و
رابطۀ عبد و رب را در جلوۀ رحمانیت و خلیفهاللهی متصور س��ازد .این سؤاالت ،سؤاالتی
هس��تند که ذهن هر انس��ان متفکری را به خود مش��غول میکند و روانشناس اسالمی
درصدد این اس��ت که کشف کند که چگونه انسان میتواند عظمت و ارزش خود را درک
کند .ش��اهراه بندگی و خلیفه الهی را آنچنان که باید و ش��اید با رضایت و داللت بیابد و
آنچنان که خدا خواسته بپیماید .البته بسیار زیادی از انسانها بهجای خلیفه الهی و اصالح
ضمیر و ستایش طبیعت بهعنوان آیهای از آیات خدا ،به قول فرشتگان به فساد و کشتار
میپردازند و «یسفک الدماء» و خداوند رد جواب آنها میفرمایدَ « :ق َ
ال إِنِّي أَ ْع َل ُم َما اَل
ون» :من میدانم آنچه را که شما نمیدانید .انسانی که خلفه خدا بر روی زمین است
تَ ْع َل ُم َ
اس��ماء الهی را میداند و در روی زمین بهعنوان خلیفۀ خدا این اسماء را در خود متجلی
کرده است و به آنها متجلی شده و در حقیقت توانسته است نتایج و ثمرات این اسماء را در
جهان به بار بنشاند؟ در این صورت است که انسان پاسخگو به ندای خداوندی گشته است.
در غیر اینصورت بر خویشتن و بر هستی بسیار ظلوم و کفور بوده است .انسان پاسخگو
به ندای خداوندی که دانای اسماء خداوندی بود و فرشتگان از آن غفلت داشتند ،پیمان
بس��ته است که تعلق به اسماء الحسنی را هرگز از یاد نبرد و خود را متخلق به آن اسماء
سازد و آثار و نشانگان آن اسماء را در زندگی تحقق بخشد .تفصیل این مراحل سهگانه در
49
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روانش��ناس اسالمی بهدنبال کشف فرایندهای معنوی اس��ت که بتواند .اوالً ،انسانهای
پاس��خگو به ندای خداوندی را شناس��ایی کند و درثانی ،طریقۀ رش��د و تحول و تکوین
این مراحل را از کودکی تا بزرگس��الی در انسان تسهیل کند؛ و سوم اینکه انحراف از این
پاس��خدهی به خواست خداوندی را که در عهد ازل پیمان بسته بود شناسایی کرده و به
درمان آن بپردازد.
 .7اصل جستجوی خویشتن
انسانهای در جستجوی خویشتن به مناسک و رفتارهای نمادین روی میآورند .شناخت
این رفتارها و انگیزههای آنان برای رواندرمانگران کار بسیار اساسی است که در اکثر مواقع
نویس��نده برای کس��ب اطالعات در مورد هویت دانشجویان و برداشت آنان از خودشان،
درخواست میکنم که در بیست جمله خود را توصیف کنند و بنویسند که چه ادراکی از
خویش��تن دارند این کار تحت عنوان «من کیستم» که قشرهای مختلف دانشجویان در
رش��تهها و س��طوح مختلف تحصیلی و برخی از همکاران نویسنده در رشتههای مختلف
از الهیات تا علوم زیس��تی و فنی در نوش��تن این بیست جمله ،چالشهای مختلفی را با
خود دارند .به دفعات مکرر برگۀ تکمیل ش��ده را از نویس��نده گرفته و تغییر میدهند .در
حقیقت به خود حساس میشوند که چرا هر اندازه در مورد خود فکر میکنند نمیتوانند
خود را آنچنان که هس��تند توصیف کنند .سیر و سلوک نویسنده بهعنوان روانشناس با
این افراد در طول بیس��ت سال گذشته بس��یار قابل توجه بوده است .بنده و مراجعانم به
این نتیجه رسیدهایم که ما در جستجوی خویشتن هستیم و وقتی از خود تعریفی را ارایه
میدهیم یک تعریف موقت و در فرایند «شدن» است نه محصول تمام عیار .البته نگاهی
به اظهارات روانشناسان انسانگرا نشان میدهد که تعدادی از آنان از شکوفایی صحبت
کردهاند و حتی اندیشدهاند که تعدادی به مرحلۀ خودشکوفایی رسیدهاند ولی جستجوی
ما در متون دینی افرزون بر مطالعات بالینی نش��ان میدهد که انس��انها در جس��تجوی
خویشتن هستند و در آن جستجو ،قسمتهایی از وجود خود را مییابند و تعریفی دوباره
از خ��ود ارایه میدهند .گاهی حالجی در اثر پی بردن به قس��متی از وجود خویش دچار
حیرت میش��ود و گمان میکند که به انتهای راه رس��یده اس��ت و ندای «ال رأیت من
ُ 50ج ّبتی اال اهلل» را سر میدهد .گاهی بایزید بسطامی در اثر پیمودن وادی سیر و سلوک
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به منزلگاهی میرس��د که فکر میکند در خدا غرق شده است .وقتی انسان کاملی چون
حضرت محمد که بعد از این همه طی کردن مراحل خودسازی و دریافت پیام از غیب
بهدنبال خویش��تن واقعی و هدایت است و به س��فرهای روحانی میپردازد تا خوشههای
دیگری در مورد معرفت خود بهدست آورد و هفت آسمان را در مینوردد و در هر آسمانی
با انبیای پیش از خود مالقات میکند .در هر مالقات الیههای وجودی خویش��تن را بهتر
و عمیقتر میشناس��د ،در این سیر و سلوک برخالف عرفا که تحمل دیدن عجایب وجود
خویش را ندارند و متواضعانه از خدا برای واقعیش و دیدن واقعیتها ،رش��د و ش��کوفایی
بیش��تری را میطلبد .او در جستجوی خویش��تن از صدرهالمنتهی میگذرد و از حضرت
جبرائیل خواهش میکند و پیش��تر و باالتر رود و صدرهالمنتهی در گذرد و در بیت
معمور بیتوته کند .درحالیکه جبرائیل به عجر خود در این فراروندگی اعتراف میکند.
او آنگاه عاشقانه بر براق عشق سوار میشود و در شوق دیدار یاز پیش میرود .او در کشف
خویشتن به خلیفهاللهی انسان پی میبرد و این جمله بر او هویدا میشود که چرا خداوند
فرموده اس��ت« :لوالک لما خلقت االفالک» و چرا انسان این همه ارج و قرب باالیی را
در نزد خدا احراز کرده است .که برای خلقت او خداوند چهل روز با دستان خویش خمیرۀ
آدم را شکل میدهد؛ درحالیکه تمام هستی را در هفت روز خلق کرده است و زمانی هم
در خلقت این انسان به خود تبریک میگوید «فتبارک اهلل احسن الخالقین» (مؤمنون،
 .)14و زمانی نیز به عابد عاشق دیرینۀ خود فرمان میدهد که بر این انسان گلی سجده
کند و اگر از این س��جده س��ر باز زند به هر علتی او از محضر متعالیش دور خواهد شد و
جزء لعینها و رجیمها بهحساب خواهد آمد.
این جس��تجو و سفر برای خویش��تنیابی نهتنها برای انسانها بلکه برای تمام انبیاء
نیز بوده اس��ت .حتی زمانیکه آدم از درخت ممنوعه تناول میکند و در اثر این تناول از
بهشت رانده میشود و زندگی جدیدی را در زمین آغاز میکند ،او نیز به نحو دیگری در
جس��تجوی خویشتن است .خویشتنی که عالوهبر بُعد فرشته بودن ،بُعد عبادت و اختیار
حتی برای پذیرش رنج آمدن به این دنیا در آن متجلی میش��ود .زمان دیگری موس��ی
عمران بعد از رس��یدن به مقام کلیمی و مصاحبت بالفاصله با رب خود در جستجوی
خویشتن به فکر فرد میرود و این اندیشۀ منتهی به مالقات او با حضرت خضر میشود
و خض��ر او را در موقعیته��ای مختلف به جایگاه باالتر از عل��م فقه و کالم رهنمون 51
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میس��ازد و به او توصیه میکند که صبر کند تا اینکه حقیقت هستی آنچنان که موجود
است بر او هویدا شود و زمانی دیگر ذوالنون (حضرت یونس )در جستجوی خویشتن
به س��فر ش��بانه میپردازد و در این سفر ش��بانه به تاریکترین قسمتهای وجود که در
عین حال اعماق الیههای روان است ،پی میبرد و در عمیقترین وجود خویش در پشت
ای��ن هم��ه تاریکی و ابهام ،خدای خویش را مییابد که به او آموزش بازگش��ت به آغوش
هستی متعالی را میدهد «سبحانک انی کنت من الظالمین» (انبیاء .)87 ،این مثالها
نشانههای اندکی از جس��تجوی انسان در پی یافتن خویشتن واقعی است .این خویشتن
همان است که لیاقت خلیفه الهی را دارد و انسانهای هشیار بهدنبال یافتن این خویشتن
واقعی هستند .انسان جستجوگر بهدنبال خویشتن واقعی در مثنوی موالنا بهعنوان انسانی
که شرابِ عشق را از روز الست از دست ساقی الست نوش کرده است و او همیشه بهدنبال
یافتن این لذت بینظیر اس��ت و بس��یاری از رفتارهای او سمبلیک و نمادین میباشند تا
اینکه بار دیگر س��اقی الس��ت را دیدار کند و از دست او آن شراب طهور را بهدست آورد.
موالنا با هوش��مندی مثالی را بهکار میبندد که مثال بس��یار معروفی است .موالنا اشاره
میکند که حضرت موس��ی بالفاصله بعد از تولدش از ش��یر مادر تناول میکند و مزۀ
ش��یر مادر بهقدری خوش��ایند به بزاق او میآید که پس از آن هرگز سینۀ ماد ِر دیگری را
نپذیرفت تا اینکه موفق شد به آغوش مادر خویش برگردد و از آن شیر ازلی که خورده بود،
دوباره تناول کرد .البته اگر او شیر مادر را تشخیص نمیداد و در جستجوی آن برنمیآمد،
و شیر مادران دیگر را میپذیرفت هرگز به مادر خویش نمیرسید.
در روانشناس��ی اس�لامی صورت ازلی پیمان با خداوند مشاهدۀ جمال و جالل او در روز
الس��ت آنچنان او را مس��رور کرده است که بیاختیار در مقابل سؤالی که از او شده است:
«الس�ت بربکم» ،پاس��خ مثبت داده است .بعد از تولد و اشتغال به مسائل دنیوی او این
پیمان را به روان ناخودآگاه خود س��پرده اس��ت و در ظاهر این پیمان ازلی را از یاد برده
اس��ت ،ولی آنچنان شیفتۀ بازگشت بهسوی رب خویش��تن است که تمام رفتارهای او از
مناسک و رفتارهای سمبلیکی گرفته تا بیماری و پژمردگی ،فقدان و اندوه و غمخوارگی،
همگی نمادی از جس��تجوی این مالقات ازلی اس��ت .او فقط زمانی درمان مییابد که با
رضایت کامل به سوی رب خویشتن برگردد.
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روانش��ناس اس�لامی با اطالع از این پیمان بس��یاری از دردهای نمادین مراجعان خود
را تش��خیص میدهد و در راه درمانبخش��ی به او رفتاره��ای تقربجویی از قبیل رفتن
به مکانهای مقدس مثل زیارتگاهها ،کعبه ،مس��اجد و انجام اعمال و مناس��کی از قبیل
نماز ،روزه ،نیایش و غیره را تقویت میکند و این نیاز ناخودآگاه او را به س��طح خودآگاه
میکشاند تا انسان به منشاء رفتارهای نمادین و حتی به بیماریهای خود واقف شود.
 .8اصل پیوندخوردگی به ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه جمعی و ارتباط آنها با
توحیدیافتگی
بهمنظور شناخت انسان و بهدنبال آن برای ارایۀ درمانهای کارآمد الزم است که انسان با
تمام ابعادش شناخته شود و منشاء مشکلش مورد شناسایی قرار گیرد .روانتحلیلگرانی
ک��ه به عمق وجود انس��ان پی برده بودن��د ،تحلیل دوران تحول و پی��دا کردن دورههای
تثبیتش��دگی را از اهم وظایف خود میدانس��تند و معتقد بودند که بدون بررسی دوران
تحول و پیدا کردن مش��کالت و تثبیتشدگیهای این دوران نمیتوان فرایندهای روانی
فرد را بهسوی رشد و کمال هدایت کرد .عالوهبراین ،این روانتحلیلگران معتقد بودند که
بسیاری از نشانگانها داللت از یک ریشۀ عمیق روانی دارند که باید شناخته و درمان شوند.
در هر حال ،روانشناس��ان غربی علیرغم تاکید نحلههای فلس��فی شرقی فقط ناخودآگاه
شخصی را جدی گرفتهاند و به درمان مسائل و مشکالت در روند تحول ناخودآگاه جمعی
و تاریخ��ی ف��رد نپرداختهاند .هر چند که ناخودآگاه جمعی بین افراد مش��ترک اس��ت و
محتویات آن در مورد نوع انس��انها صدق میکند ،ولی ارتباط آن با ناخوداگاه ش��خصی
غیرقابل انکار اس��ت .ادیان برای پیوند زدن انسان به ناخودآگاه جمعی و یکپارچه کردن
او ،روشهای مختلفی را در نظر گرفتهاند که بیشتر آنها ریشههای روانتحلیلگری دارند.
از جمل��ۀ آنها میت��وان به روشهای نیایش همراه با کائنات (ادای نمازهای یومیه در اول
وقت) که کل هس��تی اعم از انسانها ،جمادان ،کائنات ،گیاهان و کهکشانها به ستایش
میپردازند ،پیوس��تن به روان ناخودآگاه جمعی را تس��هیل میکند و یا مناس��کی مانند
مناس��ک حج که افراد بهصورتهای ازلی انس��انهای کامل و به قوانین مناسکی که خود 53
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ریش��ههای درمانگری دارند ،متصل میکند .اعادۀ این مناس��ک نهتنها موجب پیوس��تن
انس��انها به اصالت جمعی خویش میش��وند بلکه موجب پاالی��ش روان از ناخالصیها و
آمادگی آن برای حرکت بهس��وی خود واقعی میباش��د .بهطور مثال مناسک حج که در
آن افراد در مراس��می که اولین بار توس��ط حضرت آدم بهجا آورد ،شرکت میکند و
از نظر تاریخی مناس��کی را بهجای میآورند که حضرت آدم اولین بار برای بازگش��ت
(توبه) بهس��وی رب خود بهجا آورد یا حضرت ابراهیم در شکستن بت نفس و قربانی
کردن عزیزترین فرد خود را که در حقیقت نفس خویش��تن بود و بهصورت اسماعیل
و یا گوس��فند مجسم شده بود شرکت میجوید .او نیز همراه با قربانی کردن ابراهیم
زمان میش��ود که عهد دوباره با خالق خود میبندد که غیر از او کس��ی را نپرس��تد و در
رجم شیطان وجود خود را شیطان از خود دور میگرداند و همراه با حضرت هاجر به
سعی صفا و مروه میپردازد .از صفا و مروه میگذرد و در منا اقامت میگزیند و تمام این
سرزمین نمادی از فرایندهای روانی است که همراه با سعی در بهجای آوردن آنها در روان
انسانها نیز تغییراتی ایجاد میشود .انسان پس از انجام این مناسک تولدی دوباره مییابد.
همچ��ون اصحاب کهف و به معصومیت و صفای قب��ل از هبوط بر میگردد .این مثالها،
نمونههای اندکی در مورد اهمیت روان ناخودآگاه و تزکیه آن بودند .روانشناسان آشنا به
متون دینی تمامی آیات قرآن را آینۀ گذر انسان از ناخودآگاه جمعی میدانند که در آن
فعاالنه شرکت میکند .خواندن قرآن از نظر روانشناسی منجر به تذکر میشود و انسان
به عظمت خویش پی میبرد ،به خاطر اینکه در درون خود موسی خود را پیدا میکند که
با او از نیل میگذرد و دریای با عظمت را با عصای توکل میشکافد .با خلیل زمان همصدا
میگردد و خلیل خویش را در درون مالحظه کرده و در منجنیق عذاب که آمادۀ پرتاب
بهس��وی آتش است ،دراین حال هیچکس را برای کمک و واسطهگری نمیخواند .زمانی
که به او تذکر داده میش��ود که اگر قرار اس��ت غیر از خداوند از کسی کمک نگیرد و چرا
خداوند را به کمک نمیخواند؛ او همراه با خلیل زمان با تبس��م میگوید« :مگر خدا مرا
نمیبیند ،مگر او از سرنوشت من خبر ندارد ،بگذار آنچه صالح است خود انجام دهد» .غور
در داس��تانهای انبیاء و جستجوی ردپای ایشان در روان ناخودآگاه هر فرد ،موجب
خودآگاهی طرحوارههای معنوی میگردد و انس��ان گامی بهس��وی خودشناسی ،آزادی،
 54آگاهی و خواس��ت برای شکوفایی بر میدارد .در اثر پیوند خوردن با این صورتهای ازلی
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انسان نیرویی پیدا میکند که به زبان حال میگوید:
تنگ است مرا هر هفت فلک           چون میرود او در پیرهنم
روانشناس اسالمی با شناختی که به ابعاد گوناگون فرد دارد ،به سهولت میتواند انسان
گسسته از هستی ،بریده از اخالق و تعالی ،هبوطکرده در بیابان برهوت ظلمت و تنهایی
را دوباره به انبیای درونی و فرشتگانش و در نهایت به خداوند وصل کند و او را از احساس
تنهایی ،اضطراب و افسردگی ،احساس پوچی و درماندگی نجات دهد .در مورد این اصل
زمانیکه از روشهای منتج از این اصل صحبت میشود ،بیشتر صحبت خواهیم کرد.
 .9اصل جذب رخدادها و حوادث از طریق اندیشیدن ،تخیل و رفتار
از آنجایی که انس��ان خلیفۀ خداس��ت؛ پس قدرت و توان آفرینش حوادث و رخدادها را با
اندیشیدن و تخیل کسب کرده است و این مسألۀ خلقت رخدادها در اثر اندیشیدن در مورد
حوادث در روانشناسی اسالمی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است .روانشناسان
اسالمی توجه دارند که اوالً در اثر اندیشیدن به یک مسأله و تمرکز روی آن ،افراد اندیشۀ
را تبدیل به ایمان و باور میکنند و این باور و ایمان در هستی که یک شعور جهانی است،
اثر میگذارد و در راس��تای اندیشه خلقت ایجاد میکند .ابنعربی از عرفای بزرگ اسالمی
( )1384معتقد است که این قدرت خلقت در اثر اندیشیدن یک پدیده یا اتفاق در انسان و
خدا وجود دارد .خداوند هم با اندیشۀ آفریدن هستی ،هستی را آفرید و چون فرمود باش،
پس ش��د (بقره .)117 ،ابن عربی ( ،)1384تنها تفاوت را در این میداند که خداوند وقتی
هستی را آفرید ،تمرکز و توجه او بر خداوند همچنان ادامه دارد و هیچوقت توجهش را از
هس��تی برنمیدارد ولی انسانها نمیتوانند تمرکز و توجهشان را روی پدیدهای نگه دارند
و به آفرینش بپردازند .بس��یاری از عرف��ا و مرتاضها که بر اثر تمرین زیاد قدرت توجه بر
پدیدهها را پیدا کرده و میتوانند در رخدادهای هس��تی دخالت کرده و به خلق رخدادها
بپردازند .در این فرایند خلق رخدادها که در ادامه توضیح خواهیم داد ،مسألۀ خواست ،دعا
و نیایش نیز جایگاه ویژهای دارد و خواست ،نیایش و تخیل هر سه شعور مطلق هستی را
احساس میکنند و در آن اثر میگذارند .از حضرت محمد نقل شده است که« :خداوند
به موس��ی فرمود من در نزد فکر و اندیش��ه بندگان خود هستم ،بدین صورت که اگر بندۀ
من در مورد من حس��ن ظن داش��ته باش��د ،من موافق ظن او عش��ق و محبت و مودت و 55
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مغف��رت خود را بر او نازل میکنم و او مرا مهربان ،در دس��ترس و حمایتکننده مییابد؛
درحالیکه اگر او در مورد من سوءظن داشته باشد ،من نیز به او در صورت تصویر ذهنی او
میشوم یعنی دور از دسترس و غیرحمایتکننده» .همگام با کشف قوانین فیزیکی توسط
فیزیکدانان کوانتومی ،تأثیر فکر و اندیشه در شعور جهانی برجستهتر میشود .بدین صورت
که اندیش��ۀ یک فرد در مورد خودش و کائنات ،هستی و خود را در راستای آن اندیشه به
ظهور میرساند .بهعنوان مثال فیزیکدانان اخیر دریافتهاند زمانی که فیزیکدان کونتومی اتم
را میشکافد و نوترون ،الکترون و پروتون را مطالعه و بررسی میکند و به قسمتهای درونی
ذرات راه پیدا کرده و به کوانتهها دست مییابد که اوالً ماده نیستند و از نوع انرژی و روان
هستند .بهعبارت دیگر ،آگاه و شعور مطلق هستند که زیربنای ماده را تشکیل میدهند و
درثانی ،بسته به فکر فرد بهجای اینکه بهصورت ثابت قابل مطالعه برای افراد مختلف باشد،
با توجه به اندیشههای مختلف مطالعهکنندگان وجود مختلف از خود را نشان میدهند .این
اصل مهم در روانشناسی اسالمی بدین صورت است که رواندرمانگر فرایندی را تسهیل
میکند که فکر و اندیش��ه او را از تثبیتشدگی بر طرد خداوند ،ناالیق دانستن خود برای
پذیرش خداوند و اجتناب از خدا یا انتقامگیری و س��ختگیر تصور کردن خداوند بهسوی
حضور دائمی خداوند مهربان سوق میدهد و درثانی ،به مراجع کمک میکند تا او اندیشه،
پندار ،کردار و گفتار خود را ابتدا هماهنگ س��ازد و س��پس بهسوی انرژیهای مثبت و در
راستای رحمت و رحمانیت خدا سوق دهد تا اینکه بتواند بهعنوان خلیفۀ خداوندی جلوهگر
رحمانیت ایشان باش��د .در بخش روششناسی روانشناسی اسالمی کاربردهای این اصل
در ش��اخههای مختلف علم روانشناسی اعم از روانشناسی پرورشی ،روانشناسی رشد و
تحول ،روانشناسی سالمت ،روانشناسی بالینی و غیره بهطور مبسوط توضیح خواهد شد
و مش��خص خواهد ش��د که چگونه از این اصل میتوان در درمانهای بالینی برای درمان
مشکالت روانی و جسمانی افراد استفاده کنیم.
 .10اصل تجربی بودن روانشناسی اسالمی و بهتبع آن تجربی بودن مطالعات در
حوزۀ سالمت روانی
با توجه به اینکه روان انسان خود تجلی شعور ازلی (وجود باریتعالی) در هستی میباشد و
این تجلی در کل هستی و از جمله در انسان به طریقی اکمل تحقق یافته است ،هرگونه
 56مطالعۀ عمیق در حوزۀ روان الزم است تا پایههای تجربی داشته باشد .الزم به ذکر است
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که تجلی ش��عور ازلی در روان انس��انها به میزان ظرفیتی است که هر یک از افراد توان
پذیرش آن را داشتهاند .همانگونه که مولوی اشاره میکند:
گر بریزی بحر را در کوزهای       چند گنجد قسمت یک روزهای
ظرفیتها و کوزههای انسان متفاوت هستند و به اندازۀ خود میتوانند این تجلی را پذیرا
باش��ند .تجلی کامل این شعور ازلی در وجود انس��ان کامل (نبی اکرم )صورت گرفته
است .بنابراین مطالعۀ انسان کامل میتواند ما را به نحو بهینه با سالمت روانی آشنا سازد.
البت��ه مطالعۀ ویژگی انس��انهای دیگر نیز به اندازۀ بهرهای که از ای��ن نور ازلی بردهاند،
میتواند ما را با روان انسان آشنا کند .قرآن کریم بهترین کتاب روانشناسی اسالمی است
که روانشناس��ان میتوانند فرایندهای روانی را هم بهص��ورت نوعی (کهنالگویی) مانند
صورتهای ازلی حاکم بر نفوس مس��تکبرانه و مس��تضعفانه و هم بهصورت فردی مانند
ویژگی شخصی پیامبر اکرم آشنا سازد .البته خوشههای قوانین نوعی در روانشناسی
بهصورت کهنالگویی س��ادهتر از قرآن استخراج میشود که روانشناس مجتهد و کوشا و
توفیقیافته ،این قوانین را در مورد مش��کالت موجود برای درمان مش��کالت و نارسائیها
میتواند بهکار گیرد.
ق��رآن همچنین چهرههای س�لامت روانی و بیماریهای گوناگ��ون را به انحای مختلف
بازنمایی کرده اس��ت .بدانگونه که ش��خصیتهای اصحاب یمین ،اصحاب ش��مال ،افراد
منافق و کافر و مؤمن و متقی  غیره را نهتنها بهطور واضح معرفی نموده است بلکه وضعیت
روان��ی آنان را نیز بهصورت اصحاب نار و جنت به زیبایی و صراحت بیان داش��ته اس��ت.
اصحاب جنت اصحابی هس��تند که از درون با زیباییها و نور و مصاحبت با نور خداوندی
برخورد دارند و به خاطر این درون زیبا همۀ هس��تی را زیبا میبینند و زیبایی درون آنها
به تمام اش��یاء جریان مییابد .اصحاب نار نیز از درون با آتش مصاحبت دارند ،آتشی که
هر لحظه از گناهان آنان س��ر میزند «ناراهلل موقده» (همزه .)6 ،البته این آتش ،آتش
تکوینی است و تا زمانی که ناخالصیهای آنان را نسوزاند ،خاموش نمیشود و این سوختن
نیز به نفع آنان است به این دلیل که اگر ناخالصیهای روان به هر وسیلهای پاالیش یابند
و تصفیه ش��وند به نفع فرد متصرف میباش��د ،فردی که توسط ناخالصیها مورد تصرف
و بند اس��ارت قرار گرفته اس��ت (به اصل آزادی رجوع شود) .اسارت در بند گناه بدترین
و ش��قاوتانگیزترین وضعیت ممکن برای انس��ان است به این دلیل که وجود انسان را در 57
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تاریکی مطلق فرو برده و نمیگذارد که از نور خداوندی و اشراق بهرهمند شود .این آتش
س��وزان که خود یکی از عناصر اربعۀ قدس��ی اس��ت و پاککننده میباشد ،ناخالصیهای
انسان را میسوزاند تا او را به مبدأ فطرت اولیهاش برگرداند و این زمانی است که انسانها
راههای دیگر تزکیه را بهکار نبرده باشند.
در روانشناس��ی اس�لامی که سالمت از دیدگاه اس�لام نیز از طریق آن توصیف و تبیین
میش��ود ،روانش��ناس الزم اس��ت که با فلسفۀ قرآنی آش��نا گردد تا بتواند زبان وحی را
درک کند و تزکیه و تهذیب را در پیش گیرد تا اینکه آلودگیهای نفسانی مانع پیامهای
قرآنی نشود و بعد از فهم پیام قرآنی در مورد سالمت و بیماری انسانها بهصورت تجربی
فرضیههای استخراجشده از پیام قرآن را در صورت لزوم به معرض آزمایش بگذارد تا اینکه
قوانین کلی را که در مورد بیماری و س�لامت انس��انها در قرآن آمده است ،در مورد تک
تک افراد با خلقیت و ظرفیتهای گوناگون مورد بررسی قرار دهد.
 .11اصل عشق عرفانی بهعنوان محرک پویایی روان در مقابل لیبیدو
در روانشناس��ی اس�لامی عش��ق معنوی و عرفانی محرک حرکت و پویایی روان در نظر
گرفته میش��ود نه لیبیدو (انرژی جنس��ی-روان) .جایگاه عش��ق نیز در قلب انسان است
که همان جایگاه خداس��ت .عش��ق همان نقش روح القدس را در مسیحیت بازی میکند
که موجب بهم پیوس��تن نیروهای روانی و وحدت آنها گش��ته و به حرکت روان بهسوی
ش��کوفایی و بالندگی و حرکت بهسوی رب خود کمک میکند .نیروی پویایی روان است
که روان انسان را نیز پویایی و حرکت میبخشد.
عشق همان جاذبهای اس��ت که خود روانی (ایگو) را که در چنبرۀ خویشتنپرستی اسیر
است و به قول قدما انسان را بهطرف خور و خواب و شهوت سوق میدهد و نفع زودگذر
شخصی را در الویت قرار میدهد و بهسوی خویشتن ربوبی و ملکوتی میکشاند و انسان را
از زمین تنگ و تاریک نفسانی تا آسمان هفتم عرفانی همراه با فرشتۀ نور و اشراق هدایت
میکند .این تجلی عشق بوده است که خداوند هستی را آفریده تا تجلی خود را در هستی
نشان دهد و بعد از آن به خویشتن در مورد خلقت انسانی تبریک گفته است:

«ث َُّم خَ َل ْق َنا الن ُّْطفَةَ َع َلقَةً َفخَ َل ْق َنا الْ َع َلقَةَ ُم ْضغَةً َفخَ َل ْق َنا الْ ُم ْضغَةَ ِع َظا ًما َف َك َس ْونَا الْ ِع َظا َم لَ ْح ًما ث َُّم َأنشَ ْأنَا ُه خَ ْلقًا
ين» (مومنون.)14 ،
ار َك ال َّل ُ
ـه َأ ْح َس ُن الْخَ الِ ِق َ
 58آخَ َر َف َت َب َ
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«آن��گاه نطفه را به صورت علق��ه درآورديم .پس آن علقه را [به ص��ورت] مضغه گردانيديم ،و

آنگاه مضغه را استخوانهايى ساختيم ،بعد استخوانها را با گوشتى پوشانيديم ،آنگاه [جنين را در]
آفرينشى ديگر پديد آورديم .آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است».

این فرشتۀ عشق همان جاذبهای است که فرشتۀ اسمانی را به زمین کشانده تا علوم غیبی
را در اختی��ار محم��د امین  9قرار دهد تا اینکه او نیز این هم��ت را با امت خود در میان
بگذارد و باز هم در اثر اش��تیاق خود به انس��انها به نبی اکرم  9پیشنهاد معراج انسانی را
داده و جبرائیل  7را برای کمک و آماده کردن او به زمین فرس��تاده اس��ت و او را از زمین
به آس��مان هفتم و از آس��مان هفتم به بیت معمور و از آنجا به صدرهالمنتهی و به مقام
عرفانی قاب قوس��ین او ادنی کشانده است .این عشق بهعنوان یک نیروی محرکۀ روانی،
روان انس��ان را به روان جهانی ،جمادات و نبادات و روان متعالی پیوند زده اس��ت تا آنجا
که ذرات وجود خود را به خودش جذب نموده اس��ت .این نیروی عش��ق است که فرشتۀ
آسمانی را مریم مسیحایی بهسوی خود میکشاد و از این کشش و جاذبه ،عیسایی متولد
میشود که مسیحای جهانیان است .بیسبب نیست که موالنا جاللالدین رومی در وصف
این نیروی عظیم اینچنین میگوید:
هرچه گویم عشق را شرح و بیان         چون به عشق آیم خجل گردم زآن
نیروی عظیمی که کهکشانها ،جمادات ،گیاهان و انسانها را به تسبیح و عبودیت میخواند،
همان نیروی عش��ق است .این نیرو با اینکه یک نیروی جهانی است و خلقت برمبنای آن
استوار شده است ،یک نیروی پویای روانی نیز میباشد که موجب تکوین و تحول شخصیت
انس��ان گشته و موجب فراروندگی از جذبات نفس��انی و کشیده شدن بهسوی جاذبههای
رحمانی و فرارفتن از نیازهای اساس��ی و و کشیده شدنه به سوی نیازهای متعالی (مازلو)
میش��ود .این نیروی عشق هفت آس��مان را در مینوردد و از هفت دریا میگذرد و عاشق
خود را نیز بههمراه خود میبرد .متأس��فانه در مورد این نیروی سازنده ،غیر از نوشتههای
فلس��فی و عرفانی تحقیقات معناداری مشاهده نمیش��ود؛ درحالیکه الزمۀ روانشناسی
اس�لامی و یکی از اصول اساس��ی و مبنای تربیتی آن این اس��ت که بر پایۀ عش��ق الوهی
استوار است .عشق ذاتاً الوهی است به این دلیل که اگر یک نیروی الیتناهی بین انسانها
تجلی پیدا میکند ،نمادی از آن عشق معنوی و نفخهای از نفخات رحمانی میباشد .در هر
صورت این نیروی محرک و پویا که اضداد را باهم ترکیب میکند و از ترکیب آنها س��نتز 59
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باالتری ایجاد میشود ،در روانشناسی اسالمی اصل جدی در نظر گرفته شده است.
 .12اصل فطرت
فطرت (طبیعت ازلی بشر) از ریشۀ عربی « َف َطر» گرفته شده است که بهمعنی داشتن یک
حالت طبیعی یا نهاد و طبیعت هر چیزی میباشد .این مفهوم برای داشتن اشتیاق یا میل
باطنی برای هر چیزی که برای ش��خص ذاتی است ،بهکار میرود .این کلمه عموماً ،برای
نش��ان دادن طبیعت درونی و ماهیت فردی انسان بهکار میرود .فطرت ،طبیعت ازلی هر
بش��ری است که برای رسیدن به کمال ضروری است .فطرت انسان است که نشاندهندۀ
جایگاه اصلی انس��ان در میان موجودات میباش��د و با اتکاء به این فطرت پاک اس��ت که
روانشناسان اسالمی به عاقبت انسانها خوشبین هستند و کل فرایند روانی انسان را در
راستای هدایت بهسوی کمال و خودشکوفایی میدانند .در این زمینه قرآن میفرماید:
ـه َذلِ َ
« َف َأ ِق ْم َو ْج َه َ
يل لِخَ ْلقِ ال َّل ِ
ت ال َّل ِ
َّاس َع َل ْي َها لاَ ت َْب ِد َ
ين الْ َق ِّي ُم
لدينِ َح ِني ًفا ِف ْط َر َ
ك ِّ
ك لِ ِ ّ
الد ُ
ـه الَّ ِتي َف َط َر الن َ
َولَ ِ
ـك َّن َأ ْكث ََر الن ِ
ون» (روم.)30 ،
َّاس لاَ َي ْع َل ُم َ
«پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند ،انسانها را بر
آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمیدانند!»
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در آیۀ فوق خداوند به انس��ان روانشناس��انه یادآوری میکند که بهسوی دین حنیف که
بر مبنای فطرت نهاده شده است ،رویگردان؛ یعنی دین حنیف برمبنای قوانین تکوینی
فطرت استوار است که تمایل و گرایش ذاتی و تکوینی انسان را نشان میدهد و بههمین
جهت است که این دین بر مبنای فطرت انسانی است ،دین استوار بر قوانین مهکمی است
ولی بیشتر مردم این مسأله را نمیدانند.
این اصطالح (فطرت) و سرش��ت پاک انس��انی ،چهارده مرتبه در قرآن به اشکال مختلف
آمده اس��ت .افزونبر این ،اصطالح فطرت یکی از اصطالحات اساسی فلسفی است که در
فلسفۀ دینی یا سنتی که «خرد جاویدان »1نامیده میشود ،بدان اهمیت فراوان داده شده
است .معنای لغوی فطرت عبارت است از سرشت پاک انسانی که تمایل به نیکی و خوبی
دارد و در هر انس��انی میتوان این سرش��ت پاک را شناسایی کرد .تحت این فطرت پاک
است که روح و روان انسانی وارد میثاق انسان با خدا میشود:
1. perennial philosophy
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« ِإ ْذ َأخَ َذ َربُّ َ
��ت بِ َربِّ ُك ْم قَالُوا بَ َلى
ك ِمن بَ ِني آ َد َم ِمن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّي َت ُه ْم َو َأشْ َ��ه َد ُه ْم َع َلى َأن ُف ِس�� ِه ْم َألَ ْس ُ
شَ ِه ْدنَا َأن َتقُولُوا َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ِإنَّا ُكنَّا َع ْن َه َ
ين» (اعراف.)7 ،
ـذا َغا ِف ِل َ
«و (ب��ه خاط��ر بیاور) زمان��ی را که پروردگارت از پش��ت و صلب فرزن��دان آدم ،ذریه آنها را

برگرفت؛ و آنها را گواه بر خویش��تن ساخت؛ (و فرمود« ):آیا من پروردگار شما نیستم؟» گفتند:
«آری ،گواهی میدهیم!» (چنین کرد که مبادا) روز رستاخیز بگویید« :ما از این ،غافل بودیم؛ (و

از پیمان فطری توحید بیخبر ماندیم)»!

در حقیقت ،قرآن این گرایش طبیعی را دین فطرت میخواند که نش��ان میدهد بش��ر از
نهاد درونی خود تسلیم خواست خداوند میشود و این امر برای بشر به ارث گذاشته شده
اس��ت تا تمایل و کش��ش رسیدن به کمال را در انس��ان ایجاد کند .فطرت نوعی پارادایم
است که از دیدگاه اسالم وارد زندگی بشر میشود ،موقعیتی از توازن و هارمونی که بین
خالق و مخلوق ایجاد میکند .با استفاده از این اصل متافیزیکی میتوانیم موقعیت خود را
بهعنوان بشر در جهان درک کنیم و طبیعت ذاتی و سرنوشت غایی خود را بهتر بشناسیم.
با توجه به این مشاهدات ،میتوان گفت که هر مفهوم دیگری از فطرت ،ریشه در معنای
اولیۀ آن دارد ،علت تسمیۀ آن به امر متافیزیکی ،به این دلیل است که از نظر متافیزیکی
بین انسان و جهان قرار دارد .از نظر ظاهری ما در یک عالم اصغر هستیم و از نظر درونی
ما انعکاسدهندۀ منبع و نظام عالم وجود هس��تیم و بنابراین باید نس��بت به نیرویی که
داریم ،هوشیار و آگاه باشیم ،ذات ازلی خود را بشناسیم و بدانیم این نیرو حقیقی است و
تنها یک تصور نیست.
این موضوع در اسالم مشخص شده که هر کودکی با فطرت پاک متولد میشود ،او آنچه را
که به ارث برده است با خود همراه دارد .بر اساس احادیث معتبری که وجود دارد فطرت
هر کودکی دارای یکسری آگاهیها و هوشیاریها در زندگی است:

« ُك ُّل َم ْولُ ٍ
ود ُيولَ ُد َع َلى الْ ِف ْط َر ِة» (مجلسی1404 ،ق ،ج ،3ص)281 :
«هر کودک تازه متولد شدهایی بر اساس این ذات حقیقی به دنیا میآید».

در اینجا باید توجه کرد که آنچه که در احادیث مورد استفاده قرار میگیرد همان مواردی
است که بهصورت جهانی استفاده میشود و میتواند هر فردی را بدون استثنا شامل شود،
چه در موقعیتهای مثبت و چه در موقعیتهای منفی .والدین این کودک است یا محیط
اجتماعی و فرهنگی اوست که کودک تازه متولد شده را بهسوی یهودیت و زرتشتی بودن 61
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سوق میدهد .این نتیجۀ شکلدهی مجدد ذات الهی است که سرچشمۀ هر چیزی است
و بهطور خالصه ،طبیعت واقعی است که الزاماً در ذات تمام کودکان وجود دارد .طبیعت
این سرشت پاک خدایی انسان را رنگی نو زند .البته این سرشت پاک بدین معنی نیست
که وضعیت زیستی ،نورولوژیکی و محیطی او را نادیده بگیریم.
بنابراین فطرت یک مفهوم مهم در رابطه با طبیعت ذاتی بش��ر اس��ت که اس�لام آنرا ش��رح
میدهد .در ش��رح این طبیعت ازلی که در وجود انسان وجود دارد ،وضعیت طبیعی و تمایل
به کمالگرایی در هر فرد یعنی فطرت ،میتواند دیدگاهی خوشبینانه در انسان بهوجود آورد.
اسالم فطرت را بهعنوان یک اصل ذاتی در بشر مثبت میخواند و آنرا حالت تسلیم و اطاعات
از خدا میداند .هر فردی از دیدگاه این طبیعت ازلی ،یک موجود معنوی محسوب میشود و
طبقهبندی جداگانهایی برای این معنویت در اسالم و در دیگر ادیان دیگر وجود ندارد.
واقعیت فطرت تاکید میکند که حقیقت روح این است که مستعد دانستن است و تسلیم
خواس��ت خداوند میش��ود و این نش��ان میدهد دانش و اطالعاتی را که از فطرت داریم،
میتوانیم در نفس و روح خود به ش��کل واح��د درآوریم .زمانیکه اصل توحید خود را به
شکل اطاعت از خداوند نشان داد و ثابت کرد که اسالم ریشه در اصول متافیزیکی توحید
دارد که هر یک از جنبههای زندگی را درون این قدرت نامتناهی جای داده است .بنابراین،
دلیلی برای کفر وجود ندارد و هر چیزی دارای منشایی است که منشا آن ذات ازلی است.
حتی پیامبر اس�لام بیان میدارد حقیقت جدیدی وج��ود ندارد ،چون که هر چیزی
ذاتی است و دارای یک طبیعت ازلی در این دنیا است ،سنت این است که اسالم یک اصل
ذاتی اس��ت و شکل نهایی و تکمیلشده سنتها بهحساب میآید .در آیههای قرانی آمده
است ،واژه فطرت برابر است با حنیف که نشاندهندۀ توحید نابی است که ابراهیم آنرا
نش��ان داد و بخش مشترک ادیان اسالم ،مسیحیت و یهود است ،بُعد تکوینی و فراروندۀ
این ادیان بهش��مار میآید .بنابراین کمال مطلوب از نظر خداوند دستیابی به این توازن و
هارمونی اس��ت که بین فطرت و نفس وجود دارد و فطرت اصل روحانی است که در نهاد
بش��ر قرار دارد ،یک اصل مطلق ،اما نفس در طبیعت قابل تغییر اس��ت و در روابط پویا و
پدیدههای واقعی وجود دارد.
تفاوت رایج این است که چگونه نهاد انسان در الگوی فطرت اسالمی و در دیگر الگوهای
 62روانشناسی نشان داده شده است .این تفاوتهای فاحش از درک اسالم و مکاتب فلسفی،
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از ذات و نه��اد واقعی��ت بر میخیزد .این امر به این علت اس��ت که جهانبینی اس�لامی
مبتنی بر فطرت انس��ان است؛ درحالیکه جهانبینی غربی مبتنی بر فلسفۀ اثباتگرایی
اس��ت .حتی مطالعات مذهبی در غرب نیز در برخی مواقع ریش��ه در مکاتب فلسفی آنها
(اثباتگرایی) دارند و نهاد انسان را نیز بر مبنای این تفکر مورد مطالعه قرار میدهند .این
امر منش��اء اختالف دانشمندان غربی و اس�لامی شده است .بُعد معنوی فطرت در اسالم
بسیار اهمیت دارد و همین امر علت اساسی تفاوت دیدگاه غربی از اسالم است و در تعریف
انس��ان در این دو دیدگاه تأثیر بهس��زایی میگذارد .در دیدگاه غربی تنها به بُعد زیستی
و فیزیکی اهمیت داده میش��ود و بُعد اثباتی شخصیت انسان را که با روشهای معمولی
قابل مشاهده است ،مورد بررسی قرار میگیرد؛ درحالیکه در دیدگاه اسالمی فطرت پاک
انسان یا نهاد از اهمیت باالیی برخوردار است (لیمن.)2006 ،1
 .13اصل پیمودن فرایند کمال
یکی از ویژگیهای سالمت روانی از دیدگاه اسالم ،پیمودن فرایند کمال 2است .این فرایند در
اسطورهها و داستانهای بسیاری آورده شده است .بهعنوان مثال در بسیاری از داستانهای
حماسی و عرفانی ،قهرمان داستان بهدنبال آزادسازی خویشتن میباشند .قهرمان داستان
در ش��اهنامۀ فردوسی بهدنبال کیخسرو در بند کشیده ش��ده میگردد که توسط دیوها
اسیر گش��ته است و بهخاطر آزادی خویش��تن وجود ،از هفت خان میگذرد .عاقبت نیز
کیخسرو (خویشتن واقعی) را آزاد میکند .آزادی خویشتن ،شناسایی و وصلشدن مجدد
به خویشتن را نیز بهدنبال میآورد .انسان آزادشده خود را بهتر میشناسد .اعیاد زیادی که
در اسالم وجود دارند برگشتن درونی به خود واقعی را بهصورت سمبلیکی نشان میدهند
مثل عید قربان که انس��اها با ُکش��تن نفس بهیمی که امر بر بدیها و ش��هوات نفس��انی
میکند ،خود را به درجۀ باالتری از مراحل رش��د معنوی میرساند .انسان بهمحض اینکه
خود را مالحظه کند ،میشناسد .همانگونه که در داستانهای مثنوی افرادی را مالحظه
میکنیم که بهدنبال شتر گمشدۀ خویش میگشتند و بهمحض پیدا کردن آن را تشخیص
میدهند .در اینباره پیامبر رحمت  9فرمودهاند:
«الحكمة ضالة المؤمنُ ،
یأخذها حیث َو َج َدها» (مجلسی1404 ،ق؛ ج  ،2ص )105

1. Leaman
2. Fully functioning individual
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« حکمت و دانش حکيمانه گمشده مؤمن است هر جا که آن را يافت ،دريافت مي کند».

این داس��تان پیمودن راه کمال در منطقالطیر عطار به زیبایی آورده ش��ده است .مرغانی
که در هوس دیدن س��یمرغ دورهم جمع میش��وند تا اینکه به شور بپردازند ،در حقیقت
در هوای دیدن خویش��تن واقعی هستند نه در خیال دیدن سیمرغ و بههمینجهت پس
از پیمودن وادی دشوار و هفت شهر عشق باالخره به مقصد و مقصود میرسند و در آینۀ
جمال سیمرغ خود را مالحظه میکنند.
داس��تان معراج نبی اکرم یکی از پربارترین داس��تانهای کمال اس��ت که در آن نبی
اکرم پس از س��فر زمینی از مکه به بیتالمق��دس و گزاردن نماز با پیامبران دیگر در
بیتالمقدس و پیدا نمودن آگاهیهای روانی و معنوی ،س��وار بر براق عشق میشود و به
همراهی جبرائیل امین پیامآور وحی و حافظ حکمت ،انگیزۀ پیمودن مراحل عرفانی و
معنوی بهسوی رب خویش میشتابد و در هر آسمانی پیامبر ان مکان و فرشته حافظ آن
حال و مقام را زیارت میکند و به دیالوگ و گفتگو و تعامل با فرش��ته و پیامبر آن مکان
و موقعیت پردازد و از آن گذر میکند تا اینکه به آسمان هفتم (باالترین درجۀ عرفانی و
معنوی) میرسد و از آنجا به صدرهالمنتهی و بیت معمور قدم میگذارد تا اینکه به مقام
مکان قوسین او ادنی میرسد .این مرد کامل وقتی به باالترین درجۀ عرفان رسیده است
در آنجا نمیماند؛ بلکه بهس��وی امت خویش برمیگردد .امتی که وجود دیگری از اوست
و پیوند جداشدنی با او و سرنوشت او دارد .بازگشت بهسوی امت عالوهبر اینکه داللت بر
رسالت و شفقت او میکند ،بلکه از نظر روانشناسی داللت بر این دارد که او انسان کامل
است ،با فراروندگی و گذشتن از الیههای پایین شناخت و معرفت از ابعاد پایین انسانیت
غافل نمیش��ود و در واقع او انس��ان تمام عیار است ،چون الیههای پایین انسانیت را نیز
فراموش نمیکند.
 .14اصل انجام مناس�ک بهعنوان روش درمانگری برای هشیارس�ازی انسان از
فرایندهای ناخودآگاه
در فرایند رواندرمانگری ،درمانگر با هشیارس��ازی محت��وای ناخودآگاه مراجعان ،آنان را
نسیت به انگیزههای ناهشیار آگاه میسازد و این آگاهی مقدمۀ تغییر و اصالح فرایندهای
 64روان��ی میگ��ردد .همواره آزادی با آگاهی توأم بوده اس��ت .بهعن��وان مثال وقتی طوطی
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از اس��ارت خ��ود در بند مادیات و محدودیتها آگاه گش��ت ،آنگاه آرزوی پرواز بهس��وی
هندوس��تان وجود به او دست داد .رواندرمانگران معتقدند که رسیدن مراجع به بینش،
خود موجب درمان مراجعان میش��ود .ش��ناختدرمانی که برگرفت��ه از روانتحلیلگری
اس��ت ،این بینش و ش��ناخت را تاحدی جدی تلقی میکند که پایههای درمان خود را
بر همان ش��ناخت بنا مینهد .جنبش پیدا کردن ،س��اختار دوباره به گزارههای استداللی
دادن و بازبینی اصل صغری ،کبری و ح ِد وسط برای اصالح اندیشهورزی در این فرایند در
شناختدرمانی اساسی تلقی میشود.
در رواندرمانگری اسالمی ،رواندرمانگر با آشنا ساختن مراجع با مناسک رمزآلود و نمادین
(حج ،جهاد ،نمار و روزه) و ترغیب او برای انجام این تکالیف و مناسک ،موجب خودآگاهی
او از فرایندهای ناخودآگاه جمعی میش��ود .این خودآگاهی باعث میشود که فرد جایگاه
خود را در هستی پیدا کند و از خودبیگانگی و پوچی نجات یابد .انسان با انجام اعمال حج
بسیاری از فرایندهای ناخودآگاه خود مثل گشتن به دور معبود ازلی بهطور فطری ،سعی
در صفا و مروه برای پیدا کردن خود گمشده با رجم شیطان برای یافتن قسمتی از نفس
که مالمتکنندۀ قس��مت پایین روان است ،آگاهی مییابد و با قربانی کردن گوسفند در
عید قربان به کشتن نفس خویش که همان نفس اماره است ،اقدام میکند و پی میبرند
که برای گذر از الیههای پایین  روان و رسیدن به ابعاد متعالی آن ،الزم است نفس بهیمی
را قربانی کنند .همچنین انس��انها با نماز بهموقع ،هش��یاری خود را در عبودیت افزایش
میدهن��د .افزونبرای��ن ،به این اصل توحیدی که همراه با کل هس��تی خداوند را عبادت
میکنند ،آگاه میشوند .همین اگاهی به آنان آزادی از بندها و رسیدن به وجود متعالی را
تسهیل میکند .انسانها با روزه گرفتن بهصورت نمادین تقوای خود و حفظ خویشتن (از
مسمومیتهای محیطی و اخالقی) را در عمل نشان میدهند .فرد روزهدار اوالً ،به سیستم
روانی و جس��مانی خود که کام ً
ال بههم مرتبط اس��ت ،اجازه میدهد که استراحت کند و
درثانی ،جلوی پردازشهای اضافی او را که از محرکهای حسی و عاطفی ناشی میشوند،
میگیرد .عالوهبراین ،به جسم و روان کمک میکند که سمومات و رسوبات انباشتهشده
را رفتهرفته از خود دفع و تصفیه کند.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه روزه انواع مختلفی دارد از قبیل روزۀ ش��کم ،روزۀ حواس و روزۀ
س��کوت .روزۀ س��کوت یکی از مهمترین روزهها اس��ت که ذهن را به آرامش میرساند و 65
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در آن بر درمانهایی بیش��تر تاکید ش��ده است که در آنها ذهن انسانها بهطور مشتت و
پراکنده عوامل شناختی را پردازش میکند .بهطور مثال زمانی که حضرت مریم بعد
از تولد حضرت مسیح تحت فشار یهودیان بود و او را متهم به داشتن رابطۀ نامشروع
میکردن��د ،خداوند برای حفظ انرژی روانی حضرت مریم و حفظ س�لامت او ،روزۀ
سکوت را به وی سفارش کرد:

ح َمـنِ َص ْو ًما َف َل ْن ُأ َك ِّل َم
« َف ُك ِلي َواشْ َربِي َوق َِّري َع ْي ًنا َف ِإ َّما ت ََر ِي َّن ِم َن الْ َبشَ ِر َأ َح ًدا َفقُولِي ِإ ِنّي ن ََذ ْر ُ
لر ْ
ت لِ َّ
الْ َي ْو َم إ ِ
ِنس ًّيا» (مریم.)26 ،
«(از این غذای لذیذ) بخور؛ و (از آن آب گوارا) بنوش؛ و چشمت را (به این مولود جدید) روشن
دار! و هرگاه کس��ی از انس��انها را دیدی( ،با اش��اره) بگو :من برای خداوند رحمان روزهای نذر
کردهام؛ بنابراین امروز با هیچ انس��انی هیچ س��خن نمیگویم! (و بدان که این نوزاد ،خودش از تو
دفاع خواهد کرد!)».

روزۀ س��کوت بهطور خالصه بدین صورت اس��ت که نهتنها انس��انها برای ذخیرۀ انرژی
روانی خود از صحبت کردن سر باز میزنند و سکوت اختیار میکنند ،بلکه عوامل محرک
محیطی  را به حداقل میرس��انند (مثل مراقبۀ متعال��ی) و عوامل درونی (از قبیل افکار،
اندیش��هها ،نگرانی از آینده و پش��یمانی از گذشته و هر نوع تحلیل فکری مکرر در ذهن)
را تعطی��ل میکنن��د .بهعبارت دیگر ،تمری��ن حضور در مقابل ح��ق تعالی میکنند که
فقط مش��اهدۀ تجلی باریتعالی در آفاق و انفس اس��ت .بهمنظور رعایت اختصار در مورد
ویژگیهای درمانی مناس��ک دینی به همین اندازه بسنده میکنیم و امید است در آینده
بهصورت آزمایشی اثربخشی این مناسک را در موارد درمانی نشان دهیم.
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فصل چهارم :نظریۀ دلبستگی بهعنوان الگوی ارتباطی انسان،
خدای متعال و دیگران
همانطورکه اش��اره ش��د روانشناس��ی توحیدی اتص��ال فرد با هس��تی در یک زنجیرۀ
توحیدیافته و بهصورت سلس��لهمراتبی که دائماً اجزایش در یکدیگر اثر گذاش��ته و از هم
تأثیر میپذیرند ،تاکید دارد .در این سلس��لۀ اتصال و وحدت هر طبقۀ فوقانی نس��بت به
اشیاء و موجودات پایینتر تسلط ،شفقت و رأفت نشان میدهند و طبقات پایینتر نسبت
به طبقات فوقانی ،حالت فرمانبرداری و عبودیت همراه با طوع و رغبت نش��ان میدهند.
برای تفصیل این گفتمان میتوان به شیخ سهروردی و نظریۀ او راجع به فرشتهشناسی و
فلس��فۀ اشراق اشاره کرد .در این قسمت با کمترین اشارهای به پایههای فلسفی این الگو
سعی میشود که در یک نظام انسجامیافته ،پایههای ارتباطی انسان با هستی متعال نشان
داده ش��ود .تاکید میشود که بس��یاری از گزارههایی که در این قسمت آورده میشود ،از
مح��ک تجربه پیروزمندانه بیرون آمدهاند .تحقیق��ات و پژوهشهای زیادی بر گزارههای
بهکار گرفته ش��ده در این قس��مت تاکید میکنند .ابتدا قبل از پرداختن به اصل موضوع
الزم است مقدمهای در مورد دلبستگی و فرایند شکلگیری آن بیان شود و راههای انتقال
این دلبس��تگی انسانی به دلبس��تگی الوهی مورد بررسی قرار گیرد .الزم به ذکر است که
یافتههای کنونی که توسط تجربیات روانشناسان بارها تایید شده است ،در مکتب عرفان
اس�لامی سالیان درازی اس��ت که مورد استفاده قرار گرفته است .عرفا و حکمای اسالمی
زمانیکه از عشق بهعنوان عامل پیوندزنندۀ ذرات هستی نسبت به یکدیگر ،متصلکنندۀ
زمین و آس��مان و پیوندزنندۀ انسان با انسانهای دیگر و خدا صحبت به میان میآورند،
به خوبی آگاه هس��تند که این عش��ق کیمیایی انرژی روانی بهمعنای واقعی آن میباشد 67
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که میتواند نگهدارندۀ وحدت ،یکپارچگی و توحیدیافتگی باشد .از آنجا که عشق زمینی
را پلی بهس��وی عشق واقعی و الهی میدانستند گفتار حکیمانۀ «المجاز قنطره الحقیقه»
بیانکنندۀ این واقعیت است که موالنا آن را بهصورت زیر بیان کرده است:
عاشقی اگر زین سر و یا زان سر است      عاقبت ما را بدان سو راهبرست
داستانهای بسیاری در کتب عرفانی در مورد کیفیت تبدیل عشق مجازی به عشق حقیقی
آورده شده است که از آن جمله داستان شیخ صنعان با دختر ارمنی یا داستان خلیفه با
کنیزک در مثنوی معنوی میباش��د که برای تلخیص کالم از بیان آن صرفنظر میش��ود
ولی به این نکته اشاره میشود که این فرایند همان کیمیاگری است که کیمیاگران معتقد
بودند که میتوانند مس را به طال تبدیل کنند و یا اصل تبدیل انرژی روانی جنسی است
که در وجود انسان بهصورت پویا تحمل میکند ،زمانیکه چاکراهای پایینی صرف نشود
در چاکراهای باالتر از آن جمله در چاکرای ناحیۀ قلب و س��ینه صرف میش��ود و آتش
عش��ق الهی را شعلهور میسازد که خود موجب معراج انسانی به درجات باالتر روان شده
و انس��ان را بهسوی خودش��کوفایی سوق می دهد .شیخ صنعان نیز به یک معنا کیمیاگر
اس��ت که عشق زمینی مس را به عش��ق الهی طال تبدیل میکند .از این مقدمه استفاده
کرده و و مطلب را به این سو سوق میدهیم که پیشینههای موجود پس از بالبی (1969؛
1973؛ 1980؛  )1982نش��ان دادهاند که پیوند عاطفی بین انس��انها از جمله بین مادر
و فرزند ،پدر و فرزند ،زن و ش��وهر (میکولینس��ر ،گالت و شیور )2002 ،1میتواند تبدیل
به دلبس��تگی بین خدا و انسان گردد و این هم فرایند دیگری از تبدیل ارتباطات انسانی
به ارتباط خدا میباش��د (کرکپاتریک1999 ،؛ 2005؛ پراکتر .)2006 ،در س��طور زیر به
اختصار فرایند تشکیل کیفیت دلبستگی (پیوند عاطفی بین افراد) به اختصار توضیح داده
میش��ود و سپس به پیوند عاطفی بین بنده و خداوند و عملکرد این پیوند عاطفی که به
گونههای مختلفی صورت میگیرد و دلبستگی ایمن ،ایمان ،عشق و تعلق نامیده میشود،
پرداخته میشود .درنهایت نشان داده میشود که چگونه رشد و سالمت معنوی انسانها
از دو طریق درونفردی و بینفردی شکل گرفته و تحول مییابند.
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پایههای نظری سازة روانشناختی «دلبستگی به خدا» در معنویت اسالمی
در حیطة روانشناس��ی دین و بهمنظور بررسی تفاوتهای فردی در زمینة «معنویت »،
توجه پژوهشگران به سازة «دلبستگی به خدا »2بهعنوان یک زمینة پژوهشی جدید جلب
شده است (هیل .)2005 ،3امروزه تصور پژوهشگران بر آن است که «نظریة دلبستگی»4
چارچوب منس��جم و نیرومندی اس��ت ک��ه میتواند به فهم بیش��تر پدیدههای معنوی،
پیامدهای معنویت (مانند روابط بینفردی و سبکهای مقابله با استرس) (کرکپاتریک،5
 )2005 ،a1992و سالمت روانی (گرانکویست 6و کرک پاتریک )2008 ،کمک نماید.
براساس نظریۀ بالبی )1982 ،1980 ،1973 ،1969( 7دلبستگی یک نظام رفتاری مبتنی
بر پایههای زیستی است که بهمنظور کمک به تالشهای جوارجویانه کودک برای نزدیک
ش��دن به الگوی دلبس��تگی (مراقبت) در موقعیتهای تهدیدکننده س��امانیافته است.
براس��اس این نظریه ،یک الگوی دلبستگی با کفایت الگویی است که نسبت به رفتارهای
جوارجویانة کودک حساس و پاسخدهنده باشد (اینثورت و دیگران ،1978 ،8بالبی.)1982،
کودک تا زمانیکه به الگوی دلبس��تگی (مراقبت) نزدیک نشده باشد عواطف و رفتارهای
اضطرابگون��های نظیر «اعت��راض به جدایی »9را از خود بروز میدهد (هازن و ش��یور،10
 .)1994نکتۀ قابل ذکر آن اس��ت که نظام دلبستگی نهتنها در دوران کودکی فعال است
بلکه این نظام بهصورت یک سیس��تم درونکاری در تمام طول زندگی فرد حضور داشته
و عمل مینماید (میکولینسر و همکاران« .)2002 ،الگوی دلبستگی »11از نقشی محوری
و اساس��ی در روابط دلبس��تگی برخوردار اس��ت .این نقش در بهترین صورت در ترکیبی
از دس��ترسپذیری و تمایل به پاس��خدهی به شیوة مناسب مش��خص شده است (بالبی،
 .)1987 ،1973کودک در شرایط خطرناک و فشارزا تالش میکند تا از طریق رفتارهای
جوارجویانه نظیر گریهکردن ،واکنشهای محافظتکننده از س��وی الگوی دلبس��تگی را
1

1. Spirituality
2. Attachment to God
3. Hill
4. Approach of Attachment
5. Kirkpatrick
6. Granquist
7. Bowlby
8. Ainsworth et al
9. Separation protest
10. Hazan & Shaver
11. Model if attachment
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برانگیزد .فراهم آوردن حمایت ،محافظت و آرامش از س��وی الگوی دلبس��تگی منجر به
تجربة «احس��اس ایمن بودن »1و داش��تن یک «پایگاه امن »2از س��وی کودک ش��ده و
حس کنجکاوی فیزیکی و روانشناختی را در وی بیدار میسازد (بالبی.)c1988 ،1982 ،
از اینرو ،تجربۀ دلبس��تگی ایمن به تحول مطلوب شخصیت و کارکردهای روانشناختی
کودک کمک مینماید (بالبی .)c1988 ،بررس��ی پیش��ینة پژوهشی نشان دهندة وجود
رابطة مثبت میان دلبستگی و سالمت روانشناختی افراد است (کروول ،فوالی ،و شیور،3
1999؛ دوزیر ،اس��تووال و آلباس1999 ،4؛ هس1999 ،5؛ سابل .)2000 ،6از سوی دیگر،
دلبستگی ناایمن با کارکرد مثبت پایینتر و بهزیستی روانشناختی ضعیفتر رابطه دارد
( مککرد1979 ،7؛ روبینز1996 ،8؛ دوزیر و همکاران.)2008 ،
در مسیحیت ار استعارة «دلبستگی بینفردی» بهمنظور تبیین جنبة بنیادین «روابط بین
انس��ان و خدا» استفاده شده است .از اینرو در مس��یحیت خداوند بهگونهای ادراک شده
اس��ت که دارای کارکردهایی ش��بیه به کارکردهای الگوی دلبستگی در روابط بینفردی
دارد (کرک پاترک2005 ،1999 ،؛ پراکتر .)2006 ،9بررسی تجربی نیز نشاندهندة وجود
س�لامت روانی باالتر و س��بکهای مقابلهای کارآمدتر در افراد برخوردار از تعهد مذهبی
است (میلر و تورسون .)1999 ،10از دیدگاه نظریة دلبستگی ،منافع روانشناختی دلبستگی
به خدا ریش��ه در کارکردهای خدا بهمثابۀ «الگوی دلبس��تگی حمایتکننده» و «پایگاه
ایمن» دارد .خداوند در شرایط دشوار از انسان حمایت میکند و منبع آرامش روانی است.
از سوی دیگر ،انسان به اتکاء خداوند روحیة جستجوگری را در خود تقویت نموده و جرأت
مواجهه با چالشهای زندگی را مییابد.
یکی از محدودیتهای پژوهشهای صورتگرفته در زمینة دلبس��تگی معنوی این است که
این مطالعات تنها بر روی نمونههای مس��یحی صورت گرفتهاند و مش��خص نیس��ت که آیا
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یافتههای موجود در این زمینه قابل تعمیم به سایر گروههای دینی و مذهبی مانند مسلمانان
است یا خیر؟ از سوی دیگر ،هر گونه بررسی تجربی این موضوع در جوامع اسالمی نیازمند
پیمودن دو گام اساسی است .1 :استخراج مبانی و پایههای دینی سازة «دلبستگی به خدا»،
 .2ساخت و اعتباریابی ابزاری بهمنظور سنجش این سازه در معنویت اسالمی در این نوشتار
کوشیده است تا در راستای تحقق بخشیدن به گام اول مفاهیم زیر را مورد تحلیل و بررسی
قرار دهیم :الف) ارایۀ تصویر روش��نی از کیفیت ارتباط بین انس��ان و خدا در متون و منابع
اسالمی ،ب) بررسی نحوة تجلّی دلبستگی به خدا در رفتارهای مؤمنان.
الف) ارتباط با خدا در معنویت اسالمی
رابطة میان انس��ان و خدا از کلیدیترین نکات در معنویت اسالمی بوده و «عشق الهی »
در قلب این رابطه قرار دارد .بررسی داستانهای قرآنی و احادیث نشان میدهد که خداوند
هم��واره یار و یاور پیامبران و بندگان خود بوده اس��ت و پیامبران  نیز همواره در
تالش برای عبادت و حفظ ارتباط نزدیک با خداوند بوده اند .در قرآن کریم آمده است که
حضرت ابراهیم بیان داشت که:
1

يك لَ ُه َوبِ َذلِ َ
ب الْ َعالَ ِمين* لاَ شَ ِر َ
اي َو َم َما ِتي لِ َّل ِ
ت َو َأنَا َأ َّو ُل
ك ُأ ِم ْر ُ
«إ َِّن َص اَل ِتي َون ُُس ِ��كي َو َم ْح َي َ
ـه َر ِّ
ين» (انعام.)163-162 ،
الْ ُم ْس ِل ِم َ

«نماز و تمام عبادات من ،و زندگی و مرگ من ،همه برای خداوند پروردگار جهانیان است .بگو:

«نماز و تمام عبادات من ،و زندگی و مرگ من ،همه برای خداوند پروردگار جهانیان است.

لذا رابطه میان انس��ان و خداوند از مهمترین ارزشها در معنویت اسالمی تلقی میشود.
عرفای اسالمی نیز در آثار خود کیفیت این ارتباط دو سویه را مورد توجه قرار دادهاند .ابن
عربی ( ،)2004عارف برجسته اسالمی چنین مینویسد:
خداوند عزیز و کریم در حدیث قدسی میفرماید :من در نزد افکار بندگان خود هستم و
تا زمانیکه او از من ذکر کند در قلب او حضور دارم اگر او به اندازة وسعت دست نزدیک
شود ،من بهاندازة طول آرنج به او نزدیک میشوم .اگر او بهاندازة طول آرنج به من نزدیک
شود ،من به او بهاندازة بیشتر از آن به او نزدیک میشوم ،اگر او بهسوی من قدم زنان بیاید،
من بهسوی او دوان دوان میروم (ابن عربی ،2004 ،ص .)24
1. Divine Love
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از سوی دیگر ،آیینهای مذهبی مختلف در معنویت اسالمی نیز راهی دیگر برای متجلٌی
کردن و تداوم بخش��یدن به رابطة میان انس��انها با خداوند هس��تند .عالوهبراین ،چنین
آیینهای��ی نمود و تجلّی بیرونی ش��وق مؤمنان برای حفظ ارتب��اط نزدیک با خداوند در
شرایط دشوار روحی و روانی هستند .در معنویت اسالمی برقراری و حفظ ارتباط با سایر
همنوعان نیز به مثابه بخش��ی از ارتباط انسان با خداوند تلقی میشود .عشق ورزیدن به
همنوع ،احترام غیرمش��روط به دیگران و رفتارهای نوعدوستانه نمونهای از چنین رفتارها
و ارزشهای دینی هس��تند که نش��اندهندة رابطة عمیق و خالصانه مؤمنان با خداوند را
میرسانند .حدیث زیر تاییدی بر مطالب باال است:
در حدیث قدس��ی آمده اس��ت که خداوند تبارک و تعالی در روز رس��تاخیز میفرماید:
کجایند آنانی که به خاطر رضای من به همدیگر عش��ق میورزیدند :امروز من آنان را در
س��ایة حمایت خود قرار خواهم داد ،درحالیکه امروز حمایتی غیر از سایة حمایت من بر
سر کسی گسترده نیست (ابن عربی.)2004 ،
ب) درک خداوند در بستر تعالی و تج ّلی
در معنویت اس�لامی فهم کیفیت رابطه انس��انها با خداوند نیازمن��د تفکیک کردن دو
شکل مکمل ارتباط خداوند با مخلوقاتش ،یعنی «حضور خداوند در همه جا »1و«تقدس
و تعالی ذات حق »2میباش��د .اکثر دانش��مندان اسالمی (مانند ابن عربی1980 ،؛ غزالی،
1992؛ چیتی��ک )1998 ،1989 ،3معتقدند خداوند در ذات خود متعالی و دور از فهم و
درک انسانها است اما از طریق حضور همه جایی خود ارتباطی فعال و پویا با مخلوقاتش
دارد .این ارتباط در بهترین حالت از طریق بررس��ی صفات الهی و اس��ماء حس��نی قابل
درک اس��ت .صفات الهی صورتهای ازلی هس��تند که اعمال و افع��ال خداوند از طربق
آنها متجلی میگردد ،بهعبارت دیگر ،کیفیت ارتباط نزدیک خداوند با انس��انها از طریق
بررس��ی صفاتش قابل درک است .اسماء حس��نی خداوند نیز نشاندهندة ارتباط نزدیک
خداوند با بندگانش است .عالوهبر صفات الهی و اسماء حسنی ،داستانها و قصص قرآنی و
روایات پیامبران و امامان نیز شکلها و کیفیتهای گوناگون ارتباط خداوند و انسانها را بر
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2. Responsiveness
3. Chittick
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ما روشن میسازند .حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که در صورت وجود
رابطۀ نزدیک بین خداوند و انس��انها ،کیفیت و نحوة این ارتباط چگونه است؟ آیا از یک
منظر گستردهتر ،این ارتباط را میتوان به مثابۀ یک «پیوند دلبستگی »1بهحساب آورد؟
اگر چنین مفهومس��ازی امکانپذیر باشد در آن صورت خداوند میتواند از فراهم نمودن
حمای��ت ،آرامش ،امنیت و کمک به بندگانش در ش��رایط دش��وار نقشها و کارکردهای
الگوی دلبستگی را ایفاء نماید و مومنان نیز می توانند از طریق تجربه کردن رابطه خود
با خداوند به احساس امنیت روانشناختی دست یابند (کرک پاتریک.)2005 ،b1992 ،
برای آنکه رابطه خداوند و انس��ان بتواند بهمثابۀ پیوند دلبستگی تلقی شود الزم است تا
ویژگیهای الگوی دلبستگی مطرحشده در نظریۀ بالبی (مانند ویژگیهای مراقبتکنندگی
الگوی دلبستگی و ویژگیهای مراقبتجویانه کودک) در پیوند دلبستگی انسانها با خداوند
جس��تجو ش��ود (کسیدی .)1999 ،2در این جا این س��ؤال پیش میآید که آیا خداوند از
سوی مومنان بهصورت یک الگوی دلبستگی فراهمآورندة «پناهگاه ایمن» و «پایگاه امن»
ادراک میشود؟ بهمنظور پاسخ به این سؤالها و مشخص نمودن آن دسته از ویژگیهای
خداوند که همسو با ویژگیهای یک الگوی دلبستگی میباشند ،الزم است تا به کنکاش
در متون و منابع اسالمی پرداخته شود .کنکاش در این متون نهتنها به مشخص شدن این
ویژگیها کمک مینماید بلکه به مشخص شدن شواهدی دال بر وجود رفتارهای مرتبط
با دلبستگی در مؤمنان یاری خواهد رساند.
ویژگیهای الگوی دلبستگی در معنای کلمة «ایمان»3
بررس��ی معن��ای کلمة «ایمان» در قرآن کریم (بقره )108 ،نش��ان م��ی دهد که معنای
مختلفی از این کلمه اس��تنباط میش��ود .این معانی عبارتند از :ایمنی (بقره ،آیة ،)234
صلح (نساء ،)91 ،امنیت (اعراف ،)97 ،اطمینان ( بقره ،)260 ،و قابلیت اعتماد (نور.)62 ،
لذا معانی و مفاهیم مستتر در کلمة ایمان از اهمیت خداوند بهمثابۀ یک الگوی دلبستگی
فراهم آورندة امنیت روانشناختی ،در الهیات اسالمی حمایت مینماید.
1. Attachment band
2. Cassidy
3. Faith
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صفات الهی انعکاسی از خداوند بهمثابۀ یک الگوی دلبستگی
بررس��ی متون اس�لامی روشن میس��ازد که صفات الهی و اس��ماء حسنی به چه شکلی
ویژگیهای یک الگوی دلبس��تگی مطل��وب و با کفایت در خداوند منعکس میس��ازند.
براساس اعتقادات اسالمی خداوند از طریق  99صفت قابل درک است (البخاری.)1979 ،
مسلمانان از طریق زمزمۀ این اسامی یا صفات میکوشند تا نیروی نهفته در این صفات را
در موقعیتهای مختلف فرا خوانند .مث ً
ال ،زمانی که مومنان با تهدیدی مواجه شوند ،خدا
را با نام «المؤمن» فرا میخوانند تا احس��اس امنیت را به آنها بازگرداند .بر اساس نظریه
بالبی ،فراهم کردن احساس امنیت از سوی مراقب برای کودک در کانون پیوند دلبستگی
قرار دارد« .المؤمن» بهعنوان یکی از اسامی خداوند به این معناست که خداوند تنها کسی
اس��ت که میتواند در شرایط تهدیدکننده بیرونی و نامالیمات روانی به مومنان آرامش و
امنیت هدیه نماید (فلق ،5 -1 ،ناس.)6-1 ،
«پاس��خدهندگی» از دیگر ویژگیهای الگوی دلبس��تگی با کفایت در نظریۀ بالبی است.
«المجیب» از دیگر اس��امی خداوند اس��ت .مؤمنان بر این باورند که خداوند در ش��رایط
سخت و نامالیمات همواره در دسترس بندگان بوده و به درخواست بندگان پاسخ میدهد.
داستانها و آیات قرآن نیز تع ّهد عمیق به پاسخگویی خداوند به مؤمنان را بیان میکنند.
خداوند به پیامبرش میفرماید:

«و ِإ َذا َس َألَ َ
يب َد ْع َو َة الدَّ ِاع ِإ َذا َد َع ِ
ان َف ْل َي ْس َت ِج ُيبوا لِي َولْ ُيؤْ ِم ُنوا بِي لَ َع َّل ُه ْم
يب ُأ ِج ُ
ك ِع َبا ِدي َع ِّني َف ِإ ِنّي ق َِر ٌ
َ
ون» (بقره.)186 ،
َي ْرشُ ُد َ
«و هنگامی که بندگان من ،از تو در باره من سؤال کنند( ،بگو ):من نزدیکم! دعای دعا کننده را،
به هنگامی که مرا میخواند ،پاسخ میگویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند ،و به من ایمان بیاورند،
تا راه یابند (و به مقصد برسند)!».

برآورده کردن نیازهای جس��می و روانی کودک از دیگر ویژگیهای الگوی دلبس��تگی با
کفایت اس��ت .یکی دیگر از اس��امی خداوند که این ویژگی الگوی دلبس��تگی را پوشش
میدهد «الرزاق» است .براساس آموزههای اسالمی ،مؤمنان بههنگام نیازهای جسمانی،
اجتماعی ،روانش��ناختی و حتی معنوی نام «ال�رزاق» را میخوانند( .ذاریات )58 ،و از
خداوند پاس��خ مناسب میگیرند .ویژگی «محافظتکنندگی» الگوی دلبستگی با کفایت
 74در یکی دیگر از اسماء خداوند یعنی «الحافظ» تجلییافته است .خداوند همواره مؤمنان
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را از بالیای مختلف مصون نگه میدارد .بررسی داستانهای مختلف قرآن نیز این ویژگی
خداوند را تصدیق مینماید .نجات یافتن حضرت نوح و یارانش (اعراف ،)64 ،در امان
نگه داشتن حضرت موس��ی و اصحابش از جنگ فرعون و لشکریانش (بقره ،آیة،)49
در امان نگه داشتن حضرت موسی و نقش بر آب کردن توطئه فرعونیان برای کشتن
حضرت موسی به هنگام کودکی ،نمونههایی از حافظ بودن خداوند است .الزم به ذکر
است که این ویژگی در نام دیگر خداوند (المانع یعنی سپر) نیز نمود یافته است.
پناهگاه امن بودن از دیگر ویژگیهای الگوی دلبس��تگی اس��ت .کودک به هنگام ادراک
تهدید به آغوش الگوی دلبس��تگی (مراقب) پناه میبرد« .الصمد» از دیگر اسماء خداوند
است که در یک معنی «پناهگاه» است .خداوند بر خالف الگوی دلبستگی مطرحشده در
نظریه بالبی یک پناهگاه دائمی است که مؤمنان همیشه میتوانند به آغوش او بازگردند.
داس��تان «اصحاب کهف» در قرآن در بهترین شکل این ویژگی خداوند را به مثابه الگوی
دلبستگی با کفایت را روشن میسازد .درمجموع ،تحلیل این صفات و اسماء الهی روشن
میسازد که مومنان چه زمان و چگونه میتوانند خداوند را بهمثابۀ یک الگوی دلبستگی
با کفایت تجربه نمایند.
خداوند بهمثابۀ «پناهگاه امن» و «پایگاه ایمن» در داستانهای قرآن
فراه��م نمودن امنیت در موقعیتهای تهدیدکننده و تقویت نمودن روحیة جس��تجوگری
و چالش��گری از کارکردهای الگوی دلبستگی اس��ت .کارکرد خداوند بهعنوان پناهگاه امن
به بهترین ش��کل در داستان حضرت یونس آشکار میش��ود .این داستان قرآنی نشان
میدهد که چگونه مؤمنان در مواقع دشوار میتوانند به خداوند پناه ببرند و خداوند چگونه
امنیت و آرامش را برای آنان به ارمغان میآورد .در داس��تان حضرت یونس میخوانیم
که وی چگونه در شرایط سخت و ناامیدکننده نزدیکی به خداوند و حمایت وی را جستجو
مینماید:

َاض ًبا َف َظ َّن َأن لَّن نَّق ِْد َر َع َل ْي ِه َف َنا َدى ِفي ُّ
نت ُس ْب َحان َ
ُّون إِذ َّذ َه َب ُمغ ِ
الظ ُل َم ِ
«و َذا الن ِ
َك
ـه ِإلاَّ َأ َ
ات َأن لاَّ ِإلَ َ
َ
نت ِم َن َّ
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َون ََّج ْي َنا ُه ِم َن الْغ َِّم َو َك َذلِ َ
كن ِ
ين» (انبیاء.)88-87 ،
ِإ ِنّي ُك ُ
ُنجي الْ ُمؤْ ِم ِن َ
الظالِ ِمين* َف ْ
«و ذاالنون [= یونس] را (به یاد آور) در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم خود) رفت؛ و چنین

میپنداش��ت ک��ه ما بر او تنگ نخواهیم گرفت؛ (ا ّما موقعی ک��ه در کام نهنگ فرو رفت )،در آن 75

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

منزهی تو! من از ستمکاران بودم!*
ظلمتها (ی متراکم) صدا زد :خداوندا! جز تو معبودی نیست! ّ

ما دعای او را به اجابت رس��اندیم؛ و از آن اندوه نجاتش بخش��یدیم؛ و این گونه مؤمنان را نجات
میدهیم!».

همچنین نشان میدهد که خداوند چگونه از مومنان حمایت نموده و پناهگاهی امن برای
آنان میباش��د (رجوع شود به سورههای مریم ،انبیاء ،شعراء ،عنکبوت) .برای مثال ،زمانی
که حضرت ابراهیم بهدلیل ترویج خداپرس��تی و بی اعتبار ساختن بتپرستی با خطر
مرگ مواجه میش��ود ،خداوند نقش��ة بتپرستان را نقش بر آب میس��ازد و وی را از آن
آزمایش سربلند بیرون میآورد:
��م إِن ُكن ُت ْم َف ِ
يم *
«قَالُ��وا َح ِّرقُو ُه َو ُ
اع ِل َ
ين* ُق ْل َنا َيا نَا ُر ُكو ِني بَ ْر ًدا َو َس�َل�اَ ًما َع َلى ِإ ْب َرا ِه َ
انص ُروا آلِ َه َت ُك ْ
َو َأ َرا ُدوا بِ ِه َك ْي ًدا َف َج َع ْل َنا ُه ُم أْ َ
ين *» (انبیاء 68 ،تا .)70
الخْ َس ِر َ

«گفتند :او را بس��وزانید و خدایان خود را یاری کنید ،اگر کاری از شما ساخته است!* (سرانجام
او را به آتش افکندند؛ ولی ما) گفتیم« :ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش!* آنها میخواستند

ابراهیم را با این نقشه نابود کنند؛ ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم! ».

مبین نقش خداوند به مثابه یک پناهگاه امن است و نشان میدهد که خداوند
این داستان ّ
چگونه مؤمنان را پشتیبانی مینماید .از سوی دیگر ،این داستان به نقش خداوند بهمثابۀ
یک پایگاه امن نیز اشاره میکند زیرا حضرت ابراهیم به اتکای خداوند جرأت مییابد
تا با روحیۀ چالش��گری با مشکالت مقابله نماید .تحلیل روانشناختی سایر قصص قرآنی
محمد تایید دیگری بر
مانند داستان حضرت هود ،صالح ،لوت ،شعیب و ٌ
نقش خداوند بهعنوان الگوی دلبستگی با کفایت است .تحلیل داستان حضرت موسی
در رویارویی وی با فرعون مصر حاوی نکات ارزش��مندی در این زمینه اس��ت .خداوند در
قرآن کریم میفرماید:

َ
َ
��ل ِف ْر َع ْو ُن ِفي الْ َم َدائِنِ َح ِ
س َ
ين * إ َِّن
وس��ى َأ ْن َأ ْس ِ
��ر ِب ِع َبا ِدي ِإن َُّكم ُّم َّت َب ُع َ
اش ِر َ
َ
ون * َفأ ْر َ
«وأ ْو َح ْي َنا ِإلَى ُم َ
َ
ج َنا ُهم ِّمن َجن ٍ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّات َو ُع ُيونٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
لاَ
يع َحاذ ُر َ
ون * َو ِإنَّ ُه ْم ل َنا لغَائظ َ
َهـؤُ ء لش ْرذ َمةٌ َقليل َ
ون * َو ِإنَّا ل َجم ٌ
ون * َفأخْ َر ْ
َ
َ
وز َو َمقَا ٍم َكرِيمٍ * َك َذلِ َ
* َو ُك ُن ٍ
ك َوأ ْو َر ْث َنا َها بَ ِني إ ِْس َرائِ َ
ين * َف َل َّما ت ََرا َءى الْ َج ْم َع ِ
ان
يل * َفأ ْت َب ُعو ُهم ُّمشْ ِر ِق َ
ون * ق َ
ق َ
َال َكلاَّ إ َِّن َم ِع َي َربِّي َس َي ْه ِدينِ » (شعراء.)62-52 ،
وسى ِإنَّا لَ ُم ْد َر ُك َ
َال َأ ْص َح ُ
اب ُم َ
«و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را (از مصر) کوچ ده ،زیرا شما مورد تعقیب هستید!*
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مس ّلم ًا گروهی اندکند؛* و اینها ما را به خشم آوردهاند؛* و ما همگی آماده پیکاریم!* (سرانجام
فرعونیان مغلوب شدند )،و ما آنها را از باغها و چشمهها بیرون راندیم *،و از گنجها و قصرهای
مج ّلل!* (آری )،اینچنین کردیم! و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم!* آنان به تعقیب بنی اسرائیل

پرداختن��د ،و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رس��یدند *هنگامی که دو گ��روه یکدیگر را دیدند،
یاران موس��ی گفتند« :ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم! *(موسی) گفت« :چنین نیست! یقین ًا
پروردگارم با من است ،بزودی مرا هدایت خواهد کرد!».

این داس��تان مشخص میکند که خداوند در شرایط دش��وار از سوی موسی بهعنوان
یک پناهگاه امن و پایگاه ایمن ادراک میشده است .هنگامی که یاران حضرت موسی
از قدرت فرعون میترس��یدند وی از حمایت خداوند و هدایت وی اطمینان کافی داشت
چنین ایمان مستحکمی به خوبی در قرآن کریم آمده است:

َ
اض ِرب بِّ َع َص َ
«ق َ
ان ُك ُّل
وس��ى َأ ِن ْ
اك الْ َب ْح َر َفان َف َل َق َف َك َ
َال َك اَّل إ َِّن َم ِع َي َربِّي َس َ��ي ْه ِدينِ * َفأ ْو َح ْي َنا ِإلَى ُم َ
ق َك َّ
ِف ْر ٍ
ين
الط ْو ِد الْ َع ِظ ِ
ين * ث َُّم َأ ْغ َر ْق َنا آْالخَ ِر َ
وسى َو َمن َّم َع ُه َأ ْج َم ِع َ
يم * َو َأزْ لَ ْف َنا ث ََّم آْالخَ ِر َ
ين * َو َأ َ
نج ْي َنا ُم َ
ين * َوإ َِّن َربَّ َ
* إ َِّن ِفي َذلِ َ
الر ِ
يم» (شعراء.)68-62 ،
ك ل َآَيةً َو َما َك َ
ان َأ ْكث َُر ُهم ُّمؤْ ِم ِن َ
ح ُ
ك لَ ُه َو الْ َع ِزي ُز َّ

«(موس��ی) گفت« :چنین نیست! یقین ًا پروردگارم با من است ،بزودی مرا هدایت خواهد کرد!* و
بدنبال آن به موس��ی وحی کردیم« :عصایت را به دریا بزن!» (عصایش را به دریا زد )،و دریا از
هم ش��کافته ش��د ،و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود!* و در آنجا دیگران [= لشکر فرعون] را

نیز (به دریا) نزدیک س��اختیم! * و موس��ی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم!* سپس

دیگران را غرق کردیم!* در این جریان ،نشانه روشنی است ولی بیشترشان ایمان نیاوردند! (چرا

که طالب حق نبودند) * و پروردگارت شکستناپذیر و مهربان است!».

هنگامیکه یاران حضرت موسی در ش��رایط دشوار ناامید و نگران میشدند ،حضرت
موسی با اتکا به پاسخدهی خداوند میگفت :نگران نباشید ،خدای من همیشه با من
اس��ت و او مرا هدایت خواهد کرد .این داس��تان و س��ایر داستانهای قرآنی تا حد زیادی
دربردارندة مفاهیم روانش��ناختی زیادی در زمینة دلبستگی است که دستیابی به هستۀ
اصلی این داستانها نیازمند رمزگشایی از آنهاست.
خداوند بهمثابۀ الگوی دلبستگی بر اساس آیات قرآن
شواهد بیشتر دال بر نقش خداوند بهعنوان الگوی دلبستگی را میتوان مستقیماً از طریق 77
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آن دس��ته از آیات قرآن که دربارة صفات الهی صحبت مینمایند ،اس��تنباط کرد .برای
مثال ،برخی از آیات قرآن خداوند را بهصورت یک الگوی بخش��نده و مهربان که توانایی
فراهمسازی امنیت و آرامش برای مؤمنان دارد ،توصیف می نمایند« .حاضر بودن در همه
جا» از جمله ویژگیهایی است که به خداوند اطالق میگردد این ویژگی بدین معناست
که مومنان میتوانند خداوند را بدون محدودیتها و مرزهای زمان و مکان ادراک نمایند:
ب َف َأ ْي َن َما ُت َولُّوا َفث ََّم َو ْج ُه ال َّل ِ
«ولِ َّل ِ
يم» (بقره.)115 ،
ـه الْ َمشْ ِر ُ
ـه إ َِّن ال َّل َ
ق َوالْ َمغ ِْر ُ
َ
ـه َو ِاس ٌع َع ِل ٌ

«مشرق و مغرب ،از آن خداست! و به هر سو رو کنید ،خدا آنجاست! خداوند بینیاز و داناست!».

«نزدیک بودن خداوند به بندگان» از ویژگیهای دیگری است که از طریق آیات مختلف
قرآن بیان شده است:

ش َي ْع َل ُم َما َي ِل ُج ِفي أْ َ
ات َو أْ َ
او ِ
ال ْر ِ
ض ِفي ِس َّت ِة َأ َّيا ٍم ث َُّم ْاس َت َوى َع َلى الْ َع ْر ِ
ض َو َما
ال ْر َ
الس َم َ
« ُه َو الَّ ِذي خَ َل َق َّ
ج ِم ْن َها َو َما َي ِ
ير«
ـه بِ َما َت ْع َم ُل َ
ج ِفي َها َو ُه َو َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكن ُت ْم َوال َّل ُ
��ما ِء َو َما َي ْع ُر ُ
َيخْ ُر ُ
نز ُل ِم َن َّ
الس َ
ون بَ ِص ٌ
(حدید.)4 ،

«او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز [= شش دوران] آفرید؛ سپس بر تخت قدرت
ق��رار گرفت (و به تدبیر جه��ان پرداخت)؛ آنچه را در زمین فرو میرود میداند ،و آنچه را از آن

خارج میشود و آنچه از آسمان نازل میگردد و آنچه به آسمان باال میرود؛ و هر جا باشید او با
شما است ،و خداوند نسبت به آنچه انجام میدهید بیناست!».

همچنین در سورۀ قاف میفرماید:

ب ِإلَ ْي ِه ِم ْن َح ْبلِ الْ َو ِر ِ
يد (ق.)16 ،
ِنس َ
س بِ ِه نَ ْف ُس ُه َون َْح ُن َأق َْر ُ
ان َونَ ْع َل ُم َما ُت َو ْس ِو ُ
َولَق َْد خَ َل ْق َنا إْال َ
«ما انسان را آفریدیم و وسوسههای نفس او را میدانیم ،و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم!».

در سورۀ واقعه نیز میفرماید:
ب ِإلَ ْي ِه ِم ُ
نك ْم َولَ ِ
ون» (واقعه)85 ،
ـكن لاَّ ُت ْب ِص ُر َ
«ون َْح ُن َأق َْر ُ
َ
«و ما از شما به او نزدیکتریم ولی نمیبینید!».

در مجموع آیاتی از این دست در کنار داستانهای قرآن و صفات و اسماء حسنی خداوند
بهوضوح آشکار میسازد که مومنان میتوانند در صورت نیاز و در همه شرایط خداوند را
بهصورت یک الگوی دلبس��تگی با کفایت ادراک نمایند .بهعالوه ،شواهد ذکر شده نشان
میدهد که خداوند بهعنوان «وجودی حکیم و با قدرت» میتواند فراهمکنندۀ پایگاه امنی
 78باشند که مؤمنان با اتکاء به آن به جستجوگری پرداخته و به کمال نزدیکتر شوند.
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تج ّلی رفتارهای مرتبط با دلبستگی به خدا در رفتارهای مومنان
اگر چه رفتارها بهخودیخود تاییدی بر وجود دلبستگی و کیفیت آن نیستند ،اما برخی
رفتارها از وجود یک پیوند دلبستگی بین انسانها و خداوند حکایت میکنند .در مسیحیت
رفتارهایی مانند برداشتن دستها بهسوی خداوند ،گریه کردن در دعاها و حضور یافتن در
کلیسا بهعنوان نمونهای از رفتارهای دلبستگی در مسیحیان تل ّقی میشود (کرکپاتریک،
 .)a1992چنین رفتارهایی ممکن است نشاندهندة جوارجویی یا نوعی بازگشت بهسوی
خداوند بهمثابۀ یک پایگاه امن باشد .در میان مسلمانان نیز رفتارهای فراوانی از این دست
وجود دارد که در ادامه به آن اشاره میشود.
جوارجویی و رسیدن به خدا مقصد نهایی بسیاری از آئینها و اعمال دینی در مسلمانان
است .نماز ،دعا ،صدقه دادن ،حج و زیارت اماکن مقدس از جمله آئینهایی هستند که با
تقرب جستن به خدا انجام میپذیرد .خداوند در آیات قرآن هستة اصلی عبادات و
هدف ّ
مراسم مذهبی را به اجمال بیان داشته است:
اي َو َم َما ِتي لِ َّل ِ
ب الْ َعالَ ِمين» (انعام.)162 ،
«ق ُْل إ َِّن َص اَل ِتي َون ُُس ِكي َو َم ْح َي َ
ـه َر ِّ

«بگو :نماز و تمام عبادات من ،و زندگی و مرگ من ،همه برای خداوند پروردگار جهانیان است».

آی��ة فوق بهوضوح بیان میدارد که کارکرد اصلی بس��یاری از آئینهای دینی جوارجویی
تقرب به خداوند اس��ت .جوارجویی مومنان در دعاها بخش��ی از میراث غنی اس�لامی
و ّ
میباش��د که از پیامبراکرم و اهل بیت به مس��لمانان رس��یده است .بررسی این
دعاها نشاندهندة رابطه شخصی عمیق آنان با خداوند میباشد .بدون شک ،پرداختن به
این بخش از میراث گرانبار اس�لامی را میتوان به فهم جنبههای عاطفی و عرفانی اسالم
و بهویژه شیعه نسبت داد .بسیاری از این دعاها (مانند دعای کمیل) نشاندهندة احساس
درونی عمیق مس��لمانان نسبت به خداوند است .به تعبیری میتوان گفت رابطة انسانها
تضرع مش��ابه فریادهای یاریجویانۀ کودک از مادر در ش��رایط
با خداوند به هنگام دعا و ّ
تهدیدکننده است .مرور عباراتی از دعای کمیل این مفهوم را روشنتر میسازد:
«پ��روردگارا ،از رحم��ت و برکت��ت اس��تدعا دارم که مرا به جوار خ��ود فراخوانی .تو
بزرگوارتر از آن هس��تی که فردی را که از محبت خویش به او روزی دادهای از خود
دور کنی ،یا فردی را که به قرب خود فرا خواندهای دور از خود کنی ،و یا فردی را که 79
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پن��اه دادهای از چتر حمایت خود بی��رون کنی .پروردگارم ،حافظ و نگهبانم ،بر فرض
که بتوانم آتش دوزخت را تحمل کنم (که در اثر گناهان بر من عارض شده) ،چگونه
میتوانم دوری ترا تحمل نمایم» (قمی.)2005 ،
نمونة دیگری از دعاهای مس��لمانان که نش��اندهندة رابطة دلبس��تگی عمیق مومنان با
خداوند میباشد را میتوان در دعاهای امام زین العابدین یافت:
«الهی ،از درخش��ندگی نور وجه تو و از نورانیت قدس��ی ،از گرمی محبت و رحمت و
خیرخواهی تو استدعا دارم که اعتقاد و باورهایم را در انتظار از رحمت و شفقت خود
از طریق نزدیکی به خود و تقرب به حضرت خویش و لذت بردن از تماشای تجلّی وجه
خود دوام بخشی .به رحمت تو در حالی روی آوردهام که اشتیاق از نیکی و شفقت تو
دارم ،از مهربانی تو جستجو میکنم ،خواهان مشاهدة تجلّی تو هستم ،بر در رحمتت
میکوبم ،در برابر رحمت و ش��فقت تو خاضعانه س��ر تعظیم فرو میآورم» (امام زین
العابدین .)1988 ،
دعاهایی از این دس��ت نشاندهندة وجود مولفة عاطفی در یک پیوند دلبستگی است که
هم به تنظیم عواطف کمک مینماید و هم منجر به افزایش تجربه عواطف مثبت میگردد
(شور.)1994 ،
الف) تق ّرب جستن روانشناختی به خدا از طریق ذکر
اگر چه مس��لمانان بر این باورند که خداوند در همه جا حضور دارد ،اما در اس�لام مناسک
مختلف��ی وجود دارد که به جوارجویی مومنان به خداوند کمک مینماید .به س��مت کعبه
ایس��تادن به هنگام نماز و عبادت و حج رفتن ش��یوههایی برای عینیت بخشیدن و تسهیل
تمودن مفهومس��ازی مس��لمانان از «تقرب به خدا» میباش��ند .ذکر نام خداوند در قلب و
زمزمه کردن نام وی راهی دیگر برای تقرب جس��تن مومنان به خداوند است .از اینرو ،ذکر
نیز از دیگر رفتارهای دلبستگی به خدا در مسلمانان محسوب میشود .وجود و تداوم حس
نزدیکی به خداوند به مومنان کمک مینماید تا با جرﺃت و قدرت بیشتری به حل چالشهای
زندگی خود بپردازند .احادیث قدسی نیز به اهمیت ذکر در سنت اسالمی اشاره دارند:
خداون��د تب��ارک و تعالی میفرماید« :تا زمانی که بندهام مرا یاد میکند من با او هس��تم ،تا
 80زمانیکه لبهای بنده در ذکر من حرکت میکند من با او هستم» (ابن عربی ،2004 ،ص .)33
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به زبان نظریه دلبس��تگی ،این احادیث نش��اندهندة آن اس��ت ک��ه خداوند یک الگوی
دلبستگی مطلوب برای انسان است که در تمامی شرایط زندگی حضور دارد.
ب) پاسخ به جدایی و هجران
بر اساس نظریه اینثورث ( ،)11985تهدید جدایی از الگوی دلبستگی منجر به بروز اضطراب
در کودک میگردد و از دست دادن الگوی دلبستگی باعث سوگ 1در وی میشود .هرچند
که خداوند بهعنوان یک الگوی دلبستگی هیچگاه مومنان را ترک نمیکند (حدید ،)4 ،اما
برخی از عرفای اسالمی داستان «هبوط انسان» را بهعنوان مهمترین صورت ازلی جدایی
انس��ان از خداوند تلقی مینمایند (رومی .)1978 ،این واکنش نوستالژیک نسبت به این
«جدایی معنوی نوعی» در آثار عرفای مس��لمان ایرانی نیز نمود یافته اس��ت (سبزوازی
خراسانی .)2008 ،این اضطراب عمیق و ترس دور شدن از خدا بهعنوان الگوی دلبستگی
نهتنها در مومنان بلکه در پیامبرانی به عظمت حضرت ابراهیم نیز به چشم میخورد:
خداوند تبارک و تعالی به پیامبر و دوس��ت صمیمی خود حضرت ابراهیم فرمود :ای
ابرهیم این چه ترس��ی است که تو از من داری؟! حضرت ابراهیم گفت :پروردگارا،
چگونه ترس��ی از تو نداشته باشم درحالیکه پدرم آدم که توسط تو برگزیده شده بود
و نزدیکترین خود به تو بود و تو با دو دست خویش او را خلق کرده بودی و از روحت بر
او دمیده بودی و به فرشتگان دستور داده بودی بر او سجده کنند ،به علت یک نافرمانی
او را از بهش��ت خ��ود دور ک��ردی .در این موقع بود که خداوند ب��ه او الهام نمود که «ای
ابراهیم میدانی که نافرمانی فردی که به او عش��ق میورزم چقدر س��نگین است؟» (ابن
عربی ،2004 ،ص  .)57درست به همان صورتیکه کودک در صورت ناکامی در دستیابی
به الگوی دلبس��تگی واکنش نشان میدهد (گریه کردن) ،مومنان نیز به هنگام جدایی و
هجران از خداوند تضرع و زاری میکنند.
ارتباط با خدا بهعنوان یک رابطة دلبستگی
طبق نظر بالبی ( ،)1973الگوهای فعال درونی بازنماییهای ذهنی را ایجاد میکنند که
زیربنای احساس��ات ،افکار ،رفتارها ،حسهای بدن��ی و انگیزشها در هر نوع ارتباطی ،از
1. Grief
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جمله ارتباط با موضوعات دلبس��تگی دینی و الهی هستند .کرکپاتریک ( )1999اظهار
داشته است که نظریة دلبستگی ،چارچوب محکمی را برای فهم جنبههای متعدد باورهای
مذهبی بهویژه با در نظر گرفتن ارتباط ادراکشدة فرد با خدا فراهم میکند .کرکپاتریک
و همکارانش (کرکپاتریک1999 ،1992 ،؛ کرکپاتریک و ش��یور )1990 ،معتقدند که
رابطة بندگان با خدا را میتوان بهعنوان رابطة دلبستگی بیان نمود .در این الگوی رابطهای،
خداوند بسیاری از عملکردهای موضوع دلبستگی از دارا میباشد.
کرکپاتریک ( )1999دلبستگی به خدا را در سه گزاره خالصه میکند:
الف) ارتباط ادراک شده با خدا اساس باورهای مذهبی افراد را تشکیل میدهد؛
ب) پیوند عاطفیای که در این ارتباط تجربه میشود نوعی از عشق است که شبیه ارتباط
نوزاد-مادر است؛
ج) ویژگیهای باور به خدا شبیه ویژگیهای دلبستگی ایمن است  .
بس��یاری از مؤمنان خداون��د را پناهگاه مطمئن میدانند که در مواقع فش��ارهای روانی
یآورند تا آرامش پیدا کنن��د و خداوند را پایگاه امنی
و تهدیده��ای مختل��ف به او روی م 
میدانند که به آنان جسارت و تهور رویارویی با مشکالت میدهد .بسیاری از ویژگیهای
رفتاری مؤمنان از قبیل جوارجویی در دعاها و اعتراض به جدایی در مواقعی که احساس
میکنن��د ارتب��اط آنان با وجود باریتعالی بههم خورده اس��ت ،در رفتارهای دلبس��تگی
کودکان و نوجوانان با والدین و همساالن خود نیز دیده میشود.
پژوهشگران نش��ان دادهاند توانمندی در مقابله ،بیشتر به خاطر داشتن رابطة شخصی و
دلبس��تگی ایمن به خداست و نه به علت ش��رکت محض در مراسم مذهبی .هر اندازه با
خدا رابطة عاطفی باالتری داشته باشیم و او را در زندگی خود در دسترس بدانیم و معتقد
باش��یم که هنگام سختی میتواند ما را درپناه خود قرار دهد ،به همان میزان مقابلههای
معنوی ما باالتر میرود (بالویچ و پارگامنت2002 ،؛ پارگامنت.)1997 ،
ارتباط بین دلبستگی به خدا و دلبستگی به مراقبان اولیه
کرکپاتریک ( )2005نظریة دلبس��تگی را به ارتباط بین بندگان و خدا نیز گسترش داد
که تبیینکنندۀ بسیاری از مقابلههای معنوی است.
 82ارتباط دلبستگی به والدین و دلبستگی به خدا با چهار الگو توضیح داده میشود:
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 .1فرضی��ة همس��انی الگوی فعال درون��ی :رابطه با خداوند مطاب��ق تجربیات  از موضوع
دلبستگی انسانی میباشد؛  
 .2فرضیة جبرانی هیجانمحور :دلبس��تگی به خدا جبران کنندة خالء دلبستگی ایمن با
انسانها میباشد؛
 .3فرضیة همسانی اجتماعی :اکثرتجربههای دوران کودکی از مراقبان مذهبی اولیه  ایمن
به دلبستگی ایمن با خدا میانجامد؛
 .4فرضی��ة همس��انی دانش ارتباط ضمن��ی :ارتباط با خدا بازتاب��ی ضمنی از تجربههای
هیجانی با دیگران میباشد که از افراد مذهبی /معنوی آشکار افراد متمایز است.
فرضی��ة جبرانی بیان میکند که ارتباط با خدا میتوان��د جبرانی برای کمبود پیوندها با
مراقبان و یا پیوندهای عاش��قانه در بزرگس��الی باش��د .فرضیة همسانی بیان میکند که
س��بکهای دلبستگی یک بزرگس��ال در همة پیوندها هماهنگ است :مراقبان ،عشاق و
خداوند .ش��واهد تجرب��ی از هر دو فرضیه حمایت کردهان��د .در حمایت از نقش جبرانی،
کرکپاتریک ( )1998 ،1997در دو مطالعة طولی دریافت که بزرگساالنی که در کودکی
با مراقبان خود دلبستگی ناایمن داشتند ،به احتمال بیشتری در آینده کیش خود را تغییر
دهند .کرکپاتریک و شیور ( )1990تنها در مورد افرادی  که مادران غیرمذهبی داشتند،
ب��رای فرضیة جبرانی حمایت پیدا کردند .در میان پاس��خگویانی که مادران غیرمذهبی
داش��تند ،دلبستگی اجتنابی به مادر با س��طوح باالتر مذهبی بودن بودن فرد همبستگی
داش��ت ،در صورتی که پاس��خگویان با دلبس��تگی ایمن به مادران غیرمذهبی با سطوح
پایینتر مذهبی بودن همبسته بود .افرادی که در خانوادههای مذهبی پرورش یافته بودند،
1
سبکهای دلبستگی با مذهبی بودن در بزرگسالی ارتباط نداشت .در مطالعة گرانکویست
( ،)1998پاس��خگویانی که پیوندهای دلبستگی ناایمن به والدین خود را گزارش کردند،
نسبت به کسانی که پیوندهای دلبستگی ایمن به والدین را گزارش کرده بودند ،افزایش
بیشتری در اهمیت باورهای مذهبی در بزرگسالی نشان دادند.
2
ناِلشوف و فارو
پژوهشگران دیگر برای فرضیة همسانی شواهد بیشتری یافتند .در مطالعة ت 
( ،)2000س��بکهای دلبستگی ایمن با پختگی ایمان همبستگی داشت .در مجموعهای
1. Granqvist
2. TenElshof & Furrow
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از مطالعات (بروکا و ادواردز1994 ،1؛ هال 2و بروکا1995 ،؛ هال ،بروکا ،ادواردز و پایک،3
 )1998مفهوم��ی مش��ابه با الگوهای فعال درونی بالبی ،نظری��ة ارتباطهای موضوعی ،را
اعالم کردند که  فرضیة همخوانی را تأیید میکند .در مجموع ،در این مطالعات نشان داده
ش��د رشد ارتباطهای موضوعی رسش یافته با پختگی معنوی همبستگی مثبت دارد .به
عالوهبر ،این پژوهشها بین ارتباط با مراقبان و تصورهای ذهنی از خداوند همخوانی یافت
شد .در پژوهشی ،گرانکویست و هیجکول )1999( 4هر دو فرضیة جبرانی و همخوانی را
تأیید کردند .در حمایت از فرضیة همسانی ،ارتباط مثبتی بین سبک دلبستگی بزرگسالی
و ارتباط شخصی با خدا یافت شد .در همین مطالعه ،افراد مجرد در مقایسه با افرادی که
رابطة عاشقانهای برقرار کرده بودند ،از نظر مذهبی فعالتر بودند ،به احتمال بیشتری یک
ارتباط شخصی با خدا را ادراک میکردند و بیشتر احتمال داشت که به اهمیت باورهای
مذهبی اشاره کنند.
با نگاهی به این شواهد تجربی ،در مجموع به نظر میرسد هر دو فرضیة جبرانی و همسانی
تأیید شوند .روش اظهار دلبستگی مذهبی در این مطالعهها تا اندازة زیادی متفاوت بوده
اس��ت .در اکث��ر مطالعههایی که از فرضیة جبرانی حمای��ت کردهاند ،برخی از رفتارهایی
که مذهبی بودن را نش��ان میدهند ،سنجیده ش��دهاند ،مانند تغییر کیش یا شرکت در
فعالیتهای مذهبی .ممکن اس��ت این رفتارهای شاخص از تجربة ارتباط با خدا متفاوت
باش��د .پیشنهاد شده اس��ت (بک و مکدونالد2004 ،5؛ کرکپاتریک )1997 ،که افراد با
دلبستگی ناایمن به احتمال بیشتری خدا را از طریق تغییر کیش یا شرکت در فعالیتهای
مذهبی جس��تجو میکنند (جبران) .با وجود این ،در ارتباط با خدا ،الگوهای فعال درونی
تأثیر خود را میگذارند (همسانی) .بنابراین ،ممکن است هر دو فرضیة جبرانی و همسانی
با توجه به روش چارچوبدهی پرسش ،درست باشند .با توجه به پژوهشهایی که تجربه 
با خدا را میس��نجند ،شواهد برای فرضیة همسانی بین دلبستگی به والدین و دلبستگی
به خدا بیشتر یافت شده است.
بک و مکدونالد ( ،)2004بین س��بکهای دلبس��تگی در روابط عاش��قانة بزرگس��الی و
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1. Brokaw & Edwards
2. Hall
3. Pike
4. Hagekull
5. Beck & McDonald
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دلبستگی به خدا ،با استفاده از سیاهة روابط عاشقانة بزرگسالی برای سنجش سبک کلی
دلبس��تگی ،همخوانی کشف کردند .هر چند ،بیان شده اس��ت که امکان دارد پیوندهای
دلبس��تگی به والدین نسبت به سبک دلبس��تگی عاشقانه با دلبستگی مذهبی همخوانی
بیشتری داشته باشد .بهطور خاص ،به نظر میرسد تصویر ذهنی از خداوند در تصویرهای
ذهنی از والدین و مراقبان ریشه داشته باشد (بروکا و ادواردز1994 ،؛ دیکی 1و همکاران،
1997؛ ه��ال و ب��روکا1995 ،؛ هال و هم��کاران1998 ،؛ جاس��تیس و لمبرت1986 ،2؛
نلس��ون .)1971 ،3دیکی و همکاران ( )1997دریافتند :زمانی که والدین پرورشدهنده و
قدرتمند ادراک ش��ود ،کودکان خدا را دارای همین ویژگیها ادراک میکنند .جاستیس
و لمبرت ( ،)1986بین تصویرهای ذهنی بزرگساالن از پدران آنها و از خدا ارتباط پیدا
کردند و آنهایی که دیدگاه منفیتری نسبت به والدین خود داشتند ،نسبت به خداوند نیز
دیدگاه منفیتری داش��تند .بهعالوه ،ارتباطهای عاشقانة بزرگسالی دست کم به دو روش
با ارتباطهای والد-کودک و ارتباط مؤمنان با خداوند متفاوت اس��ت .ارتباطهای عاشقانة 
بزرگس��الی ،متقارن هستند و دارای یک جزء جنسی هستند که در دو پیوند اخیر وجود
ندارد.
فرض بر این است که دلبستگی به خدا به شکل کهنالگو در تمام افراد بهطور ذاتی وجود
دارد و در بافت فرهنگ خانواده و محیط به فعلیت درمیآید .تمام افراد بهطور فطری به
خداوند دلبس��تگی دارند و دلبستگی به والدین و بهویژه به مادر یا مراقب اولیه بر ارتباط
فطری فرد با خداوند تأثیر میگذارد .عالوهبر دلبستگی اولیه با مراقبان متغیرهای دیگری
نیز بر دلبستگی فرد به خدا اثر گذار هستند ،مانند سبکهای تربیتی والدین (استبدادی،
س��هلانگار و یا با قاطعیت و اطمینانبخش��ی) ،میزان پایبن��دی خانواده به مذهب ،نوع
مذهبی بودن هر یک از والدین (درون سو یا برونسو) و غیره.
ویژگیهای دلبستگی به خدا به عنوان رابطة معنوی مؤمنان با خدا
همانگونه که کافمن ( ،)1981بیان نموده است دلبستگی واقعی بین خدا و انسان ایجاد
میش��ود .چون خداوند تنها انگارۀ دلبس��تگی اس��ت که همهجا با انسانها حضور دارد و
1. Dickie
2. Justice & Lambert
3. Nelson
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همیش��ه میتواند در دسترس آنان قرار بگیرد .قدرت ،حکمت و دانایی او بیانتهاست که
میتواند پایگاه امن و پناهگاه مطمئن برای بندگان باشد.
از آنجا که خداوند همه جا حضور دارد و همیش��ه در مواقع س��خت همراه انسانها حاضر
است ،تنها انسانها هستند که باید حضور خود را در مقابل او حفظ کنند .ماینر (،)2007
نیز بر مبنای الهیات مسیحی معاصر ،ویژگیهای ارتباط دلبستگی به خدا را در مسیحیان
مورد مطالعه قرار داده است .بهعلت وجود تفاوت اعتقادی بین مسیحیان و مسلمانان در
چگونگی ارتباط با خدا ،الزم است که از دیدگاه اسالمی نیز الگوی دلبستگی به خدا را با
استفاده از قرآن و احادیث مورد بررسی قرار گیرد.
دلبستگی به خدا در معنویت اسالمی
بررس��ی متون اسالمی روشن میس��ازد که صفات الهی و اسماء ُحسنی ویژگیهای یک
الگوی دلبس��تگی مطلوب و باکفایت به خداوند را منعکس میسازند .بر اساس اعتقادات
اس�لامی ،خداوند از طریق نود و نه صفت قابل درک اس��ت (البخاری .)1979 ،مسلمانان
از طری��ق زمزمة این اس��امی یا صفات میکوش��ند تا نیروی نهفته در ای��ن صفات را در
موقعیتهای مختلف فراخوانند .برای مثال ،زمانی که مؤمنان با تهدید مواجه میش��وند
خداوند را با نام “مؤمن” میخوانند تا احساس امنیت را به آنها بازگرداند .بر اساس نظریة 
بالبی ،فراهم کردن احساس امنیت از سوی مراقب برای کودک در کانون پیوند دلبستگی
قرار دارد“ .المؤمن" به عنوان یکی از اسامی خداوند به این معناست که خداوند تنها کسی
اس��ت که میتواند در شرایط تهدیدکنندة بیرونی و نامالیمات روانی به مؤمنان آرامش و
امنیت هدیه نماید (فلق1-5 ،؛ ناس.)1-6 ،
پاس�خدهندگی 1از دیگ��ر ویژگیهای الگوی دلبس��تگی ایمن در نظریة بالبی اس��ت.
“المجیب” از اس��امی خداوند است و مؤمنان باور دارند که خداوند در شرایط سخت و در
نامالیمات همواره در دس��ترس بندگان قرار دارد و به درخواس��ت بندگان پاسخ میدهد.
داستانها و آیات قرآن نیز تعهد عمیق خداوند به پاسخگویی به مؤمنان را بیان میکنند.
خداوند به پیامبرش میفرماید:
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ون» (بقره.)186 :
َي ْرشُ ُد َ

«هرگاه بندگان از تو دربارة من پرس��یدند] ،بگو[ من نزدیکم و دعای دعاکننده را  ...به هنگامی

که مرا میخواند اجابت میکنم».

ویژگی محافظتکنندگی 1الگوی دلبستگی ایمن ،در یکی از اسماء خداوند یعنی "الحافظ"
تجلی یافته است .خداوند همواره مؤمنان را از بالیا مصون نگه میدارد .بررسی داستانهای
قرآنی نیز این ویژگی خداوند را نش��ان میدهند .نجات یافتن حضرت نوح و یارانش
(اعراف ،)64 ،در امان نگه داشتن حضرت موسی و اصحابش از چنگ فرعونیان (بقره،
 ،)49در امان نگه داش��تن حضرت موسی و نقش بر آب کردن توطئة فرعونیان برای
کشتن حضرت موسی به هنگام کودکی ،نمونههایی از حافظ بودن خداوند است .الزم
به ذکر اس��ت که این ویژگی در نام دیگر خداوند" ،المانع" به معنی س��پر نیز نمود یافته
است.
پناهگاه مطمئن بودن 2از دیگر ویژگیهای الگوی دلبستگی ایمن است .کودک به هنگام
ادراک تهدید به آغوش مراقب پناه میبرد" .الصمد" از دیگر اسماء خداوند است که در یک
معنی پناهگاه اس��ت .خداوند بر خالف الگوی دلبستگی مطرح شده در نظریة بالبی ،یک
پناهگاه دایمی است که مؤمنان همیشه میتوانند به آغوش او بازگردند .داستان «اصحاب
کهف» در قرآن این ویژگی خداوند را به بهترین شکل نشان میدهد  .
فراه��م نم��ودن امنیت در موقعیته��ای تهدید کننده و تقویت روحیة جس��تجوگری و
چالشگری از کارکردهای دیگر الگوی دلبس��تگی ایمن اس��ت .خداوند به عنوان پایگاه
امن 3به بهترین ش��کل در داستان حضرت یونس آشکار میشود .در داستان حضرت
یونس میخوانیم که وی چگونه در ش��رایط سخت و ناامید کننده نزدیکی و حمایت
خداون��د را جس��تجو مینماید (انبیاء .)87-88 ،داس��تان حضرت ابراهیم نیز نش��ان
میدهد که خداوند چگونه از مؤمنان حمایت میکند و پناهگاهی امن برای آنان میباشد.
برای مثال ،زمانی که ابراهیم به دلیل ترویج خدا پرستی و بیاعتبار ساختن بتپرستی با  
خطر مرگ مواجه میشود ،خداوند نقشة بتپرستان را نقش بر آب میکند و وی را از آن
آزمایش سربلند بیرون میآورد« :گفتند :اگر کاری میکنید ،او را بسوزانید و خدایان خود
1. protector
2. safe haven
3. secure base
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را یاری کنید .گفتیم :ای آتش ،برای ابراهیم سرد و بیآسیب باش .خواستند به او نیرنگی
بزنند ،ولی آنان از زیانکارترین مردم قرار دادیم» (انبیاء .)68-70،این داستان مبین نقش
خداوند بهعنوان پناهگاه مطمئن اس��ت و نشان میدهد که خداوند چگونه مؤمنان را در
ش��رایط دشوار یاری میکند .از س��وی دیگر ،این داستان به نقش خداوند به مثابه پایگاه
امن نیز اش��اره دارد ،زیرا حضرت ابراهیم با اتکا به خداوند جرات مییابد تا با روحیة 
چالشگری با مشکالت مقابله نماید.
تحلیل روانش��ناختی سایر داستانهای قرآنی مانند داس��تان حضرت هود ،صالح ،لوط،
ش��عیب و محمد نیز نقش خداوند به عنوان انگارة دلبس��تگی ایمن را نشان میدهد.
تحلیل داس��تان حضرت موس��ی در رویارویی با فرعون نیز نشان میدهد خداوند در
ش��رایط دشوار از سوی موسی به عنوان پناهگاه مطمئن و پایگاه امن ادراک میشده
است (شعراء .)52-62 ،هنگامی که یاران حضرت موسی از قدرت فرعون میترسیدند،
وی از حمایت و هدایت خداوند اطمینان کافی داش��ت .هنگامی که یاران حضرت موسی
در شرایط دشوار ناامید و نگران میشدند ،حضرت موسی با اتکا به پاسخدهی خداوند
میگفت نگران نباش��ید ،خدای من همیشه با من است و مرا هدایت خواهد کرد (شعراء،
 .)62-68این داس��تانهای قرآنی دربردارندة مفاهیم روانش��ناختی در زمینة دلبستگی
است که دستیابی به هستة اصلی این داستانها نیازمند رمزگشایی از آنها است.
غب��اری و ح��دادی ( )1390الگوی خود و دیگران ،هر کدام از بعدهای دلبس��تگی مانند
پایگاه امن ،پناهگاه امن ،پناهگاه مطمئن ،اعتراض به جدایی ،جوارجویی ،قدرتمند بودن
و دانا بودن موضوع دلبستگی را از متون اسالمی برداشت کردهاند .موضوعها و مفاهیمی
مورد بررسی عبارتند از:
 .1تشبیه و تنزیه و ارتباط آنها با یکدیگر .در هنگام تشبیه ،افراد خدا را بهتر میشناسند
چون تجلیات خداوند را در هستی مطالعه میکنند و او را به خود آشنا و نزدیک میبینند.
در تنزیه ،به بعد متعالی خداوند اشاره میشود که افراد بدانند که خدا باالتر از آنچه در
موردش میاندیش��ند ،میباش��د .در این مورد از نوشتههای ابنعربی و برخی از متکلمان
اسالمی میتوان استفاده نمود.
 .2پاس��خگو بودن ،مجیب بودن و اجابت کردن خواس��ت بندگان توسط خداوند .بندگان
 88خداون��د را در نیایشه��ای خود مجی��ب میخوانند و خداوند نیز خ��ود را اجابت کنندة 
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درخواست بندگان معرفی میکند.
 .3چگونگی تجلی ذات خداوندی در صفات ،افعال ،هستی و نیز از نظر فلسفی و عرفانی.
این امر نش��ان میدهد خداوند در هر لحظه از زندگی و ذات وجودی هستی حضور فعال
دارد.
 .4الگ��وی خود .در ارتباط با الگوی خود ،انس��ان موجودی معن��وی و دارای فطرت الهی
و در نهایت مش��تاق دیدار و لقای رب خود اس��ت و از درون استعداد بالندگی و عروج را
دارد  .انسان مشتاق به لقای خداوند رابطة بسیار تنگاتنگی با خدا دارد .همچنین ،نمادها
و مناسکی در اس�لام وجود دارند که نمایانگر تقرب (جوارجویی) فرد به خداوند هستند
(مانند نماز ،حج ،زیارت و رفتن به مکانهای مقدس برای دعا).
زمانی که از تجلی و حضور خداوند در هس��تی صحبت میشود ،فراتر از پاسخگو بودن و
حضور خداوند مطرح است و به نزدیک بودن به خداوند حتی نزدیکتر از خود و رگ گردن
اش��اره میشود .همنوایی که هستة اصلی دلبس��تگی ایمن است ،به روابط نزدیک که در
آن عواطف و احساسات طرفین نسبت به هم رد و بدل میشود ،اطالق میگردد .در این
نوع رابطه ،انگارة دلبس��تگی قادر است به طور مؤثر احساسها و هیجانهای فرد نیازمند
را درک میکند و به آن پاسخ میدهد .این مسأله در بسیاری از دعاها متجلی شده است
که خداوند نیازهای ما را درک میکند و به آن پاسخ میدهد.
تصور ذهنی از خدا و برداشت مفهومی از خدا
انسانها بازنماییهای متفاوتی از خداوندی که با او تعامل دارند ،بهوجود میآورند .بهطور
خاص ،تصور ذهنی از خداوند 1به بازنمایی درونی از ارتباط ذهنی و ش��خصی که افراد با
خداوند دارد ،مربوط میش��ود .تصور ذهنی از خداوند معموالً در س��طح ناهشیا ِر آگاهی
عمل میکند ت��ا تجربههای عاطفی و فیزیولوژیک فرد از خداوند را تحت تأثیر قرار دهد
(موریارتی و دیویس2012 ،؛ ریزوتو .)1979 ،2گیبسون )2006( 3بیان کرد که تصور ذهنی
از خداوند ،تجربه هیجانی یا شناخت قلبی از خداوند است .این شناخت قلبی ،الگوی فعال
درونی 4اس��ت که به احساسات و باورهایی دربارة ارتباط منجر میشود و رفتار فرد را نیز
1. God image
2. Rizzuto
3. Gibson
4. internal working model
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درون آن ارتباط هدایت میکند .در پژوهش گیبسون ( ،)2007مثالهایی در مورد توانایی
بالقوه برای تنوع تصویرهای ذهنی از خداوند ارایه ش��ده اس��ت که طرحوارههای فعال از
خداوند را نش��ان میدهن��د ،که ادراکهای گوناگون از خداون��د طی تجربههای مختلف
زندگی را آشکار میسازند.
برداشت مفهومی از خداوند 1بازنمایی ذهنی دیگری از خداوند است .برخالف تصور ذهنی
از خداوند که دربردارندة ش��ناخت قلبی اس��ت ،برداشت مفهومی از خداوند ،درک و فهم
ش��ناختی فرد از خداوند (شناخت عقلی) میباشد و مبتنی بر تعالیم دینی است که فرد
دریافت کرده است (گیبسون .)2006 ،همین طور ،برداشت مفهومی از خداوند دربردارندة 
اعتقاداتی در این زمینه اس��ت که افراد چگونه باید با خداوند ارتباط برقرار کنند و تعامل
داشته باشد ،چگونه خداوند با فرد تعامل دارد ،و نیز درک و فهم تعلیمی از صفات خداوند
میباش��ند .بهطور خالصه ،تصور ذهنی از خداوند به احساس��ات و هیجانها ارتباط دارد،
درحالیکه برداشت مفهومی از خداوند به شناخت و تفکر مربوط میشود.
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دلبستگی به خدا بهعنوان تبیینکنندۀ ارتباطهای انسان با وجود متعالی
طرح خلقت که با عشق به شناختهشدن و تجلی شروع میشود ،نشان میدهد که هستی
منظرگاه خداست و یکی از دالیلی که خداوند انسان را در کنار هستی دوست میدارد این
اس��ت که در تجلی خداوند خود را دوس��ت میدارد و انسان جایگاه ویژهای در این تجلی
دارد که همان احسن الخالقین است .این انسان مسجود فرشتگان و موجب رشک شیطان،
ارتباط ناگسستنی خود را بارها با خدا اعالم میکند ،از جمله در عهد الست که خداوند بار
دیگر از این انسان سؤال میکند که آیا من رب شما هستم؟ و این انسان با تمام ظلومی و
جهولی پاسخی مثبت میدهد .چون به قدری این رابطه شفاف است که هرگز نمیتوانست
انس��ان ،رابطۀ رب و مربوبی خود را فراموش کند .از اینجاست که رگههای ارتباط معنوی
انسان با خدا بهصورت بارزی دیده میشود که ما آنرا در روانشناسی اسالمی ارتباط فطری
یا دلبس�تگی ازلی مینامیم .بدین صورت که انسان آگاه از اسماء خداوندی که خود پی
برده که خداوند تمام ویژگیهای انگارۀ دلبستگی از قبیل نزدیک بودن به انسان (قریب)؛
مراقبت کردن (رقیب)؛ حکیم و علیم بودن؛ همیشه حضور داشتن؛ حافظ و نگهبان بودن
1. God concept
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(حفیظ) و سایر اس��ماء متعلق به موضوع دلبستگی را دارا میباشد ،وقتی خداوند مجددا ً

انس��انها را جمع کرد و پبمان دوباره با آنها بست ،بازهم بر این رابطه اقرار کردند و حتی
افتخار ورزیدند (قالوا بلی) .در الگوی س�لامت روانی این پیوند عاطفی ،شناختی ،معنوی
و عملی بس��یار مهم تلقی میش��ود .چراکه تجلیات آن در رفتارهای انسان سالم بهصورت
توکل ،تفویض ،رضا ،تس��لیم ،صبر ،ذکر ،نیایش و مناس��ک دیده میشود .انواع بیمارگونۀ
آن نیز بهصورت نفاق ،کفر ،بیگانگی از خویش��تن ،اجتناب از خداوند و سایر طرحوارههای
ناکارامد که به آنها اشاره خواهد شد ،نمایان خواهد شد .بنابراین نویسندگان فعلی ،اساس
شکوفایی این رابطۀ ازلی را در همان صورت ازلی ارتباط دلبستگی میدانند که در صورت
نیاز انس��انها به محافظت و مراقبت خود را نش��ان میدهد .بههمین جهت ،بس��یاری از
روانشناسان آنرا جزو مکانیسمهای نگهداریکننده از جسم و روان تلقی میکنند .خداوند
خود نیز بارها به این رابطۀ انس��انها به ُصور گوناگون اش��اره نموده اس��ت .بهعنوان مثال
فرع��ون با همۀ بزرگنمایی و انکار ،زمانی که در مخمصۀ غرقش��دن قرار گرفت ،بالفاصله
ارتباط دلبستگی او فعال شد و بیان کرد که باید از خدای موسی کمک بخواهم .قب ً
ال نیز
بارها زمانی که نمیتوانست گره از مشکالت خود باز کند با خداوند رازونیاز کرده بود .افراد
عادی نیز در شرایط دشوار استرس و اضطرار ،این سیستم دلبستگی را بهکار میاندازند و
بیش��تر به نیایش میپردازند .همۀ این موارد نشان میدهد که بهطور فطری و ازلی رابطۀ
دلبس��تگی و پیوند عاطفی بین انس��ان و خدا وجود دارد ولی تحت تأثیر عوامل گوناگون
محیطی قرار میگیرد و در مواردی خود را بهصورت تحریفش��ده از جمله دلبس��تگی به
بتهای گوناگون از قبیل پول ،مقام و افراد قدرتمند نشان میدهند.
پژوهشهای اولیۀ این نویس��ندگان نش��ان میدهد که این دلبس��تگی ازلی تحت تأثیر
محیط خانواده قرار میگیرد و نوع دلبستگی والدین و سبک مراقبت آنان از فرزندان ،این
دلبستگی ازلی را رنگ میزند و به آن شکل تازهای میبخشد یا اینکه آنرا از قوه به فعل
در میآورد .مهمترین فرایندهایی که در این شکلدهی مؤثر میباشند فرایند همسانی و
جبران هستند .در فرایند همسانی همانگونه که تحقیقات نشان میدهند (کرکپاتریک،
)2005؛ اگر کودکی در خانوادۀ مذهبی متولد شده باشد ،خانوادهای که دلبستگی ایمن
داش��ته و نیازهای اساسی کودک را مناسب پاس��خ داده باشند ،دلبستگی کودک به خدا
ایمن میش��ود .بهعبارت دیگر ،دلبستگی کودک در این الگو هم به خانواده ایمن است و 91
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هم به خداوند .در فرایند جبرانی که بیشتر در خانوادههای غیرمذهبی مشاهده میشود ،از
کودک مراقبت الزم بهعمل نمیآید و کودک برای جبران نداشتههای خود در مراقبتهای
اولی��ه ،به خدا روی میآورد .بهعبارت دیگر ،کودکی ک��ه نیازهای مراقبتی او در خانواده
برآورده نش��ده اس��ت و دلبستگی او به پدر و مادر ناایمن (اجتنابی یا اضطرابی) میباشد،
س��عی میکند که خداوند را بهعنوان موضوع دلبس��تگی ایمن خود انتخاب کند و از نظر
روانی آرامش الزم را پیدا کند و چنین بپندارد که آنچه در خانواده نصیب او نشده است
در رابطه با خدا جبران خواهد شد و تمام نداشتههای او در خانواده به داشتههای معنوی
او با خدا تبدیل خواهد شد .پژوهشهای فعلی نشان میدهند که اینگونه افراد که رابطۀ
خوبی با خانوادۀ خود ندارند و این رابطه را در دلبستگی معنوی جستجو میکنند و این
کار را معموالً با رفتن به مسجد ،کلیسا و کنیسه و سایر مکانهای مقدس انجام میدهند
ول��ی از نظر عاطفی و هیجانی هرگز به آرامش نمیرس��ند (هال ،هالکرو ،هیل و دلنی،1
 .)2004در تفس��یر این یافتهها میتوان به این موضوع اشاره کرد که تجربۀ اولیۀ کودک
در خانواده بهخصوص در ارتباط با برآورده شدن نیازهای اساسی توسط والدین ،نهتنها در
سالمت روانی او مؤثر است بلکه در تنظیم هیجانات ،هوش هیجانی و رشد معنوی بهویژه
دلبستگی به خدا نقش اساسی بازی میکند و از این جاست که حدیث نبوی جایگاه
ویژۀ خود را در روانشناسی نشان میدهد:
َحت أقدا ِم ا ُال َّم ِ
هات»
«الج َّنةُ ت َ
َ

«بهشت زير قدمهاى مادران است» (ميزان الحكمه ،ح .)22691

ظاهر این روایت احترام به مادر را میرس��اند که خالی از لطف نیس��ت ولی معنا و باطن
روانشناختی آن داللت بر این موضوع دارد که مادران با فراهم کردن محیط امن خانواده
و برآوردن نیازهای اساسی کودک میتوانند بهشت دنیوی (پیامدهای دلبستگی ایمن از
نظر روانشناس��ی) و بهش��ت اخروی (پیامدهای ایمان به خدا) ایمان ،باور و اعتماد را در
فرزندان پرورش دهند .البته پدران نیز باید از این فرایند آگاه بوده و محیط امنی را برای
مادران ایجاد کنند تا مادر بتواند با تأمین روانی و معنوی این امنیت را در کودک فراهم
سازد.
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ﻲ ﺑﻪ ﺧﺪا

ت ازﻟﻲ

ﻓﻄﺮي و
ﻣﺮاﻗﺒﺎن اوﻟﻴﻪ

واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
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ﺟﺒﺮاﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ و

ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺿﻄﺮاﺑﻲ

ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ

ﻣﻨﺒﻊ آراﻣﺶ

ﻋﺸﻖ و اﻳﻤﺎن

اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻌﻨﻮي.

ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﺷﺎﻣﻞ :رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨﻮي ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا،

ﻣﻌﻨﻮي ،ﻓﺪاﻛﺮدن ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﺔ ﻣﻌﻨﻮي.

آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن در ﺣﻮزة ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ،اﺣﺴﺎس ﻧﻘﺺ ﻣﻌﻨﻮي ،ﺷﻜﺴﺖ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي

ﺷﻜﻞ  ،1-4اﻟﮕﻮي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻟﮕﻮي اﺳﻼﻣﻲ-اﻳﺮاﻧﻲ
٧١

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ

ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﺷﺎﻣﻞ :اﻧﺰواي ﻣﻌﻨﻮي ،اﺣﺴﺎس ﺑﻲﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﻣﻌﻨﻮي،

ﻣﻨﺎﺳﻚ

ﻧﻴﺎﻳﺶ

ذﻛﺮ

ﺻﺒﺮ

ﺗﺴﻠﻴﻢ

اﻣﻴﺪواري

آراﻣﺶ

شکل  ،1-4الگوی سالمت روانی براساس شاخصهای الگوی اسالمی-ایرانی

ﻧﺎاﻳﻤﻦ

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻣﻦ

رﺿﺎ

ﺗﻔﻮﻳﺾ

ﺗﻮﻛﻞ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ
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منابع استخراج الگوی سالمت روانی
در استخراج الگوی سالمت روانی از محتوا و منابعی استفاده شده است که در زیر به آنها
اشاره میشود :الف) قرآن کریم ،داستانهای قرآنی ،روایان و احادیث؛ ب) اسماءالحسنی
و تلویحات وجودی آنها در انس��ان که خلیفۀ الهی روی زمین میباش��د و الزم اس��ت که
این اس��ماء را در خود تحقق بخشد و تعلق خود را نسبت به این اسماء نشان دهد و تنها
از این راه اس��ت که میتواند به وظیفۀ خلیفهاللهی خود عمل کند؛ ج) دعاها و مناجات
ائم��ۀ اطهار در کتب ادعیه مثل صحیفۀ علویه ،صحیفۀ س��جادیه و مفاتیح الجنان
جمعآوری شدهاند و تفاسیر قرآن کریم که دربرگیرندۀ المیزان ،تفاسیر عرفانی (ابنعربی،
مالصدرا ،میبدی و فیض کاش��انی) اس��ت .افزونبراین ،کتابهایی که به نحوی از انحاء
به روش��نگری آیات و داستانهای قرآنی کمک میکردند از قبیل کتاب مثنویمعنوی و
فصوصالحکم ابنعربی نیز مورد مطالعه قرار گرفتند .در سازماندهی اجزای مختلف نظریه
بهترتیب الویت؛ نظریههای فلس��فی (فلسفۀ اشراق سهرودی و حکمت متعالی مالصدرا)،
یافتههای فیزیک کوانتومی در مورد ارتباط بین انرژی و هستیشناس��ی مورد نظر بودند.
افزونبر کتاب حکمت اش��راق سهرودی و مجموعه مقاالت فارسی شیخ اشراق ،مجموعۀ
آثار یونگ مخصوصاً کتابهای مرتبط با ادیان شرقی و غربی ایون 1از قبیل «روانشناسی
و کیمیاگری» و «ترکیب اضداد» مورد بررسی قرار گرفتند .مجموعۀ این کتابها در کنار
آیات قرآنی و احادیث نبوی و جلوگریهای قوانین روانی در داس��تانهای قرآنی موجب
رس��یدن به گزارههای اساس��ی الگوی کنونی گش��ته است .1 :س�لامت روانی انسان و یا
اختالل و بیماری بهنحوۀ ارتباط فرد با وجود باریتعالی ،رابطۀ انسان با هستی ،ارتباط با
انس��انهای دیگر و شکوفایی و یکپارچگی روانی او اشاره دارد؛  .2روح حاکم بر وجود که
همان تجلی خدا در هستی میباشد در برگیرندۀ روح جمادات ،گیاهان و انسان میباشد
که در عمق هستی بهصورت یکپارچه و وحدتیافته عمل میکنند؛ هرچند که این روح
حاکم طبقات و امتیازات مش��خصی دارد که در فلس��فۀ شیخ اشراق بهصورت نوراالنوار و
فرش��تگان مقرب و طبقات آسمانها (هفت آس��مان) بهصورت نمادین به تصویر کشیده
ش��ده است و در انسان کامل این روح خدایی بهصورت کاملتر و توحیدیافتهتری خود را
نشان میدهد و بههمین جهت است که انسان کامل میتواند آینۀ اسماء الهی گردد .این
1. Aion
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روح وحدتیافته فارغ از زمان ،مکان و تعلق به انواع موجودات از جمادات گرفته تا انسان
و فرشتگان دائماً بهصورت پویا و تحت نظر وجود متعالی در حرکت و تأثیر و تأثر است.
اهمیت ارتباطات در ساختار و الگوی سالمت روانی
ارتباطات طبقات و انواع نیروهای هس��تی به دو ص��ورت دائماً با یکدیگر در حال تعامل،
جذب و انطباق میباش��ند و از این طریق وظایف و مس��ئولیتهای خود را به نحو احسن
انجام میدهند .ارتباطات عمودی در فرشتهشناسی سهروردی به تفصیل بیان شده است.
این ارتباطات منش��اء هس��تی و مس��یر نزولی آن را از نوراالنوار (دانایی و حکمت مطلق،
آگاهی مطلق و بینهایت) گرفته تا فرش��تگان مقرب ،انسان ،حیوانات ،جمادات و نباتات
خود را نش��ان میدهند .هر طبقۀ پایینتر در سلس��لهمراتب وجودی از طبقۀ باالی خود
تبعی��ت میکند و هر طبقۀ باالتر نیز طبقۀ پایین خ��ود را راهنمایی و هدایت میکند و
بدینترتیب سلسلهمراتبی از انور الهی (آگاهی و دانش مطلق) هستی را تشکیل میدهند.
تمام اجزای هس��تی در هر آن به اندازۀ بهرهمندی خود از نور و معرفت از اشراق و شهود
و آگاهی بهره میبرد (هم بهصورت نوعی و هم بهصورت فردی) .از اینجاس��ت که انس��ان
در اثر تمرکز و مراقبه و رعایت تقوا و محاسبه میتواند عهد الست خود با رب خویش را
بهی��اد آورد .ارتباطات بهصورت افقی نیز همان قوانین حاکم بر طبیعت و نیروهای روانی
میباشند که بهصورت علت و معلول خود را نشان میدهند و این ارتباطات بهعنوان مثال
در حوزۀ سالمت بهصورت تحولی و تکاملی نتیجۀ خود را در رفتار انسانها و فرایندهای
روان��ی آن��ان ظاهر میکنند .مث ً
ال نوزادی که از وجود پدر و مادر س��الم و مهربان محروم
بوده و دلبس��تگی ایمن در او ش��کل نگرفته است ،در دورۀ نوجوانی احتمال بزهکاری در
او افزای��ش مییاب��د .در الگوی فعلی روابط عمودی و افق��ی بین طبقات مختلف وجود و
قوانین حاکم بر انسان و حاالت روانی او در نظر گرفته شده است و نویسندگان معتقدند
که ارتباط انسان با خدا یک ارتباط ازلی و کهنالگویی است .انسان بهطور فطری به وجود
خدا معتقدن��د ،خدایی که رزاق ،مهربان ،مراقبتکننده ،محافظ ،امنیتدهنده و پذیرنده
اس��ت .درحالیکه این انتظارات در دوران کودکی توسط والدین به ورطۀ ناکامی کشیده
نشوند ،در زندگی با گسترۀ محرکهای محیطی و فرهنگی شکوفا خواهند شد؛ ولی اگر
این انتظارات فطری بالقوه توسط مراقبان اولیه ناکام بمانند و خود را در هستی واقعی و 95
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زندگی حقیقی نش��ان ندهند ،پردهای بر این حقایق از تجربیات ناکارآمد کشیده خواهد
ش��د و رنگ دلبس��تگی آنان به خدا نیز همرنگ تجربیات ناکامکنندۀ آنان گشته و دچار
خدشه خواهد شد.
در الگوی فعلی ارتباط بهصورت افقی و عمودی در بین اجزای هس��تی و تأثیر و تأثر آنها
در اثر تعامل با یکدیگر یک امر اجتنابناپذیر تلقی ش��ده اس��ت و هس��تۀ اصلی این الگو
را در س�لامت روانی و روانشناسی دین نش��ان میدهد .برای محدود کردن حیطه آن و
تمرکز بیش��تر بر کانون این ارتب��اط ،ارتباط از نوع دلبس��تگی در درجۀ اول مورد توجه
پژوهش��گران بوده است و الگوی ش��مارۀ  1-4که نشاندهندۀ ارتباط اجزای مختلف این
ارتباط بهصورت پویا میباش��د .افزون بر این ارتباط عاش��قانه بین اجزای هستی و انرژی
پویای هس��تی همانگونه که در عرفان اسالمی مطرح است بهعنوان چاشنی به بدنۀ این
ارتباط دلبس��تگی آمیخته گشته است .عرفان اسالمی که در روانشناسی دین و سالمت
روانی نقش اساسی بازی میکند بر مبنای کیهانشناسی عشقمحور بنا شده است .در هر
صورت پایههای دلبستگی عاشقانه نیز در دلبستگی انسانی نهفته است و به همین جهت
در این نوش��تار مختصر ابعاد مختلف ارتباط عاشقانه که بنا بر حدیث معروف رمز هستی
است کمتر پرداخته شده است:
ْت الْخَ ْل َق لِ َک ْی اُ ْع َر َف» (مجلسی1404 ،ق)
« ُک ْن ُت َک ْنزاً َمخْ ّفیا َف َا ْح َب ْب ُت اَ ْن اُ ْع َر َف َو خَ َلق ُ
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مطالعات پژوهش��گران و تفکرات فلسفی فالسفۀ اسالمی از قبیل شیخ اشراق ،مالصدرا و
تحقیقات مختلف در بُعد معنویت در طول بیس��ت س��ال گذشته و برداشتهای روانی از
کتاب و سنت با استفاده از تفاسیر عرفانی ،فلسفی و حدیثی این اجازه را به پژوهشگران
داده است که الگوی اولیۀ خود را به این صورت ارائه دهند .طبیعی است که هر نظریهای
در بس��تر زمان در بوتۀ آزمایش گداخته میش��ود و ناخالصیهای آن از بین رفته و توان
تبیین و پیشبینی آن از رخدادها و فرایندهای روانی مش��خص میشود .الگوی ارائهشدۀ
فعلی نیز از این قاعده مستثنی نیست .نحوۀ آزمایش گزارههای این الگو فرصت دیگری را
میطلبد که پژوهشگران عالقمند هستند که در مجموعۀ دیگری به آن بپردازند و بهدلیل
رعایت حجم تکنگاش��ت ،ارائۀ روشهای آزمایش گزارههای الگوی فعلی در این مختصر
امکانپذیر نمیباشد.
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فصل پنجم :طرحوارههای معنوی آسیبدیده
الگوی دلبس��تگی که توسط بالبی ( )1969در مورد پیوندهای عاطفی و مراقبان اولیۀ او
شکل گرفت ،بهسرعت رشد و توسعه یافت (هازن و شیور )1994 ،و گستردگی وسیعی را
از روابط همساالن ،دوستان و حلقههای دیگر ارتباطی حتی ارتباطهای دوران بزرگسالی
از جمله روابط زناشویی (میکولینسر و همکاران )2007 ،در برگرفت.
روانشناسان دیگری از جمله کرکپاتریک ()2005؛ گرانکوئیست ()2002؛ گرانکوئیست
و حاجکول ( )1999ارتباط قدس��ی انسانها با خدا را نیز جزء روابط موضوعی دلبستگی
قلمداد کردند و با بررسی متون و آداب و رسوم مسیحیان ،این ادعای خود را مورد حمایت
قرار دادند .اخیرا ً غباریبناب ،ماینر و پراکتر ( ،)2013نیز با استفاده از داستانهای قرآن
و آیات قرآنی ،نیایش و دعای مومنان ،تش��رف به مکانهای مقدس برای جلب حمایت و
تقرب ،مناسک بندگان و بررسی اسماءالحسنی که صفات خداوند را در حالت تجلی نشان
میدهند ،ادعا کردهاند که دلبستگی در اسالم نیز وجود دارد و نقاط مشترک و افتراق آن
را نیز نشان دادهاند .افزونبر این ،پژوهشگران اهمیت کیفیت دلبستگی و ارتباط آن را با
سالمت روانی نشان دادهاند.
در هر حال ،الگوی دلبس��تگی یک الگوی تحولی ،تبیینی و توصیفی اس��ت و بیش��تر بر
پیش��گیری از اختالل تاکید میورزد .درمانهایی که از آن ش��کل گرفتهاند تحت عنوان
«طرحوار هدرمانی »1نامگذاری ش��دهاند (یانگ1994 ،؛  .)1998درصورتیکه دلبس��تگی
ایمن کودک در اثر مراقبتهای غیرمسئوالنه پدر و مادر و یا مراقبان اولیه آسیب بپذیرد،
بسیاری از طرحوارههای ناکارآمد در فرد شکل میگیرند و هجده نوع از این طرحوارههای
ناکارآمد در بیشتر کتابهای رواندرمانگری ارایه شده است .در نوشتار حاضر که سالمت
1. schimatherapy
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روانی یا اختالالت آن بر مبنای دلبستگی نهاده شده است ،دلبستگی معنوی یا دلبستگی
ب��ه خدا اهمیت ویژهای دارد .بههمین دلیل اس��ت که اکثر قس��متهای فصل پنجم به
طرحوارههای ناکارآمد معنوی اختصاص یافته است .ولی بایستی به این نکته اذعان نمود
که از آنجا که دلبس��تگی معنوی بر پایۀ دلبس��تگی انسانی شکل میگیرد ،طرحوارههای
ناکارآم��د معنوی نیز بر مبنای طرحوارههای ناکارآمد روانی اس��توار ش��دهاند .در زیر به
توضی��ح دو نوع طرحواره یعن��ی طرحوارههای ناکارآمد روان��ی و طرحوارههای ناکارآمد
معنوی و ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته شده است.
قب��ل از پرداخت��ن به طرحوارههای ناکارآمد معنوی الزم اس��ت که ب��ه اختصار در مورد
طرحوارههای روانی صحبت کنیم .طرحوارههای آسیبدیدۀ روانشناختی اولین بار توسط
یانگ (1994؛  )1998مطرح ش��د .وی در درمان بیماریهای ش��دید روانی دریافت که
بس��یاری از بیماران به ش��ناختدرمانی پاسخ مناس��ب نمیدهند و تحقیقات او بههمراه
مش��اهدات بالینیاش ،او را بدان سو هدایت کرد که بر مبنای الگوی دلبستگی به تدوین
نظریۀ طرحوارهدرمانی بپردازد .در نظریۀ دلبس��تگی همانگونه که قب ً
ال اشاره شد ،پیوند
عاطفی بین کودک و سرپرست (مراقب اولیه) او مورد بررسی قرار میگیرد و آسیبهای
احتمالی آن و منش��اء این آس��یب مورد بررس��ی قرار میگیرد ،الزم به یادآوری است که
آس��یب بهعلت برآورده نشدن نیازهای اساسی مراقبتی او میباشد که تأثیر آن در پایین
ب��ودن الگوی خ��ود (اعتمادبهنفس پایین) یا منفی بودن الگوی فرد دیگر (عدم اعتماد به
دیگ��ران) خود را جلوهگر میکند و بهصورت پویا ای��ن دو الگوی معیوب موجب اختالل
در پردازشه��ای عاطفی-هیجانی دریافت��ی از محیط و دیگران میگردد .بهعبارت دیگر،
ف��ردی که عدم اعتمادبه دیگری دارد و این عدم اعتماد بهعلت برآورده نش��دن نیازهای
مراقبتی او ایجاد شده است؛ اگر با افرادی برخورد کند که روابط سالمی با او دارند ،او این
روابط را نیز از غربال طرحوارۀ عدم اعتماد گذرانده و بههمین جهت پویایی این طرحواره
ادامه پیدا میکند و از درون انسان را کنترل میکند یانگ (1994؛  .)1998یانگ معتقد
اس��ت که برخی از این طرحوارهها بهخص��وص طرحوارههایی که در نتیجۀ تجارب ناگوار
دوران کودکی ش��کل گرفتهاند ،ممکن است هستۀ اصلی اختالالت شخصیت ،مشکالت
ش��خصیتی خفیفتر و بس��یاری از اختالالت مزمنی را که در محور یک  DSM5معرفی
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زیر را داشته باشند:
 .11الگو یا درونمایههای عمیق و فراگیر که کارایی فرد را تحت تأثیر قرار میدهند؛
 .22از خاطرات ،هیجانها ،شناخت و احساسات تشکیل شده باشند؛
 .33در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته باشند؛
 .44در رابطه با درک خود و دیگران باشند؛
 .55بهشدت ناکارآمد بوده و زندگی فرد را مختل سازند.
بهطور خالصه طرحوارههای روانشناختی ،مجموعهای نظامیافتهای از احساسات ،شناخت،
روشهای مقابله و رفتارهای ناکارآمدی هستند که در اثر برآورده نشدن نیازهای مراقبتی
اولیه در افراد ایجاد شدهاند و بهصورت پویا در تحول روانی افراد تأثیر گذاشته و اطالعات
موجود در محیط مخصوصاً اطالعات در روابط بینفردی را پس از گذر از غربال طرحوارۀ
خ��ود پردازش میکنند .ای��ن طرحوارهها بر طبق مطالعات (غباریبن��اب و راقبیان ،زیر
چاپ) ،میتوانند در حوزۀ معنوی نیز ظاهر شده و در رابطه با هستی متعالی ،نوع انسانی
و طبیعت را تحت تأثیر قرار دهند .بهعنوان مثال درصورتیکه انسان احساس طردشدگی
از جانب خدا داش��ته باش��د و بههمینجهت نسبت به خدا و ارتباط با حضرت باریتعالی
دلس��رد و ناامید گردد؛ گفته میش��ود که او طرحوارۀ ناکارآمد معن��وی دارد .تعدادی از
طرحوارههای ناکارآمد معنوی مهم در زیر شناس��ایی شدهاند و روشهای درمانی آنها در
فصل بعدی آورده شده است.
بسیاری از آسیبهایی که از نظر روانی مانع از بالندگی و شکوفایی میگردند و رفتارهای
انسانها را کنترل میکنند ،به گسترة معنویت انسان نیز تعمیم یافته و حوزة معنویت را
تحت تأثیر قرار میدهند و ارتباط انس��ان را با خدا ،طبیعت ،خود و دیگران تحتالشعاع
قرار میدهند .در زیر به مهمترین طرحوارههای ناکارآمد معنوی اشاره میشود.
 .1رها شدگی معنوی
این طرحواره به انس��ان احس��اس رهاش��دگی از جانب خداوند و این که خدا او را دوست
ن��دارد ،میدهد .پایههای این نوع طرحواره در دلبس��تگی ناایمن اضطرابی نهفته اس��ت.
این افراد الگوی درونی خودش��ان پایین اس��ت .در حوزة معنویت ،ارتباط انسانها با خدا
نی��ز در مواقع��ی دچار این نوع بیاعتمادی به خود و پایین ب��ودن الگوی خود و گناهکار 99
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پنداش��تن خود میگردد و افراد فکر میکنند شایس��تة نزدیکی و تقرب به خدا نیستند.
این نوع احس��اس عدم شایستگی و لیاقت برای شمول رحمت خداوندی موجب میشود
افراد از مکانیسمهای زیر استفاده کنند :ممکن است برای جبران این احساس کمبود در
معنویت ،بیش از اندازه به آداب و مناسک بپردازند و وسواسگونه به انجام وظایف دینی
روی بیاورن��د ،ب��دون این که از این تکالیف و عبادات ل��ذت ببرند .احتمال دارد این افراد
تس��لیم این طرحواره شده و نس��بت به عبادات و انجام تکالیف معنوی دلسرد شوند .در
ه��ر ص��ورت ارتباط آنها با معنویت تا حد زیادی قطع ش��ده و از این حوزة عمیق روانی
ب��ه صورت کارآمد بهره نمیبرند و انرژی این قس��مت از فعالیته��ای روانی را راکد نگه
میدارند .عالوهبراین احتمال دارد این افراد به علت احس��اس رهاشدگی از سوی خدا ،از
موقعیتهای معنوی اجتناب ورزیده و از اعمال و عبادات و مجامع معنوی دوری گزینند
و این امر به دلسردی بیشتر آنها انجامیده و آنان را از معنویت دورتر سازد.
این طرحواره به طرحوارههای معنوی ناکارآمد دیگر و روشهای مقابلهای ناکارآمد مانند
اتکای بیش از اندازه به دیگران ،استدالل و توجیه عقالنی در راستای انکار وجود خداوند
و استناد به تجربیاتی که نشاندهندۀ ادعای آنهاست تکیه کنند وقتی این افراد در معرض
فقدان و مشکالت قرار میگیرند ،خداوند را در دسترسنمیبینند  .
 .2عدم اعتماد به خدا (سوءظن به خدا)
یکی از طرحوارههای ناکارآمد معنوی که موجب آسیب معنوی انسانها میشود و انسانها
را از پیوس��تن به خود معنوی و خدا باز م��یدارد ،بیاعتمادی به خداوند و کمکهای او
میباش��د .حسن ظن به خدا و خلق خدا در بسیاری از کتابهای اخالقی و عرفانی مورد
تأکید قرار گرفته است .خداوند در قرآن کریم میفرماید:

غفور
«إن الّذی��ن امنوا و الّذین هاجروا و جاهدوا فی س��بیل اهلل أؤلئک یرج��ون رحمت اهلل و اهلل
َّ
ٌ
ّرحیم» (بقره.)218 :

«به درستی کسانی که ایمان آوردهاند و به جهت تبعیت از دین ترک وطن نمودند و در راه خدا با

کفار و نفس اماره جهاد کردند ،همواره امیدوار به رحمت خداوند هستند و خداوند بسیار آمرزنده
و مهربان است».
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إن اهلل یغفر ُّ
الذنوب جمیع ًا إن َُّه هو
«قل یا عبادی الّذین أسرفوا علی أنفسهم ال تقنطوا من ّرحمه اهلل َّ

الرحیم»
الغفور ّ

«بگ��و ای بندگان من که ب��ر خود زیادهروی کردید از رحمت خدا نومید نش��وید ،یقین ًا خدا همة
یآمرزد زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است» (زمر.)53:
گناهان را م 

از امام صادق  7نقل شده است :به خدا قسم هیچ چیزی از خیر دنیا و آخرت به انسانها
داده نمیش��ود مگر این که به کرامت خداوند اعتماد داش��ته باش��ند و به رحمت او واثق
شوند و به فضل او امیدوار باشند تا این که رحمت خدا را درک کنند و یه خوبی و منت
خدا برسند و رضایت و مغفرت خدا را لمس کنند ،چون خداوند فرموده است« :من خدای
رحمان و رحیم هس��تم و به اسم رحمانیتم تجلی کردم» .و باز از حضرت صادق نقل
شده است که خداوند به موسی بن عمران وحی کرد که یا موسی به بنی اسرائیل بگو من
در نزد ظن و گمان بندة خودم هستم ،هر چیزی که به من ظن ببرد و به من گمان کند
هم��ان را از من خواهد دید ،اگر به رحمت و مغفرت من امیدوار باش��د رحمت و مغفرت
من به او خواهد رسید و اگر از رحمت من ناامید شود رحمت من او را درک نخواهد کرد
.
(مجلسی1404 ،ق ،ج  ،68ص .)143
نهتنها از نظر روایتی بلکه از نظر روانشناختی نیز قابل درک است که کسی که به خدا اعتماد
نداشته باشد و به نزدیک بودن او به خودش و حمایت او از بندهاش امیدوار نباشد و به اصطالح
روانشناسان نسبت به خدا دلبستگی ناایمن اجتنابی داشته باشد ،از نظر روانی آمادگی ندارد
که رحمت و کرامت خدا را درک کند و از آن لذت ببرد .چنین فردی با این طرحواره ناکارآمد
معنوی نمیتواند خودش را به مبدأ هستی خود و به باریتعالی متصل سازد.
 .3محرومیت هیجانی نسبت به خدا
این نوع افراد به صورتهای زیر این طرحوارة ناکارآمد را نش��ان میدهند« :من برای خدا
مهم نیس��تم»« ،خداوند به حرف من گ��وش نمیکند و مرا راهنمایی نمیکند»« ،من از
نظر معنوی احساس تنهایی و بیپناهی میکنم»« ،چگونه میتوانم رابطة صمیمانهای با
خدا داش��ته باش��م و از نیایشهایم با خدا لذت ببرم ،درحالیکه او مرا فراموش گرده و به
دعاهایم پاسخ نمیدهد؟» ،و به ِ
علت داشتن این طرحواره و فعال نساختن روابط معنوی با
خدا دچار سردرگمی و بحران هستند .اینگونه افراد معتقدند که هرگز نیاز آنها به عشق 101
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خداوندی برآورده نخواهد شد و خداوند هرگز آنها را درک نخواهد کرد و به همین جهت
داد و س��تد خود با خدا از جمله نیایش ،کمک خواس��تن از خدا ،امیدوار بودن به رحمت
خدا و توکل نمودن به او برای حل به مش��کالت در آنها از بین رفته اس��ت .دو احساس
برجسته در آنها پیوسته دیده میشود .از طرفی از خدا عصبانی هستند که چرا در شرایط
ناگوار آنها را درنمییابد و از طرف دیگر از این که احساس میکنند خداوند آنها را در
سختیها تنها گذاشته است ،احساس درد و رنج میکنند و آزرده هستند.
 .4انزوای معنوی
افرادی که این طرحواره ناکارآمد معنوی را دارا هستند ،در انزوای معنوی به سر میبرند
و خود را گسس��ته از گروه معنوی احس��اس میکنند و فکر میکنند که وصلة ناجوری
هس��تند که هیچ تعلق خاطری نه به ایدههای معنوی دارند و نه به گروههای معنوی .در
اولین برخوردشان در جلسات بیان میکنند هیچگونه احساس تعلقی به ماوراء و معنویت
ندارند ،نه خدا را درک میکنند و نه به انبیاء و اولیاء  تعلق خاطر دارند و مرتب اظهار
میدارند که به هیچ گروه معنوی و مذهبی پیوس��ته نیس��تند و متفاوت از افراد معنوی
هس��تند .این طرحوارة ناکارآمد موجب گسستگی افراد از خود معنوی 1و اجتماع معنوی
و ایدهها و مراس��م و مناسک مذهبی میگردد و انسان را در حالت عدم تعلق به اقیانوس
هستی قرار میدهد و موجب اضطراب معنوی و وجودی و احساس عدم تعلق به یک مبدأ
و معاد میگردد.
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 .5احس�اس بیکفایتی معنوی و وابس�تگی بیش از اندازه ب�ه منابع بیرونی در
شاهراه معنویت
اف��راد دارای این ن��وع طرحواره با توجه به نقصش��ان در خودکارآمدی ،خود را در درک
مس��ایل معنوی بیکفایت میدانند و فکر میکنند نمیتوانند با خدا یک رابطة صمیمی
درونی داش��ته باشند و همیشه باید از بیرون هدایت و راهنمایی شوند .از نمونة این افراد
میتوان به آنهایی اش��اره کرد که هر امر معنوی را  به طور وسواس��ی انجام میدهند و
بهجای امیدوار ش��دن به هدایتهای معنوی از س��وی خدا به صورت افراطی برای انجام
اعمال معنوی چشم به راهنمایی دیگران میدوزند.
1. Self
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افرادی که بهطور مستقل و با اعتماد به نفس با یادگیری اصول اساسی معنویت و دینداری
مناسبترین روش اتصال به باریتعالی را انتخاب میکنند ،موفقتر از افرادی هستند که
وسواسگونه در مورد روشها خود را به تعویق میاندازند و همیشه انتظار دارند که دیگران
به آنها بگویند چگونه به ارتباطهای معنوی خود سامان بدهند.
 .6آسیبپذیر بودن در حوزة معنویت
تعدادی از افراد به خاطر دوران کودکی ناهموار و توأم با مسایل و مشکالت فراوان همیشه
انتظ��ار خطر و فاجع��ه را دارند و خداوند را مانند یک نیروی قهار میدانند و انتظار دارند
خداوند با کوچکترین خطایی آنها را گوشمالی دهد و همیشه در ارتعاش ترس و هراس
معنوی بهس��ر میبرند و آن قدر در ترس از اش��تباه و لغزش هس��تند که هرگز از مهر و
مودت و شفقت خداوند لذت نمیبرند .در نیایشهای آنان عشق و عالقه و پرستش جمال
خداوندی دیده نمیش��ود و همیشه ترس از این دارند که کوچکترین لغزشها آنان را به
ظلمات جهنم و عذاب سوق دهد .کوچکترین حادثة نامالیم در زندگی را نشانهای از نزول
عذاب الهی دانس��ته و در جستجوی این هس��تند که بفهمند کدام نافرمانی آنان موجب
نزول عذاب آس��مانی گشته است .این افراد در معرض خطر ناامیدی از رحمت خداوندی
قرار میگیرند و این خطر برای آنان وجود دارد که عالوهبر عدم ایجاد رابطة صمیمی بین
خود و خداوند ،همیشه خداوند را مانند یک فرماندة زورگو تلقی کنند و عبادت این افراد
به اطاعت بردگان از سرور خود بیشتر شباهت داشته باشد تا عبادت آزادگان که خداوند
را شایستة عبادت میدانند.
 .7احساس نقص معنوی
اف��رادی که در این طبقه قرار دارند ،خود را گناهکار ،حقیر و بیارزش و غیرقابل پذیرش
خدا میدانند و احس��اس میکنند که حتی رحمت خدا با آن همه گس��ترش شامل حال
آنها نمیشود .این افراد از نظر معنوی خود را معیوب دانسته و مرتب در حین صحبت و
مصاحبه ،به گناهان خود ارجاع میکنند .عالوهبر تکرار و دلمشغولی به گناهان شخصی،
نوعی نابخش��ودنی که موجب هبوط آنها از بهش��ت و جدایی از وحدت
گناهان
آنها به
ِ
ِ
ازلی از باریتعالی گشته است دلمشغولی دارند .این افراد معتقدند که انسان هم بهصورت 103
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نوعی دچار گناه نابخش��ودنی ش��ده و از میوة ممنوعه تناول کرده و ژن گناه در وجود او
جایگیر ش��ده و تمایل به گناه در شریانهای او همیشه جریان دارد و نمیتواند خود را
از ای��ن همه گناه و آلودگی حتی با شستش��و با آب زم��زم و کوثر نجات دهد .در توضیح
اصل فطرت در روانشناسی اسالمی و بهداشت و سالمت روانی به این نکته اشاره شد که
فطرت انس��انها پاک اس��ت و پس از هبوط حضرت آدم توبه کرده و توبۀ او پذیرفته
شده است.
اینگونه افراد از لحاظ نوع دلبستگی به خدا جزو افراد با دلبستگی ناایمن آشفته هستند
ک��ه هم الگوی خود آنها به ش��دت آس��یب دیده (خود گناهکار) و ه��م اعتماد آنها به
نزدیکی و رحمت خدا قطع شده است .از یک طرف خود را الیق رشد و بالندگی معنوی
نمیدانند و از س��وی دیگر از رحمت خدا نا امید میباش��ند .این عده از لحاظ معنوی به
شدت آسیب دیده هستند .افکار ناکارآمد و احساس رنج و عذاب اجازه نمیدهد که آنان
بُعد معنوی خود را پرورش دهند و یا به آن اجازة رشد و نما دهند.
 .8شکست و ناکارآمدی معنوی
افراد با این طرحواره نس��بت به دیگران خ��ود را پایینتر میدانند و نهتنها فکر میکنند
که به ارزشهای معنوی نرس��یده و از لحاظ معنوی رش��د و بالندگی نداش��تهاند ،بلکه
میاندیش��ند که هرگز شایس��تة رش��د و پرورش معنوی نیس��تند و به رشد و شکوفایی
معنوی نخواهند رس��ید .احتمال دارد این افراد بهصورت جبرانی به خداوند روی بیاورند،
ول��ی اطمینان قلبی از پذیرش و راهنمایی خداوند ندارند .هرگز از انجام تکالیف دینی و
اعمال معنوی لذت نمیبرند ،به خاطر این که معتقدند اعمالش��ان قابل پذیرش و مطابق
معیارهای باالی معنوی نیست.
 .9فدا کردن معنویت خودجوش خویش در راستای به دست آوردن تأیید دیگران
اف��رادی در این طبقه میگنجن��د که بهجای تبعیت از معنویت خودجوش در راس��تای
خوشایند دیگران قدم برمیدارند و به قول قرآن معنویت و ارتباط خود با خدا را به بهای
اندک (ثمناً قلیال) میفروشند .دلیل این امر یا به ِ
علت داشتن اعتماد ضعیف به معنویت
 104خودجوش خودش��ان است یا این که احساس ترس دارند که دیگران را با رفتارهای خود
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برنجانند .بهعبارتی میخواهند با همرنگ ش��دن با دیگران حتی در مس��ایل معنوی هم
توجه دیگران را به خود جلب کنند و هم از احس��اس تنها ماندن و جدا ش��دن از دیگران
در امان باش��ند .در روانشناس��ی اعماق این افراد جزء آنانی هستند که انطباق با جامعة 
عمومی رار بر فردیتیابی ترجیح میدهند .به این معنا که دوست دارند با جامعة موجود
سازگار باشند تا این که به رشد و شکوفایی و معنویت درونی برسند .این افراد در کودکی
به خاطر ترس یا احس��اس گناه نیازهای خود را فدای نیازهای افراد دیگر از جمله پدر و
مادر نمودهاند و بهعلت س��بک زندگی خود وقتی وارد دوران بزرگسالی شدهاند ،همیشه
وارد روابطی شدهاند که در آن فرد دیگری تسلط و چیرگی داشته و آنها به ناچار قربانی
شدهاند و این سبک زندگی را به مسایل معنوی خود نیز سرایت دادهاند و بهجای اعتماد
به هدایت درونی و شکوفایی و بالندگی معنویت خودجوش همیشه در صدد کنار آمدن با
معیارهای معنوی برونسو بودهاند.
 .10داشتن معیارهای سرسختانة معنوی برای خود
این افراد معیارهای سرس��ختانة معنوی و دینی برای خود وضع میکنند که متناس��ب با
توانمندیهای جسمی ،روانی و معنوی آنان نیست .داشتن زهد بیش از اندازه و پرهیز از
استفاده از نعمتهای خداوندی بهصورت حالل و در مضیقه قرار دادن خود برای رسیدن
به معیارهای باالی معنوی و چشمپوش��ی از لذات معقول ،و ابراز خوش��حالی از راهی که
تا حال در مس��یر رس��یدن به معنویت پیمودهاند ،این افراد را در معرض پرتگاههایی قرار
میدهد که یکی از آنها نداشتن پایگاه محکم در مسیر معنویتی است که به ظاهر به آن
دست یافتهاند .پیروان برخی از ادیان و نحلههای معنوی و ریاضتکشیهای بیرویة آنان
و چشمپوشی از نیازهای جسمی و روانی که در برخی از زاهدان در مذاهب شرق از جمله
بودایی و برخی از زاهدان افراطی در مسلک مسیحیت در زمرة این افراد بهحساب میآیند
که تاریخ مذاهب و معنویت ش��اهد افت ناگهانی این افراد بوده است؛ زاهدانی که مدتها
دور از م��ردم در کوهه��ا زندگی کرده و در اث��ر زهد و پرهیز به برخی از مقامهای معنوی
دس��تیافتهاند ولی بهعلت خالءهای ش��دیدی که در روند س��یر تحولی خود داشتهاند،
هبوطهای ش��دیدی در این راه داش��تهاند .از این نظر اسالم خود را دین زندگی و سهل
و س��اده معرفی میکند و تعدیل و تعادل در برخورداری از نعمتهای دنیوی را در کنار 105
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رس��یدن به معنویت اخروی را جایز میداند و پیروان خود را امت وس��ط مینامد .اسالم
بهخاطر داشتن ثبات در راستای برخوارداری از نیازهای مادی و معنوی بدون محرومیت
و یا غرقهشده در هر یک از نیازها ،مسیر خود را آسان و باثبات معرفی مینماید و معتقد
است که افراد متعادل در رسیدن به قلههای معنویت میتوانند ثبات خود را حفظ کنند
و هر کس��ی فراخور تحول روانی خود میتواند در مسیر تحول روانی ،معنوی و شناختی
با هم پیش برود.
ای��ن طرحواره تمام مضراتی که کمالطلبی در روانشناس��ی دارد ،با خود به همراه دارد.
وضع معیارهای سرس��ختانه که ناهماهنگ با توانمندیهای افراد اس��ت ،برخی مواقع به
جای سوق به سوی قلههای معنویت موجب اهمالکاری شده و افراد از ترس نرسیدن به
معیارهایی که خودش��ان وضع کردهاند ،حتی برای رشد و تحول معنوی در حد خودشان
هم اهتمام نمیورزند .عالوهبراین ،این افراد در مورد معیارهای خداوندی نیز س��ختگیر
هستند و بهجای تأکید بر رحمت خداوند بر قهر و غضب و خشم او تأکید دارند.
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 .11استحقاق و بزرگنمایی معنوی
اف��رادی که در این گروه جای دارند ،احس��اس میکنند از نظر معن��وی افرادی برگزیده
هستند و هر چیزی که آنها برای دیگران صالح بدانند ،آنها باید بالفاصله از دستورات
آنه��ا تبعیت کنند .این افراد با بیصبری دنبال این هس��تند که دیگران از انضباطهای
اخالقی که آنها طراحی کردهاند پیروی کنند .نمونة بارز این افراد فرعون مصری بود که
خود را فردی ویژه و رب اعالی مردم مصر میپنداشت.
بزرگترین مش��کل ای��ن افراد عجب و غ��رور و خودبینی و ارزیابی ب��اال از پایگاه معنوی
خودشان است و چنین میپندارند که از امتیازات ویژهای برخوردار هستند و امکان دارد
مث��ل فرعون و نمرود کوس «أنا ربکم األعلی» (نازعات )24 ،را به صدا درآورند .یکی از
ویژگیهای بارز این افراد این اس��ت که از تعریف و وصف بیش از اندازه خوششان میآید
و وقتی از آنان انتقاد میشود ،بهشدت عصبانی میشوند .ویژگی دیگر این افراد این است
که دوست دارد دیگران مثل بُت آنان را مورد پرستش قرار دهند .در هر صورت کبر ابلیس
و غرور فرعون از اینگونه طرحوارۀ معیوب و ناکارآمد تبعیت میکنند.
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فصل ششم :درمان طرحوارههای نارکارآمد معنوی
پس از س��نجش ش��دت ،عمق و گس��ترة طرحوارههای ناکارآمد معنوی ،عوامل مؤثر در
شکلگیری آنها شناسایی میشوند و سپس طرحدرمانی برای درمان طرحوارهها ناکارآمد
معنوی تدوین میگردد.
برای س��نجش طرحوارهه��ای ناکارآمد معن��وی از روشهای فرافکن مانند اس��تفاده از
روشهای تداعی آزاد ،داستانهای کاملکردنی و جمالت ناتمام و برای درمان طرحوارهها
از روشهای ش��ناختی ،تجربهای و رفتاری اس��تفاده میش��ود .با اس��تفاده از روشهای
ش��ناختی ،رفتاری ،تجرب��های و عرفانی ،افراد رابطۀ جدیدی ب��ا معنویت ایجاد میکنند
و ب��ا برق��راری این ارتباط کانالهای��ی را که موجب لذت بردن اف��راد از عبادات و اعمال
مذهبی میگردد ،شناسایی شده و این کانالها فعال میشوند .تصور ذهنی افراد از خدای
مهربان و در دس��ترس که در عین قصور بندگانش از همه کس به آنان نزدیکتر اس��ت،
یکی از روشهایی اس��ت که در تصویرس��ازیهای ذهنی از آن استفاده میشود .اینگونه
تصویرسازیهای ذهنی همراه با نوارهای آموزشی که تؤام با مراقبه و تنشزدایی هستند،
در جلسههای مربوط به ذهنآگاهی و تصور ذهنی از خدا اجرا میشوند.
یکی از روشهای مؤثر برای درمان طرحوارههای ناکارآمد معنوی ،نیایش است .در درمان
تجرب��های و روانتحلیلگ��ری ،نیایش به کودک درمانده و آس��یبپذیر کمک میکند .با
اتکا به نیروی نیایش و کمک گرفتن از خدا -بهعنوان تس��هیلگر -میتوان طرحوارههای
ناکارآمد معنوی را تضعیف نمود .نیایش گفتگویی دو طرفه با خداست که میتواند سازنده
باشد .در واقع میتوان از فرد خواست که خدا را روی صندلی خالی کنار خود تصور کند
و با او گفتگو کند ،این گفتگو میتواند گفتگویی با ناخودآگاه خود در نظر گرفته شود که 107
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به فرد کمک میکند با طرحوارههای ناکارآمد معنوی خود مقابله کند.
اصالح تصور ذهنی ناکارآمد از خدا
برای تغییر تصور ذهنی ناکارآمد از خدا میتوان از هنردرمانی ،درمان ش��ناختی-رفتاری
( ،)CBTو درمان روابط موضوعی اس��تفاده کرد ،این روشها در تغییر افکار ،نگرشها و
رفتارهای افراد مفید بودهاند (راینک ،داتیلیو و فریمن1996 ،1؛ والر  .)2006 ،2
هنر درمانی
اس��تفاده از هنر در درمان به سال  1940توس��ط ادیت کرامر 3برمیگردد (والر.)2006 ،
کرامر هنر را دارای توانایی التیامبخش��ی و کم��ک به مواجهه با هیجانهایی که پردازش
آنها دش��وار بود ،میدانس��ت .این پردازش غیرکالمی میتواند بهویژه در دش��واریهایی
در تصویرس��ازی ذهنی از خداوند مفید باشد .هنردرمانی موقعیت امنی برای افراد فراهم
میکند تا چالشهای تصور ذهنی از خداوند را بدون ترس از قضاوت ،شناسایی و پردازش
کنن��د .ای��ن پردازش نمادین به افراد امکان میدهد که ش��روع به نامگ��ذاری و پردازش
دشواریها در ارتباط خود با خداوند نمایند.
در نگارش خالق در مورد تصوری که افراد از خداوند دارند ،میتوان از آنان خواس��ت که
در مورد س��ه موضوع مطلب بنویسند (یا صحبت کنند) :در ابتدا میتوان از فرد خواست
در مورد عش��ق و مهربانی خداوند نسبت به خودشان مطلب بنویسند ،در دومین نوشته،
میتوان به فرد گفت در مورد احساس خود در مورد خودش و در مورد خداوند پس از این
که خطایی را مرتکب شده ،بنویسند و تأکید شود در مورد احساس خود بنویسند و نه فکر
خود .در نوشتة پایانی ،میتوان از وی خواست که بنویسد پس از این که مرتکب خطایی
شد ،دوست داشت چه احساسی داشته باشد و خداوند چه نظری نسبت به او داشته باشد.
همچنین میتوان از تکنیکهای فرافکنی خاص از قبیل داس��تانگویی دوجانبه استفاده
نمود (گاردنر .)1980 ،4داس��تانگویی دوجانبه تکنیکی است که در آن افراد داستانهای
بدیع ساختگی میگویند که توسط رواندرمانگر پیگیری میشود که همان شخصیتها یا
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شخصیتهای مشابه را در گفتن داستانی اصالحی بهکار میبرد .معموالً افراد کشمکشها
و موضوعهای نیمههشیار خود را در بافت و شخصیتهای یک داستان فرافکنی میکنند.
این داس��تانها میتواند ش��امل خطاهایی باش��د که ش��خصیت اصلی انجام داده است و
پیامدهای داس��تانها ممکن است خشم خدا و دور شدن از خدا باشد .پس از آن که فرد
داستان را گفت ،رواندرمانگران از همان بافت و شخصیتها استفاده میکنند تا داستان
اصالحی را بیان کنند .رواندرمانگران بر افکار و احساسات شخصیت اصلی داستان تأکید
میکنند که گذرگاههایی را بهطور غیرمس��تقیم برای برقراری ارتباط با آسیبهای افراد
فراهم میسازد.
رویکردهای شناختی-رفتاری
پژوهشه��ا از کارآمدی و مؤث��ر بودن تکنیکه��ای درمان ش��ناختی-رفتاری در مورد
اختاللهایی مانند اختالل نقص توجه/بیشفعالی ،افسردگی ،اضطراب و ترسهای خاص،
حمایت کردهاند (اسپریتو و کازاک2006 ،1؛ ولف و مش .)2006 ،2در این رویکرد میتوان
از روش ثبت افکار خودآیند در مورد تصور ذهنی از خداوند استفاده کرد که در زیر توضیح
داده شده است:
ثبت افکار خودآیند در مورد تصور ذهنی از خداوند
ثب��ت افکار خودآیند ذهنی از خداوند یک ابزار ش��ناختی-رفتاری اس��ت که میتواند به
مراجعان کمک کند تا تفکر خود را که به تصوری ذهنی آنها از خداوند و تصویر ذهنی
از خود مربوط میشود ،اصالح کنند (موریارنی و دیویس .)2012 ،ثبت افکار خودآیند در
مورد تصور ذهنی از خداوند میتواند به افراد کمک کند تا یاد بگیرند که افکار خودآیندی
را که مانع از تصور و تجربه کردن صحیح خداوند بر اساس اعتقاد خودشان میشوند ،به
چالش بکشند .هدف عمدة ثبت افکار خودآیند در مورد تصور ذهنی از خداوند ،این است
که به افراد آموزش داده شود که چگونه افکار ناسازگارانه خود دربارة خداوند را زیر سؤال
ببرند ،زیرا افکار ناسازگارانه بر توانایی تجربه کردن خداوند بر حسب اعتقاد خود به روشی
معنادار اثر میگذارند .به دلیل این که افراد فرصت دارند که افکار خودآیند خود در مورد
1. Spirito & Kazak
2. Wolfe & Mash
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تص��ور ذهنی از خداون��د را چندین بار روی کاغذ ثبت کنند ،قادر خواهند بود که ببینند
چگونه هیجانها و افکار منفی آنها بر ارتباط آنها با خداوند اثر میگذارند .هنگامی که
اف��راد این تمرین را چند بار انجام میدهند ،بهتدریج عادت میکنند که افکار و باورهای
غیرمنطق��ی خود را به چالش بکش��ند ،بهجای اینکه به تمرکز ب��ر آنها ادامه بدهند .در
نتیجه ،امید میرود که س��رانجام هیجانهای مثبتتری (برای مثال ،عش��ق ،ش��ادمانی،
آرام��ش ،مهربانی ،اطمینان و نزدیکی) را در ارتباط ب��ا خداوند تجربه کنند (موریارتی و
دیوی��س .)2012 ،ب��ا انجام تمرین ثبت افکار خودآیند مورد به تص��ور ذهنی از خداوند،
مراجعان نهتنها چگونگی تفکر نسبت به خداوند را تغییر میدهند ،بلکه چگونگی تجربه
کردن خداوند در زندگی روزمرة خود را نیز تغییر میدهند.
ثبت افکار خودآیند در مورد تصور ذهنی از خداوند طراحی ش��ده است تا مراجعان افکار
خودآین��دی را که مانع از آن میش��وند که تجربههای هیجانی مثبت��ی از خدا (یا چهرة 
دلبس��تگی دینی دیگر) داشته باش��ند ،تشخیص دهند و این افکار را تغییر دهند .در زیر
دس��تورالعمل خالصه ش��ده برای اجرای ثبت افکار خودکار تصویر ذهنی از خداوند آمده 
است (برگرفته از موریارتی و دیویس:)2012 ،
 .1موقعیتی را شرح دهید که در آن احساس میکردید که خدا افکار و احساسات منفی
دربارة شما داشته است؛
 .2تمام احساس��اتی را که در نتیجة موقعیت داش��تهاید ،فهرست کنید (برای مثال ،غم،
شرمندگی ،طرد شدن ،اضطراب ،و خشم) .احساسات خود را روی مقیاسی از صفر تا صد
درجهبندی کنید که در آن صفر ،نبود کلی هیجان و صد حضور پرقدرت هیجان است؛
 .3ه��ر فکر یا احس��اس منفی که باور دارید خداوند هنگامی ک��ه آن رویداد اتفاق افتاده
است ،دربارة شما داشته را فهرست کنید .دوباره شدت تفکر یا احساسی را که باور دارید
خدا دربارة شما دارد ،روی مقیاس صفر تا صد درجهبندی کنید که در آن صفر بهمعنای
این است که من اص ً
ال مطمئن نیستم که خداوند دربارة من این طور فکر یا احساس کند
و صد بهمعنای این است که کام ً
ال یقین دارم که خدا دربارة من این طور فکر میکند؛
 .4ب��ر مبنای آن چه از تجربهتان در مورد خداوند از قرآن ،تعالیم معنوی یا احادیث نقل
ش��ده از معصومین میدانید ،فکر میکنید وقتی که این رویداد اتفاق افتاد ،خداوند واقعاً
 110چه فکر یا احساسی در مورد شما داشته است .واکنش واقعی خداوند را بنویسید و سپس
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آن��را روی مقی��اس صفر تا صد درجهبندی کنید ،که در آن صفر بهمعنای این اس��ت که
من اص ً
ال یقین ندارم که خداوند چنین فکر یا احساس��ی در مورد من داش��ته باشد و صد
بهمعنای این اس��ت که صد در صد یقین دارم که خداوند واقعاً در مورد من این طور فکر
یا احساس میکند؛
 .5چش��مهای خود را ببندد و تصور ذهنی واقعی از خداوند داش��ته باش��ید .تصور کنید
خداوند به شما به گونهای که قب ً
ال شرح داده شده ،پاسخ میدهد .برای یکی دو دقیقه در
تجربه بمانید و سپس به آرامی چشمان خود را باز کنید؛
 .6پ��س از آن که چش��مان خ��ود را باز کردید ،هیجانهای منفی ک��ه در آغاز در نتیجه
رویداد احس��اس کردید را دوباره فهرس��ت کنید .شدت هر احساس را پس از تصور افکار
و احساس��ات واقعی خداوند را روی مقیاس صفر تا صد درجهبندی کنید که در آن صفر
بهمعنای نبود کلی هیجان و صد بهمعنای حضور پرقدرت هیجان است.
ثب��ت افکار خودکار تصویر ذهنی از خداوند تمرین مفیدی اس��ت برای مش��غول کردن
مراجع��ان به مدت چند هفته برای به چالش کش��یدن اف��کار غیرمنطقی که به تعدادی
هیجان از قبیل خشم ،ناکامی ،رنجش و افسردگی میانجامد.
درمان بینفردی و درمان روابط موضوعی
درم��ان روابط موضوعی و مفاهیم بهکار رفت��ه در این درمان پیوند نزدیکی با رویدادهای
دوران کودک��ی افراد دارند .یک متخصص بالینی که از درمان روابط موضوعی اس��تفاده
میکند ،موجودات انس��انی را موضوعات در نظر میگیرد (سنت کالیر .)2000 ،1درمانگر
ب��ا مراجعان کار میکند تا روشهایی را شناس��ایی کند ک��ه در آن رویدادهای اولیه در
زندگی بر روش برخورد افراد با دیگران و تعبیر و تفس��یر رویدادهایی که در ارتباطهای
آنان اتفاق افتادهاند ،اثر میگذارند .درمان روابط موضوعی بخش��ی از مکتب گس��تردهتر
رواندرمانگریهای بینفردی است که در اهمیت اصلی دادن به مفهومسازی دشواریهای
مراجع بر حسب ریشه داشتن در مشکالت ارتباطی با والدین و یا دیگر چهرههای معنادار
در زندگی کودک ،مش��ترک هس��تند (برای مطالعۀ کاملتر تیبر و مککلور 2010 ،2را
ببینید) .درمانگران میتوانند به افراد امکان دهند که دربارة ارتباطهای خود با والدین در
1. St. Clair
2. Teyber & McClure
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یک موقعیت غیرتهدیدکننده ،غیرقضاوتی و غیرارزیابانه صحبت کنند .بهعنوان بخشی از
ی��ک رویکرد رواندرمانی بینفردی ،گاهی اوقات رواندرمانگران از تفس��یرهای فرایندی
اس��تفاده میکنند تا روشهای ناس��ازگارانهای که در آن مراجعان با آنها ارتباط برقرار
میکنند را برجس��ته کنند .سپس رواندرمانگران به مراجعان خود کمک میکنند که بر
این الگوهای ارتباطی ناسازگارانه تأمل کنند و آنها را تغییر دهند.
درمانهای مبتنی بر روانتحلیلگری
منظور از درمانهای روانتحلیلگری در حوزۀ معنویت ،انواع درمانهایی هس��تند که به
تاریخچه و گذش��تۀ افراد اهمیت فراوان میدهند و فرایند تحول نوعی و فردی را اساس
سالمت یا بیماری قرار میدهند .منظور از تحول فردی ،رشد و تحول فرد از دوران تولد تا
زمان فرد مورد مطالعه و درمان است .در واقع زمانی که از تحول نوعی سخن میگوییم،
منظورم��ان بررس��ی تحول نوع انس��ان از خلقت حضرت آدم تا روزی اس��ت که نوع
انس��ان را که فرد نیز جزء آن قرار میگیرد ،مورد مطالعه و بررس��ی قرار دهیم .در تحول
فردی الزم است به تاریخچۀ زندگی فرد در گذشته از جمله نوع کیفیت دلبستگی فرد با
والدین ،همس��االن و افرادی چون معلمان ،مرشدان و رهبران دینی توجه کنیم .در بستر
تحول فردی ،تحول ش��ناختی فرد نیز مورد بررس��ی قرار میگیرد و تأثیر تعامل شناخت
با حوزههای عاطفی و بینفردی بس��یار مهم تلقی میش��ود .در ای��ن زمینه ،درمانهای
متداولی از قبیل ش��ناختدرمانی یا طرحوارههای درمانی مورد اس��تفاده قرار میگیرند؛
درحالیک��ه در تحول نوعی ،تحول نوع انس��ان و انحرافات و اصالح آنها در بس��تر تاریخ
بشری مورد مالحظه قرار میگیرد و اسطورههای قومی ،دینی ،عرفانی و حماسی و تحلیل
این اس��طورهها ،اطالعات اساسی را در مورد تحول در اختیار رواندرمانگر قرار میدهد و
درمانهای مناسب را برای اینگونه انحرافات و تحریفات از بستر فرهنگ دینی و وحیانی
انتخاب میش��ود .محتوای این درمانها میتواند بر درمانه��ای مبتنی بر آرکتایپها یا
صورتهای ازلی استوار باشد .بهعنوان مثال معجزۀ حضرت موسی در مقابله با فرعون
زمانیک��ه عصا را ب��ر زمین میاندازد و عص��ا تبدیل به اژدها میش��ود .در اینجا درمانی
توسط حضرت موس��ی  صورت میگیرد که برای ساحران فرعون مؤثر واقع میشود.
 112بدینصورتکه ساحران میتوانند تعامل موسی را با قوم بنیاسرائیل ،فرعون و ساحران
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رمزگش��ایی کنند و متوجه ش��وند که مار همان انرژی روانی و معنوی است که بهصورت
اژدها تجلی یافته اس��ت و زمانیکه اژدهای حضرت موس��ی یا عصای دس��ت ایشان،
مارهای ساختهش��دۀ ساحران را میبلعد ،این بدان معناست که حضرت موسی از نظر
روانی و معنوی بر ساحران چیره خواهد شد .البته این چیرگی تردستی نیست ،بلکه یک
چیرگی حقیقی روانی و معنوی است و بههمینجهت از عمق جان به خدای موسی ایمان
میآورند چراکه با چشم برتری او را مشاهده میکنند .در این مثال همانگونهکه مالحظه
میشود ،رمزگشایی از رخدادها و درمانجو و روانشناس نقش اساسی دارد که آنچه را که
در ناخودآگاه وجود دارد و به س��طح خودآگاه هدایت کند .در این مثال موسی دانش
ناخودآگاه ساحران را با عملش به سطح خودآگاه درآورد و بههمین جهت آن افراد درمان 
شدند و هدایت یافتند .البته این رفتار موسی زمانی اتفاق افتاد که ابزارهای شناختی
احتجاج با فرعون ،مفید و کارگر واقع شدند.
خالصهای از رویکردهای رواندرمانگری تلفیقی
ی��ک رویکرد رواندرمانگری تلفیق��ی میتواند در مواجهه با چالشه��ای تصور ذهنی از
خداوند مفید باشد .میتوان تمرین نگارش خالق در مورد خداوند یا ثبت افکار خودآیند
در م��ورد تصور ذهنی از خداوند را در درمان تلفیق نمود .با اس��تفاده از تکنیکهایی که
قب ً
ال به آنها اش��اره ش��د ،فرد میتواند بین ارتباط با مراقبان خود و چگونگی ارتباط او با
خدا  زمانی که رویدادهای مختلفی در زندگیاش اتفاق میافتند ،پیوندهایی را برقرار کند.

113

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

ارتباط عاشقانه با خدا :فراتر از ارتباط دلبستگی
ارتباط دلبس��تگی با خدا که مبنای روابط انسانها در بس��یاری از مواقع میباشد و این
ارتباط خود را در توکل ،تفویض ،رضا ،تسلیم ،صبر ،ذکر ،نیایش و مناسک نشان میدهد،
یکی از ارتباطهایی اس��ت که مبنایش حفظ بقا ،تکامل و تحول میباش��د .این سیس��تم
رابطۀ مبتنی بر دلبستگی ،زمانی فعال میشود که انسان با سختیها مواجه شده و نیاز به
کمک از سوی حضرت باریتعالی را احساس میکند و از این منبع متعالی استفاده کرده
تا هماهنگی و تعادل حیاتی و روانی خود را حفظ کند .نوع دیگری از رابطه وجود دارد که
مبتنی بر عشق ،محبت و کشش است؛ بدینصورت که انسان اگر از لحاظ روابط دلبستگی
با خدا مش��کلی نداش��ته باش��د و از آن نظر در حالت تعادل قرار بگیرد ،کشش و گرایش
شدیدی بهسوی خدا (منبع الیتنهاهی حکمت ،دانش و زیبایی) را احساس میکند و این
نوع گرایش که در عرفان اسالمی نیز بسیار مورد تاکید میباشد ،ارتباط عاشقانۀ انسان با
خدا را تنظیم میکند .کارکرد این نوع کشش و گرایش عالوهبر سالمت روانی ،بالندگی،
رشد و فراروندگی از نیازها و خواستههای سطح پایین است .این نوع رابطۀ عاشقانه فراتر
از رابطۀ دلبستگی میباشد .بهمنظور تبیین این مسأله ،به مثال زیر توجه کنید:
روايت ش��ده اس��ت كه عيسى از كنار سه تن گذشت كه بدنهاى آنها نحيف و رنگ
رخسارشان برگشته بود .به آنها گفت« :چه چيزى شما را به اين حالت درآورده است؟»
گفتند« :ترس از آتش ».فرمود« :بر خدا حقّ است كه ترسان را ايمنى دهد ».سپس بر سه
تن ديگر گذش��ت كه از آنها نحيفتر و رنگ رويشان دگرگونتر بود .به آنان گفت« :چه
ش��ده است كه شما را به اين حالت مىبينم؟» گفتند« :شوق بهشت ».گفت« :حقّ است
بر خداوند كه اميد شما را برآورده كند ».پس از آن از كنار سه نفر ديگر عبور كرد كه از
 114دو دسته پيش نزارتر و رنگ رو باختهتر بودند و گويى بر چهرههاى آنها آينههايى از نور
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«محبت
بود .به آنها گفت« :چه ش��ده اس��ت كه شما را به اين حالت مىبينم؟» گفتند:
ّ
مقربانيد».
مقربانيد ،شما ّ
خداوند ».گفت« :شما ّ
برای برقراری یک ارتباط عاشقانه پیشنیازهایی الزم است ،از جمله:
  .1ارتباط معنادار بدون قید و شرط در زمان حال؛
 .2درخواست بدون قید و شرط برای کشف زیبایی در تعالی؛
 .3گوشسپاری به وجود متعالی برای شنیدن صدای متعالی بهصورت الهام درونی؛
 .4ارتباط همدالنه با وجود متعالی برای درک قوانین و ا ِعمال آن قوانین در وجود متعالی؛
 .5س��تایش زیباییه��ای متعال��ی و تمرک��ز در ج��ذب زیباییه��ای همهجانب��ه بدون
دلمشغولیهای دیگر.
شش  جهت  را  مظهر آیات کرد
     بهر  دیدة  روشنان  یزدان  فرد
در   درون   آب  حق  را  ناظرید
    از قدح گر در عطش آبی خورید
صورت خود بیند ای صاحب بصر!
    آن که عاشق نیست او در آب در
 .6در زم��ان ح��ال و در مکان حاضر بدون توجه به نگرشه��ای بازدارنده در طلب تجلی
زیباییهای متعالی بودن؛
    المکانی که در او نور خداست	  اضی و مستقبل و حال از کجاست
    ماضی و مستقبلش نسبت به توست       هر دو یک چیزند پنداری که دوست
 .7برای رس��یدن به این امر متعالی و قدس��ی ،آگاهی انسان از تجلی متعالی در ردههای
پایین مث ً
ال زیباییهای طبیعت و تحس��ین طبیعت بدون چشمداش��ت و با تمام حواس
بیرونی و درونی؛  
 .8تحسین انسانها و خیرخواه بودن نسبت به آنها بدون داشتن چشمداشتی در آینده
و بدون نگرش منفی به خاطر گذشته؛
 .9سعی در سیر آفاق (زیباییهای جسمیَ -خلق) و انفس (زیباییهای روانی و معنوی-
ُخلق) با تمام وجود؛
 .10عبور تدریجی و شکلدهیش��ده از ملموس ،محدود ،زماندار و مکاندار به متعالی،
بینهایت ،و بدون زمان و بدون مکان  .
   این   رها   کن    عشقهای    صورتی	 نیست  بر  صورت ،نه  بر  روی ستی
خواه عشق این جهان ،خواه آن جهان 115
   آن چه معشوق است ،صورت نیست آن
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هرچند که مسائل گفته شده بیشتر در حوزۀ مفهومسازی و نظریهپردازی قرار گرفته است
و این مفهومس��ازی و نظریهپردازی توسط نویس��ندگان کام ً
ال قابل اجرا برای درمانهای
معنوی و روانی میباش��د .بهمنظور نشان دادن کارایی عملی این روشها ،پژوهشگران در
چند جلسه درمان طرحوارههای ناکارآمد معنوی را پیشنهاد میکنند ،در زیر نمونهای از
این درمان که بهصورت اولیه در کارگاه آموزش داده شده است و اعتبار آن از لحاظ تجربی
مورد تایید قرار گرفته است ،آورده شده است.
جلسات مربوط به دلبستگی به خدا ،تصور ذهنی از خدا و طرحوارههای ناکارآمد
معنوی
در جلس��ات مرب��وط به الگوهای دلبس��تگی افراد ب��ا خدا و تصور ذهن��ی آنها از خدا و
ارتب��اط بین دلبس��تگی به خدا و دلبس��تگی اولیه و تصور ذهنی از خ��دا و تصور افراد از
والدین آنان کش��ف میش��وند .همچنین در این جلس��ات طرحوارههای ناکارآمد معنوی
شناسایی میشوند و ارتباط آنها با الگوهای دلبستگی معنوی مورد بررسی قرار میگیرد
و در گروههای کوچک ارتباط دلبس��تگی ایمن ،اضطرابی ،اجتنابی و آش��فته با هر یک از
طرحوارهها بررسی میشود و رابطة طرحوارههای معنوی و طرحوارههای روانشناختی نیز
مورد بحث قرار میگیرد .برای فهم عمیقتر این مفاهیم از افراد گروهها خواسته میشود
طرحوارههای ناکارآمد معنوی خود و یا هم گروهی خود را شناس��ایی کنند و نشانههای
آنرا مش��خص نمایند ،سپس روشهای مقابلهای و مکانیسمهای دفاعی هر یک را تعیین
کرده و راههای درمانی پیشنهادی توسط مدرسان را در مورد خود یا یکی از اعضای گروه
بهکار گیرند .شرح این جلسات به تفصیل در ادامه خواهد آمد  .
جلس�ة اول :مبانی نظری طرح�واره درمانی معنوی :دلبس�تگی به خدا و تصور
ذهنی از خدا
اهداف جلسه اول
 آش��نایی با نظریة دلبس��تگی به خدا  و ارتباط بین دلبس��تگی به خدا و دلبستگی بهمراقبان اولیه؛
 - 116شناسایی تصور ذهنی خود از خدا  و ارتباط آن با تصور ذهنی از والدین.
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محتوای جلسه اول
در این جلسه در مورد الگوهای دلبستگی افراد به خدا و ارتباط بین الگوی دلبستگی افرد
با خدا و دلبستگی به مراقبان اولیه بحث میشود .همچنین در مورد تصور ذهنی از خدا و
برداشت مفهومی از خدا گفتگو میشود و ارتباط بین تصور ذهنی افراد از خداوند و تصور
ذهنی از والدین مورد بررسی قرار میگیرد .در پایان روشهای تغییر تصور ذهنی ناکارآمد
از خدا مورد بحث قرار میگیرند  .
تمرین  .1رابطة بین ارتباط با خدا و ارتباط با والدین
ارزیابی ارتباط شما با خدا
س��یاهة زیر به ش��ما کمک میکند تا برخی از احساسات خود نسبت به خدا را مشخص
کنید .چون پاسخهای ش��ما شخصی و ذهنی هستند ،بنابراین پاسخ درست یا نادرستی
وجود ندارد .برای اطمینان از این که این آزمون احساس��ات واقعی شما را نشان میدهد،
از دستورالعمل زیر به دقت پیروی کنید:
 به پرسشها با صراحت و صداقت پاسخ دهید .بر اساس شناخت دینی خود از خدا پاسخندهید ،بلکه بر اساس تجربههای شخصی خود پاسخ دهید.
 ارتباط فعلی خود را بیان کنید نه ارتباطی که باید یا امیدوارید با خدا داشته باشید. بعضی از مردم احس��اس میکنند که اگر پاسخ منفی بدهند ،خدا را ناخشنود کردهاند.این حقیقت ندارد .خدا از صداقت ما خش��نود میش��ود .برای این که رش��د اتفاق بیفتد،
شفافیت الزم است.
 هر ویژگی را به یک سؤال تبدیل کنید .برای مثال :تا چه اندازه واقعاً احساس میکنم کهخدا به من عشق میورزد؟ تا چه اندازه واقعاً احساس میکنم که خدا مرا درک میکند؟
تا چه انداره من واقعاً احساس میکنم که خدا  .....................است.
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ویژگیها

118

مالیم و آرام
بیرحم
با محبت و دوستدار
کناره گیر
ناراضی
دور
نزدیک و صمیمی
مهربان
خشمگین
مراقب
پر توقع
حمایتگر
عالقهمند
تنبیهگر
بندهنواز
خشن
خردمند و حکیم
منزه و مقدس
راهنما
رزاق و روزی دهنده
قابل اعتماد
شاد
بخشایشگر
خیرخواه
گرامیدار من
رحیم و دلسوز
بیصبر و ناشکیبا
غیر منطقی
قوی
محافظ
منفعل
مشوق و دلگرمکننده
و شجاعتدهنده
حساس
عادل
پیشبینیناپذیر

جدول  ،1-6سیاهۀ ارزیابی رابطة شما با خدا
همیشه

اغلب

گاهی وقتها

بهندرت

هرگز

نمیدانم
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این تمرین در مورد ارتباط شما با خدا چه چیزی را بیان میکند؟
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
آیا تفاوتی بین شناخت دینی شما از خدا و چگونگی احساس شما دربارة خدا وجود دارد؟
اگر چنین است ،چه تفاوتی وجود دارد؟
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ارتباط شما با پدرتان بر ارتباط شما با خدا اثر دارد:
حاال که ارتباط فعلی شما را با خدا مورد بررسی قرار دادیم ،بیایید ببینیم که چگونه ارتباط
شما با پدرتان بر ادراک شما از خدا اثر میگذارد .حاال با رنگ دیگر یا عالمتی دیگر ،همین
تمرین را در مورد احساس خود نسبت به پدرتان انجام دهید  .تمام عالمتهایی که برای
پدرتان زدهاید را با عالمتی را درمورد خدا زدهاید با هم مقایسه کنید.
چه ویژگیهایی برای پدرتان و خدا یکسان بودهاند؟ ..................................................................
....................................................................................................................................................................
کدام ویژگیها کام ً
ال متفاوت هستند؟ ............................................................................................
....................................................................................................................................................................
کدام الگوها را مشاهده کردید؟ .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
در یک بند بهطور مختصر بنویس��ید که چگونه ادراک ش��ما از خدا توس��ط ارتباطتان با
پدرتان شکل گرفته است................................................................................................................. .
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ارتباط شما با مادرتان بر ارتباط شما با خدا اثر دارد:
ح��اال ب��ا رنگ دیگر یا عالمتی دیگر ،همین تمرین را در مورد احس��اس خود نس��بت به 119
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مادرتان انجام دهید  .
تم��ام عالمتهای��ی که برای مادرت��ان زدهاید را با عالمتی را درم��ورد خدا زدهاید با هم
مقایسه کنید.
چه ویژگیهایی برای مادرتان و خدا یکسان بودهاند؟ .................................................................
....................................................................................................................................................................
کدام ویژگیها کام ً
ال متفاوت هستند؟ .............................................................................................
....................................................................................................................................................................
کدام الگوها را مشاهده کردید؟ .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
در یک بند بهطور مختصر بنویس��ید که چگونه ادراک ش��ما از خدا توس��ط ارتباطتان با
مادرتان شکل گرفته است.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
جدول  ،2-6ثبت افکار خود آیند در مورد تصور ذهنی از خداوند
موقعیت

احساسات

(بهویژه غم،
رخداد واقعی که
منجر به احساس اضطراب و خشم
دلسردی خدا  از در مقیاس 100
تا  0درصد).
من  شده است  .
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افکار خودآیند

(باور به افکار
خودآیند در مورد
تصور ذهنی از
خداوند از  0تا
 100درصد).

پاسخ واقعی خداوند
(باور به پاسخ واقعی
خداوند بر اساس
تجربة نیایش  متون
دینی  از  0تا 100
درصد).

پیامد

(در جهبندی دوبارة باور به
افکار خودآیند غیرمنطقی در
مورد تصویر ذهنی از خداوند
از  0تا  100درصد و مشخص
کردن و درجهبندی احساسات
بعدی از  100تا  )0

تهیۀ الگوی سالمت روانی براساس شاخصهای الگوی اسالمی ،ایرانی

جلسة دوم :طرحوارهدرمانی معنوی :شناسایی طرحوارههای ناکارآمد معنوی
اهداف جلسة دوم
شناخت ارتباط بین طرحوارهدرمانی و طرحوارهدرمانی معنوی؛شناس��ایی طرحوارههای آس��یبدیدة معن��وی خود و افکار ،احساس��ات ،حسهای بدنی ورفتارهای همراه با فعال شدن این طرحوارهها (تسلیم ،جبرانافراطی یا اجتناب از طرحواره).
محتوای جلسه دوم
در ای��ن ارتباط بی��ن طرحوارههای ناکارآم��د اولیه و طرحوارههای آس��یبدیدة معنوی
مورد بحث ق��رار میگیرد .همچنین مهمترینطرحوارههای آس��یبدیدة معنوی معرفی
تکنندگان خواسته میش��ود طرحوارههای آسیبدیدة معنوی خود
میگردند و از ش��رک 
را بههمراه موقعیتی که این طرحوارههای فعال میش��وند و احساس��ات ،افکار ،حسهای
بدنی و رفتارهای خود (تسلیم ،جبران افراطی یا اجتناب از طرحواره) در زمان فعال شدن
طرحوارة آسیبدیدة معنوی خود را شناسایی کنند.
تمرین  .2شناسایی احساسات ،افکار ،حسهای بدنی و رفتارهای خود (تسلیم ،جبران
افراطی یا اجتناب از طرحواره) در زمان فعال شدن طرحوارة آسیبدیدة معنوی
با استفاده از جدول زیر ،احساسات ،افکار ،حسهای بدنی و رفتارهای خود (تسلیم ،جبران
افراطی یا اجتناب از طرحواره) در زمان فعال شدن طرحوارة آسیب دیدة معنوی خود را
شناسایی کنید.
جدول  ،3-6شناسایی احساسات ،افکار ،حسهای بدنی و رفتارهای خود در زمان فعال
شدن طرحوارة آسیبدیدة معنوی
طرحوارة
ناکارآمد معنوی
من

افکار در زمان
فعال شدن
طرحواره

احساسات در
زمان فعال شدن
طرحواره

حسهای بدنی
همراه با فعال
شدن طرحواره

رفتار در زمان
فعال شدن
طرحواره
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جلسة سوم :درمان طرحوارههای ناکارآمد معنوی
اهداف جلسة سوم
آشنایی با چگونگی درمان طرحوارههای معنوی آسیب دیده و تالش برای تغییر دادناین طرحوارهها؛
شناخت موانع تغییر طرحوارههای ناکارآمد معنوی و تالش برای برطرف نمودن موانع.محتوای جلسه سوم
راهبرده��ا و گامها ب��رای تغییر طرحوارههای ناکارآمد معنوی ب��ا ذکر مثال توضیح داده
میش��وند و از ش��رکتکنندگان خواس��ته میش��ود این گامها را در م��ورد طرحواره یا
طرحوارهه��ای ناکارآمد معنوی خود که در جلس��ة قبل شناس��ایی کردهاند ،طی کنند.
شرکتکنندگان در گروهها در مورد گامهایی که برای تغییر طرحوارههای ناکارآمد خود
باید بردارند و موانع تغییر ،بحث میکنند.
تمرین  .3گامهای تغییر دادن طرحوارة ناکارآمد معنوی
گامهای زیر را برای تغییر طرحوارههای ناکارآمد معنوی خود آزمایش کنید:
جدول  ،4-6گامهای تغییر دادن طرحوارة ناکارآمد معنوی

گام اول :طرحوارة معنوی خود را شناسایی و نامگذاری کنید.

گام دوم :ریشههای دوران کودکی طرحوارة معنوی خود را بشناسید و کودک آسیبدیدة درون خود
را احساس کنید.
گام سوم :شواهدی علیه طرحوارة  معنوی بیابید و طرحوارة  ناکارآمد معنوی را در سطح منطقی
بیاعتبار کنید.
گام چهارم :به والدین ،خواهران و برادران یا کسانی که به شکلگیری طرحوارة معنوی کمک کردند،
نامه بنویسید.
گام پنجم :الگوی طرحوارة معنوی خود را با جزییات دقیق بیازمایید.
گام ششم :الگوشکنی کنید.
گام هفتم :به تالش خود ادامه دهید.

122

گام هشتم :اگر میتوانید والدینتان یا کسانی که طرحوارههای ناکارآمد معنوی شما را شکل دادهاند،
ببخشید.
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جلسة چهارم :ارتباط عاشقانه با خدا فراتر از ارتباط دلبستگی
اهداف جلسة چهارم
آشنایی با چگونگی برقراری ارتباط عاشقانه با خدا در تمام احوال؛تالش برای برقراری چنین ارتباطی.محتوای جلسۀ چهارم
در این جلسه احوال اولیای حق و عاشقان الهی و دعاهای عرفانی آنان شرح داده میشود.
همچنین ش��رایط الزم برای برقراری ارتباط عاشقانه با خدا مورد بحث قرار میگیرد .در
پایان از ش��رکتکنندگان خواس��ته میش��ود در مورد ارتباط خود با خدا تمرین گزارش
نویسی معنوی را انجام دهند.
تمرین  .4گزارشنویسی معنوی
بهصورت معمولی و صادقانه اتفاقهایی در زندگی ش��ما جریان دارد ،احساس شما دربارة 
آن اتفاقها و آگاهیتان نس��بت به حضور خداوند در زندگیتان را یادداش��ت کنید .این
گزارش بهدنبال دستیابی به سه منظور است:
 .1یادداشت کردن :یک گزارش معنوی شبیه یک دفترچة خاطرات روزانه است که در
آن رویدادهای اصلی زندگیتان را یادداشت میکنید .در آن همه چیز را نمینویسید ،فقط
چیزهایی را مینویسید که برایتان از اهمیت خاصی برخوردار هستند .تفاوت گزارش معنوی
با خاطرهنویسی این است که در گزارش معنوی فقط اتفاقها را یادداشت نمیکنید ،بلکه
همچنین یادداشت میکنید که در واکنش به آن اتفاق ،احساسات ،نگرشها ،و پاسخهای
قلبی شما چه بودند .نکتة حایز اهمیت این است که اموری را که ممکن است در هیاهوی
زندگی روزمره محو و ناپدید ش��وند ،مغتنم بدانید .این امر به  شما امکان میدهد که آن
چه را که در جریان است یادداشت کنید تا بتوانید بر در طول زمان بر رشد معنوی خود
بهطور منظم ،تأمل کنید.
.2تأمل کردن :منظور اصلی از گزارش معنوی این اس��ت که از یادداشتهای روزانهتان
استفاده شود تا بتوانید فکر کنید که کجا خداوند در رویدادهای زندگی شما تأثیر گذاشته
است .دربارة یادداشتی که نوشتهاید فکر کنید و بر پرسشهای زیر تأمل میکنید:
امروز چگونه و در چه زمانی از وجود خداوند آگاه بودهام؟123
-خداوند در اوضاع و شرایط بیرونی و در درون من چه تغییراتی ایجاد نموده است؟
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آیا امروز خدا با من حرف زده است؟ چگونه؟آیا  امروز خداوند را در زندگی خود غایب احساس کردم؟ چرا؟امروز چگونه به خداوند پاسخ و واکنش نشان دادم؟اگر تازه ش��روع به نگاش��تن یک گزارش معنوی کردهاید ،این گزارش میتواند بهعنوان
س��یاهة موقتی بهکار گرفته ش��ود که به شما کمک میکند که در پرتو حضور خداوند بر
زندگی خود تأمل کنید (و هم معکم اینما کنتم) ،بنابراین هیچ بخش��ی از زندگی وجود
ندارد که با چنین تأملی پیوند نداشته باشد؛
 .3پاس�خ دادن :اینک یادداش��ت و تأمل ش��ما کمک میکند که به ش��یوههای تازه و
شفافتری به خداوند پاسخ دهید .با نوشتن برخی از اتفاقهای روزانه ،این اتفاقها برایتان
ش��فافتر میش��وند .اینک این اتفاقها خارج از شما هس��تند ،روی صفحة کاغذ و شما
میتوانید به آنها بنگرید و دربارة آنها از دیدگاهی متفاوت تفکر کنید؛
با گذش��ت زمان ،همچنین حرکتی را در زندگی معنوی خود طراحی میکنید -یا شاید
بتوانید ببینید  که در جاهایی بهطور خاص گیر افتادهاید .تمام اینها مفید هستند ،چرا
که به شما امکان میدهد به آن چه میبینید ،واکنش نشان دهید .پاسخهای شما ممکن
است شکلهای گوناگونی داشته باشند .برای مثال ،ممکن است:
به خاطر پیشرفتهایی که داشتهاید ،خدا را شکر کنید؛به خاطر نیازهای خاصی که در خودتان یا در جهان خود دیدهاید ،بهطورسنجیدهترینیایش کنید؛
برای اصالح اشتباهات کاری انجام دهید؛برای مشکالت مزمن طلب کمک کنید؛روشهایی را تش��خیص دهید که بهوس��یلة آنها خداوند ش��ما را به تغییر یا حرکتفرامیخواند؛
میتوانید پاس��خهای خود را یادداش��ت کنید و این پاسخها نیز بخشی از گزارش معنوی
شما شوند.
یک گزارش معنوی چگونه تهیه میشود؟
هیچ قاعدهای برای نوش��تن یک گزارش معنوی وجود ندارد .سیس��تمی را پیدا کنید که
 124برای شما مؤثر است .اگر میتوانید اتفاقهای روزانة خود را یادداشت کنید و در مورد این
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موضوع تأمل کنید که خداوند به شیوههایی در این اتفاقها دخالت داشته است و پاسخگو
بوده است .میتوانید از دفترچه یادداشت ،سررسید ،لبتاپ یا آیپد برای نوشتن گزارش
استفاده کنید ،از هر وسیلهای استفاده میکنید ،توجه داشته باشید که قابل حمل باشد و
بتوانید آن را با خود به همه جا ببرید و هرگاه الزم شد ،یادداشت کنید.
میتوانید ،هر روز ،یک روز در میان یا هفتهای یکبار گزارش هفتگی را بنویسید ،هر دورة 
زمانی که خودتان با آن راحتتر هس��تید را انتخاب کنید ،اما س��عی کنید از دورة زمانی
منظمی پیروی کنید ،چون اگر گزارش خود را بهصورت اتفاقی و نامنظم بنویسید ،ممکن
اس��ت نتوانید آنها را در مجموع ردیابی کنید .اگر هر ش��ب قبل از خواب گزارش خود
را بنویس��ید ،این امکان وجود دارد که این گزارشنویس��ی به نیایش پایان روز بینجامد و
اگر در پایان هفته گزارش خود را بنویسید ،میتوانید آن را با عبادتهای خاص روزهای
جمعه همراه کنید.
اگر از اس��تعداد خاصی برخوردار هس��تید ،این استعداد میتواند با یادداشت کردن ،تأمل
کردن و پاسخ دادن شما همراه شود .میتوانید شعر ،نیایش و دیگر شیوههای ابراز خالقیت
را با گزارش خود همراه کنید .س��عی کنید عادت کنید گزارشنویس��ی معنوی به نیایش
در مورد آن چه نوش��تهاید و تأمل بر آن ختم شود .اگرچه گزارش معنوی یک یادداشت
ش��خصی است ،اگر س��فر معنوی خود را با یک دوست نزدیک معنوی در میان بگذارید،
میتواند به شما کمک کند که این عادت را پرورش دهید – و شاید بر آن چه در دفترچه
ثبت کردهاید ،تأمل کنید .نوشتن گزارش معنوی به همراه دیگران به شما امکان میدهد
که از تجربههای یکدیگر یاد بگیرید و در انجام این تمرین از یکدیگر حمایت کنید.
جمعبندی و نتیجهگیری
در ارایۀ الگوی س�لامت و بیماری برای توصیف بیماریهای روانی ،بررسی شیوع ،تببین
نوس��انات ،پیشبینی روند آینده و درنهایت درمان ،مدیریت و کنترل این پدیده یکی از
ارکانهای اساس��ی برای دستاندرکاران س�لامت روانی در ایران اسالمی میباشد .فواید
نظری این اهتمام بلیغ در حوزۀ گسترش علم سالمت و نهادینه شدن روشهای جلوگیری
از اختالالت بر کسی پوشیده نیست .افزونبراین ،کوشش در این راستا یک امر بشردوستانه
تلقیشده و موجب التیام بسیاری از بیماران روانی و راحتی خانوادههای آنان خواهد شد125 .
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آمار رو به افزایش افس��ردگی ،اضط��راب ،اعتیاد و بزهکاری ،لجبازی و بیماریهای روانی
حاکی از آن هستند که چنین الگوی نظری که بتوان از آن روشهای عملی جلوگیری از
گسترش بیماریهای روانی استخراج کرد ،وجود ندارد.
در این نوشته ،این الگو با چارچوبۀ مشخص و اصول متمایز بههمراه نقد بعضی از الگوهای
قبلی ارایه ش��ده اس��ت .در محدودۀ فضای شخصی که در گنجایش این تکنگاشت بود،
پژوهش��گران به نقد الگوهای غربی و پایههای منطقی ،فلس��فی ،و هستیش��ناختی آنها
پرداختن��د و در مقابل این الگوهای غربی وارداتی ،الگوی جدید ایرانی-اس�لامی را ارایه
نمودند .الگوی جدید مبتنی بر توحید تکوینی نیروهای روانی حاکم است که خود مشتق
و برگرفته از نظریۀ توحیدی اسالم میباشد .این نظریۀ توحیدی سالمت روانی را مبتنی
ب��ر نظری��ۀ توحیدی میداند که در آن ابع��اد گوناگون روان آدم��ی از حوزۀ فعالیتهای
ش��ناختی گرفته تا حوزههای عاطفی-انگیزشی و رفتاری تحت سیطرۀ نیروی خود (بُعد
قدسی روان آدمی) در حرکت ،پویایی و شکوفایی میباشند .شخص سالم نهتنها یکپارچه
ش��ده اس��ت بلکه ،در همان هنگام که در معراج روح به عرش اعلی میکوش��د و خود را
متجلی به اسماءالحس��نی میکند و صفات باریتعالی را در حد ممکن در خود متحقق و
کبُعدی
متخلق میگرداند ،بشر بودن خود را با تمام ویژگیهای انسان حفظ مینماید .او ت 
انس��ان تمامعیار در هس��تی عمل میکن��د .در واقع علمای
عمل نمیکند بلکه بهعنوان
ِ
اس�لامی وقتی در پی انسان کامل میگشتند ،بهدنبال چنین فردی بودند .در تدوین این
نظریه به سالمت که میتواند روانشناسی اسالمی را نیز پایهگذار باشد از الگوی تبیینی
هستیشناسی سهروردی و سایر نظریهپردازان اشراقی استفاده شده است و پیوند دائمی
ف��رد بهصورت افقی و عمودی در هر لحظهای با انوار حقیقی و نوراالنوار مورد تاکید قرار
گرفته است که در فضای ارتباطی میتواند به ریشه و تأمل خود ادامه دهد .فضای ارتباطی
در این جهان بهقدری مهم تلقی ش��ده اس��ت که بهجای تاکید بر رشد و جانشینسازی
نیروهای روانی در بس��تر تحول ش��خصیت به ارتباط مراقبان نخستین کودک در تبیین
سالمت و بیماری تاکید فراوان شده است.
انسان آشنا با پیمان الست که بهصورت ناخودآگاه و فطری به ارتباط خود با خالق هستی
آش��نا بوده است و او را کمککننده ،امنیتدهنده و آرامشبخشنده میدانسته است و با
 126اعتماد به حضور پربرکت و آرامشبخش او میتوانس��ته احس��اس امنیت کند ،وقتی پا به
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دایرۀ هس��تی در این جهان میگذارد ،با ارتباطهای مراقبان اولیه از جمله والدین مواجه
میش��ود که میتواند رنگپذیری خود را نشان دهد .بهعنوان مثال انتظار خود از خداوند
را همانند و همرنگ انتظارات والدین کند .در این راستاست که پاک نگهداشتن آن رابطۀ
ازلی و ابدی از زنگارهای محیطی در الگوی فعلی ،یک امر اساس��ی ش��ناخته شده است.
اهمیت این رنگپذیری انتظارات ،اعتقادات و ارتباطات به امر قدسی در الگوی دلبستگی
به والدین و مراقبان اولیه و چگونگی انتقال این الگوی ارتباطی به خدا نش��ان داده ش��ده
است (شکل .)1-4
ماهیت و پیامد دلبس��تگی به خدا بیش از دو دهه اس��ت که ب��ه یکی از موضوعات مهم
روانشناسی دین تبدیل شده است .اکثر نظریهها و پژوهشهای صورت گرفته در زمینة 
دلبس��تگی به خدا در قلمرو الهیات ،باورها ،تجربهها و آئینهای مس��یحیت انجام ش��ده
اس��ت .با این وجود ،الگوی دلبستگی و پارادایم ارتباط با خدا در متون اسالمی موجود و
قابل استخراج است .نوشتار حاضر نشان میدهد که روانشناسان اسالمی نیز میتوانند از
طریق بازخوانی متون و منابع اسالمی و رمزگشایی از آنها به صورتبندی نظری و تجربی
س��ازة دلبستگی به خدا بپردازند .این نوشتار کوشید تا از طریق تحلیل متون اسالمی به
اعتباریابی این سازه در نزد مسلمانان بپردازد .تحلیل اسماء و صفات خداوند ،داستانهای
قرآن و آیات قرآنی نشان میدهد که خداوند میتواند همان ویژگیهای الگوی دلبستگی
را داشته باشد .این ویژگیها عبارتند از :در دسترس بودن ،پاسخدهندگی ،بخشنده بودن
و محافظتکنندگی پایگاه امن برای اکتش��اف و جس��تجوگری و پناهگاه امن بودن برای
تأمین آرامش .از اینرو ،خداوند دارای تمامی کارکردهای مهم الگوی دلبستگی میباشد.
بنابراین ،دالیل نظری محکمی به نفع این فرضیه وجود دارد که بخشی از رابطة مسلمانان
با خداوند میتواند از سنخ همان رابطهای باشد که در یک «پیوند دلبستگی» وجود دارد
(غباریبناب ،ماینر و پراکتر.)2013 ،
در کوش��ش برای نشان دادن این فرایند نویسندگان پس از بیان تاریخچه و ارایۀ تعاریف
گوناگون از سالمت و ارایۀ الگوهای آن با دید نقادانه ،به عرضۀ نظام توحیدیافتۀ انسان و
تلویحات آن در سالمت روانی پرداختند و در فصل سوم اصول اساسی این نظام توحیدیافته
را بیان نمودند .از آنجا که نظام وحدتیافته روان در بستر ارتباط با دیگران شکل گرفته و
شکوفا میشود و در فصل چهارم به توصیف ،تبیین نظریۀ دلبستگی اختصاص داده شد و 127

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

در آن چگونگی شکلگیری دلبستگی انسانی و نحوۀ تأثیر آن در پرورش دلبستگی به خدا
مورد بررسی قرار گرفت و پیامدهای روانی و معنوی آن در سالمت و بیماری مورد بررسی
قرار گرفت .در فصل پنجم آسیبهای ناشی از دلبستگی ناایمن و پیامدهای پیوند عاطفی
آس��یبدیده بین خدا و انس��ان مورد بررس��ی قرار گرفت .در نهایت درمان و اصالح این
طرحوارههای ناکارآمد با استفاده از الگوی دلبستگی و روشهای اتخاذشده از نظریههای
شناختی ،رفتاری ،الگوی گشتالتی و روشهای تجربتی و عاطفی مورد بحث قرار گرفت.
در اینجا الزم اس��ت که به ش��رح مختصر الگوی ارایهش��ده که در شکل  1-4آمده است،
بپرداریم .الگوی ازلی ارتباط با خداوند متعال از همان ابتدای خلقت وجود داشته و در اثر
این ارتباط ،حضرت آدم بهعنوان خلیفۀ خدا در روی زمین انتخاب شده و نوع انسان
نیز بهتبع ایش��ان خلیفهاللهی را قبول کرده است .رابطۀ عبد و َرب نیز در همان راستای
ارتباط شکل گرفته است و انسانها با شعور تکوینی رب خود را تشخیص داده و از روی
ط��وع و رغبت به دعوت خدا لبیک گفته و به بندگ��ی خدا افتخار ورزیدهاند .همان عهد
و پیمان ازلی که با جملۀ «الس��ت بربکم» ش��روع میشود و انسان در پاسخ به آن افتخار
پذیرش این دعوت را کسب کرده است «قالوا بلی» .این پیمان ازلی نشاندهندۀ رابطهای
است که انسان بهطور ناخودآگاه سالها قبل از اینکه پا به عرصۀ وجود بگذارند با خدای
خود پیمان بستهاند و به همین دلیل شاعر گفته است:
بودم آن روز من از ُدردهکشان       که نه از تاک نشان بوده و نه از تاکنشان
این پیمان و ارتباط هرگز بین بنده و خدا فراموش نشده است .بُعد تکوینی این پیمان در
دل انس��انها جاودان بوده و بُعد تش��ریعی آن بهصورت ذکر و یادآوری توسط انبیاء
به انس��انها یادآوری شده اس��ت .در این ارتباط آنگونهکه داستانها و آیات قرآنی نشان
میدهند (غباریبناب و همکاران ،)2013 ،خداوند بهعنوان موضوع دلبستگی ایمن که از
رگهای گردن به انس��ان نزدیک است «هو اقرب من حبل الورید» و هر جا که بنده رود
خدا نیز همان جاست و او را تنها نخواهد گذاشت و بهسوی او روان میگردد « َو ُه َو َم َع ُك ْم
أَيْ َن َما ُكن ُت ْم» و اوس��ت که به یاد مادر حضرت موسی میاندازد که فرزند خویش را
ش��یر دهد و با اطمینان او را در س��بد گذاش��ته و به رود نیل میاندازد تا همان رود او را
ب��ا مهربانی به آغوش مادر باز گرداند و اینجاس��ت که صفات رحمانیت ،رزاقیت ،رحیم و
 128رقیب بودن خداوند نمایان گش��ته اس��ت .اینچنین خدای ازلی و ابدی از ذهن ناخودآگاه
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انس��ان و در عمیقترین الیههای روانی او ،پ��س از تولد رنگ تجارب دوران کودکی را به
خود میگیرد و همس��ان با الگوی دلبستگی به والدین همتراز دلبستگی به والدین خود
گش��ته و رفتار والدین در برآوردن نیازهای اساس��ی او چنان تأثیری در او میگذارد که
دلبس��تگی او نیز به خدا رنگ دلبس��تگی به والدین را به خ��ود میگیرد (کرکپاتریک،
 )2005و چالشهای محیطی ،عقالنی و الهیاتی ش��روع میشود .احتمال دارد که مطابق
دلبستگی ازلی و فطری او به خدا و دینی که انتخاب کرده است ،خداوند را با ویژگیهای
حمایتکنن��ده و آرامشبخش «اال بذکر اهلل تطمئ�ن القلوب» بداند و بر طبق تجارب
ک��ودک با والدین و یا مراقبان اولیه ،رنگ دلبس��تگی به مراقبان اولیه را به خود بگیرد و
چالشی تعارضآمیز بین مفهوم و برداشت الهیاتی او از خدا و برداشت تجربتی متفاوت از
متون دینی از خدا در او ایجاد شود که روانشناسان مسیر این تفاوت را با الگوی همسانی
یا الگوی جبرانی تعبیر و تفسیر میکنند (کرکپاتریک.)2005 ،
الگوی ارایهش��ده پژوهش��گران حاضر بر پیشفرضهای زیر استوار است .پایههای فطری
دلبستگی بهصورت دلبستگی ایمن در انسانها وجود دارد ولی رفتار والدین با کودک در
برآوردن نیازهای اساس��ی او یا عدم توجه به نیازهای اساسی او در دوران کودکی موجب
میشود که نهتنها دلبستگی به والدین به سبکهای گوناگون ایمن و ناایمن شکل بگیرد
بلکه این س��بک ایجادشده س��بک ازلی دلبستگی انسان به خدا را نیز همرنگ خود کند
«کل مولود یولد علی الفطره» .پایههای اساس��ی دلبستگی به خدا از همین جا شکل
گرفته و از طریق الگوی جبرانی و همس��انی میتواند بهصورت دلبس��تگی ایمن و ناایمن
متجلی شود .دلبستگی ایمن منهتی به داشتن پایگاه امن میگردد که انسانها با داشتن
این پایگاه توکل ،رشادت و جرأت مقابله با مشکالت را پیدا میکند .همانگونه که موسی
کلیم با تکیه بر خدا (پایگاه امن) جرأت مواجه با فرعون و نیروهای او را بهدست آورده
بود .افزونبر آن ،دلبس��تگی ایمن منجر به داش��تن منبع آرامش میگردد بدین صورت
ک��ه ه��ر زمان ذکر و یاد خدا را به خاطر آورد ،دلهایش��ان آرام میگیرد «اال بذکر اهلل
تطمئن القلوب» .همانگونه که کودک دورافتاده از مادر با شنیدن صدای وی احساس
آرامش میکند .در صورتیکه دلبس��تگی به خدا بهصورت ناایمن /اضطرابی شکل بگیرد
منجر به ایجاد طرحوارههای ناکارآمد معنوی از قبیل انزوای معنوی ،احساس بیکفایتی
معنوی ،آسیبپذیر بودن در حوزۀ معنویت ،احساس نقص معنوی ،شکست و ناکارآمدی 129
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معنوی ،فداکردن معنویت خودجوش برای دیگران ،معیارهای سرس��ختانۀ معنوی شده
و در صورتیکه دلبس��تگی به خدا بهصورت ناایمن /اجتنابی ش��کل بگیرد در اینصورت
طرحوارههای ناکارآمد معنوی از قبیل رهاشدگی معنوی ،عدم اعتماد به خدا ،محرومیت
هیجانی نس��بت به خدا ،اس��تحقاق و بزرگنمایی معنوی در او ش�کل میگیرد .در هر
صورت این دلبستگی ایمن است که از طریق ایجاد پایگاه امن و منبع آرامش ،انسان را به
مقابلههای معنوی از قبیل آرامش ،امیدواری و اطمینان گشته و سوق داده و ایمان را در
او ایجاد میکند که در نهایت این فرایندهای روانی به سالمت روانی منجر میشود .الگوی
ارایهش��ده در این تکنگاش��ت ،نهتنها قدرت تبیینی سالمت و بیماری روانی را دارد بلکه
میتواند سالمت ،بیماری و حتی فالح و شکوفایی انسانها را پیشبینی نماید و روشهایی
را برای پیش��گیری از بیماری و ارتقای س�لامت روانی در رش��د و بالندگی انسان را ارائه
کند .البته این الگو خود مبنای استخراج روشهای درمانی از جمله طرحوارههای درمانی
میگردد که ارایهدهندۀ روشها و رهنمودهای درمانی برای بسیاری از بیماریهای روانی
و معنوی تلقی میشود.
در واقع مجموعۀ حاضر میتواند پایههای روانشناس��ی اسالمی را ترسیم کند و بهعنوان
الگوی سالمت روانی بر اساس شاخصهای الگوی اسالمی-ایرانی در حوزۀ سالمت روانی،
تهیۀ برنامههای مداخلهای و ابزارس��ازی مورد اس��تفاده قرار بگیرد و پایههای س�لامت و
بیماری را بر مبنای ش��اخصهای توحیدی و توحیدیافتگی روان تهیه کند .در هر حال،
نوش��تار حاضر محدودیتهایی دارد که الزم اس��ت در گسترۀ محدودیتهای خود مورد
استفاده قرار بگیرد .یکی از محدودیتهای آن ،پیشینی بودن اکثر گزارههای آن است به
این صورت که الگوی ارایهش��ده هنوز بهصورت رسمی در معرض آزمایش گذاشته نشده
است .بدین معنی که در کارگاههای مختلف بهصورت کلی مطالب ارایهشده مورد بررسی
بالینی قرار گرفته ولی بهصورت کنترلشده و تحقیقات گروهی این بررسی مورد مطالعه
تجربی قرار نگرفته اس��ت .البت��ه ویرایشهای بعدی اس��تخراج گزارههای پژوهش قابل
آزمون و آزمون کردن آنها در کنار ساخت مقیاس بر مبنای این الگو و تهیۀ پروتکلهای
مداخلهای در آینده الگوی ارایهشده را نهتنها به چالش خواهد کشید بلکه کارآیی آن را در
عمل نشان خواهد داد ولی در سطح فعلی نوشتار حاضر که در راستای ارایۀ الگو تهیه شده
 130اس��ت وافی به مقصود است .به دلیل محدودیتهای حجم تکنگاشت فرصت نداد تا این
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الگو را بسط داده و روشها و راهبردها را از آنها استخراج کرده و توضیح دهیم .بهمنظور
عملیاتی ش��دن این الگو در میدان عمل الزم اس��ت روشها و س��نجههای الزم بههمراه
برنامههای مداخلهای و پروتکلهای درمانی از این الگو استخراج شود که نویسندگان این
امر را به کتاب مستقل در این زمینه موکول می کنند.
پیشنهاد میشود که در تکنگاشت بعدی نویسندگان برای عملیاتی کردن الگو ارایهشده،
روشه��ا ،س��نجهها ،برنامههای مصاحب��های و پروتکلهای مداخلهای ب��ر مبنای الگوی
ارایهشده بهطور منظم آورده شود تا اینکه فرصت الزم برای عملیاتی کردن این الگو توسط
روانشناسان و رواندرمانگران فراهم آید .همچنین به همکاران و دانشپژوهان عالقهمند
توصیه میش��ود که بر مبنای گزارههای استخراجش��ده از این الگو و در راستای آزمودن
فرضیه های مس��تخرج ،پایاننامهها ،پروژههای عملی و طرحهای پژوهشی و کارگاههای
خود را تنظیم نمایند تا عم ً
ال ادعاهای پژوهشگران فعلی در مورد کارآیی این الگو به بوتۀ
آزمایش گذاش��ته شود و نتایج یافتههای خود را در محافل علمی مطرح نمایند تا از این
طریق نویس��ندگان را در اعتباریابی نظریۀ خود یاری دهند .مایۀ تشکر و قدردانی خواهد
1
بود که پژوهش��گران و محققان محترم نظرات اصالحی خود را به نش��انی نویسندۀ اول
ارسال نمایند.
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