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مقدمه
ومـردم معنـوي مـذهبی و باورهايگرفتننظردرمعنايبه)معنوي(درمان مذهبی

). در تحـول و  1388(غبـاري بنـاب،   اسـت درمانگريفرآیندافراد درمتعالیبعدلحاظ
تلقـی  تصویر ذهنی از خـدا امـر مهمـی   رهاي مذهبی افراد، خداپنداره یا گیري باوشکل

. انجـام شـده اسـت   يدر پنج دهه گذشته دربـاره آن مطالعـه بیشـتر   ،رواز این؛شودمی
و با است هاي نظام اعتقادي افراد مؤمن ترین جنبهیکی از محوري،تصویر ذهنی از خدا

گیـرد میافراد شکل رباتجراهغیرمستقیم از طور ضمنی واینکه به آگاهی نیاز دارد، به
ایـن موضـوع از آن   .)1390، علیانسـب (آیـد و به صورت احساس معنوي از خدا درمی

معرفت و شـناخت خـدا همـراه بـا داشـتن تصـور       جهت قابل بحث و بررسی است که
(آلپورت احساسات و سالمت روان ما تأثیرگذار است به شدت در رفتار و درست از او

؛ 2003،و همکاران4گرینوي؛ 3،2001؛ ریان2،1992کرکپاتریک وشیور؛ 1967، 1اسور
،بنـاب غبـاري وکوهسـار ، حـدادي 1383جاللـی تهرانـی،   ؛2009،همکارانو5فالنلی
).1391همکاران، نقل از نورعلیزاده میانجی و؛ به 1388

ن برایشان واقعیت دارد. ازبراي افراد مذهبی ارتباط با خدا عیناً مانند ارتباط با دیگرا
دهـد. کرکپاتریـک   رو، تصور از خدا و ارتباط با او محور دینداري آنها را تشکیل میاین

ها به سـمت خـدا گـرایش    کند افراد مذهبی هنگام رویارویی با ناراحتی) بیان می1995(
7»مـاد گـاه مطمـئن و مـورد اعت   و تکیـه 6پناهگـاه امـن  «کنند و خدا را به عنـوان  پیدا می

دهد که این گرایش به سمت خدا و ارتباط با خداپنداره ها نشان مییابند، اما پژوهشمی
فرد وابسـته  8به دلبستگی مطمئنگاه مطمئن و مورد اعتماد)صحیح (پناهگاه امن و تکیه

و همکـاران،  10(کـزدي مثبـت پیونـد دارد   9است و دلبستگی مطمئن نیز با حرمت نفس
).210، ص2013

1. Allport & Ross
2. Kirkpatrick & Shaver-
3. Ryan
4. Greenway
5. Flannelly
6. safe haven
7. secure base
8. secure attachment
9. self-esteem
10. kezdy
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شده دربـاره خـود   یا برداشت درونیفس از تعریفی که فرد از خودش داردحرمت ن
محـیط  و است که اطالعـات مـا دربـارة خـود    1اي ادراکینقشه»خود«.شودحاصل می

» مـن «عنوان احساس فاعلی] یـا  [به(I)» من«کند. خود همان بندي میبقهاطرافمان را ط
(me)، ،عی برداشت عینی از خود] اسـت. ایـن مـن    عنوان نو[بهدر اثر تعامل با دیگران

هـایی کـه شـخص بـه     فردي با دیگران، جهان و ارزشفاعلی یا من عینی در ارتباط بین
موجـب مـن فـاعلی بیشـتر    شـود.  کند، تشکیل میخود و یا به ادراکات خود مربوط می

شـود و مـن   هاي خود حاصل مـی دهی خودپنداشت و در اثر تجربه فرد از تواناییشکل
گیرد که باعـث تشـکیل   شدن آن شکل میینی بیشتر در اثر ارزشیابی دیگران و درونیع

بـه تصـور دیگـران از    دپنداره بیشترخوبه بیان دیگر، شود.می2خودآرمانی و خودپنداره
ت. این برداشت آنقدر درونی شده که به باورهاي عمیق و یکپارچه فـرد  خود مربوط اس

گونـه کـه   که به شناخت فرد از خودش آن» ودپنداشتخ«تبدیل شده است و متفاوت از 
بـه دو شـکل بـروز    خود،مطالببراساس این کند، مربوط است. خود تجربه کرده و می

و نـوري،  بزرگـی جـان بـه نقـل از   ؛1959(راجـرز،  خودپنـداره و3کند: خود واقعیمی
1394(.

ویـژه در ول زندگی بهگونه که دیگران در طبدان،پنداره را تصویري از خوداگر خود
کنند، بدانیم و خودپنداشت را مفهـوم ادراك شـده فـرد از    دوران کودکی به فرد القاء می

این مفاهیم ممکن است بر هم ،بدانیمیا خود واقعی کندخود تجربه میکه آنگونه ،خود
(فراگـر و  توضیح داده اسـت 4منطبق نباشند، این مفهوم را راجرز با اصطالح ناهمگونی

در بررسـی  5سیرجی. کارسمن و )1394بزرگی و نوري، نقل از جانبه ؛1998فادیمان، 
وفـاداري خود واقعی بر باپنداره همگون و ناهمگون تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود

بینـیِ  خود واقعی، تأثیر شگرفی در پـیش باپنداره همگون  به این نتیجه رسیدند که خود
.  )2006سیرجی و دیگران، (کارسمن،افراد دارد شناسی وفاداري و وظیفه

هسـته اصـلی خودپنـداره افـراد را      6ها،بنههاي مربوط به خود یا خودـ روانبنهروان

1. conceptual map

2. self-image

3. real-self (self-concept)

4. Congruency

5. Kressmann. K., Sirgy, M. J.

6. self-schemas
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ـ توانمـی ستند کههعوامل مهمیو یکی از دهندتشکیل می پنـداره را از  خـود د فاصـله  ن
رو، بـا  ت شوند؛ از ایـن پنداشپنداره بر خودپنداشت بیشتر کنند و موجب غلبه خودخود

آورند و فرد را از خـود  پنداشت، حرمت نفس فرد را پایین میپنداره بر خودبرتري خود
بزرگـی و  از جـان ؛ به نقل1998(فراگر و فادیمان، کنند واقعی و سالمت روانی دور می

کـه آنهایی: گیرندمیقراربزرگطبقهدودرخودبهمربوطهايبنهروان. )1394نوري، 
ــا ــاتوانیاحســاسب ــدگیون ــد مــن ضــعیف هســتم، مــن  هســتندهمــراهدرمان (مانن

وارزشـی بیباکهآنهاییوخورده هستم، من نقص دارم، من موفق نیستم و...)شکست
(مانند من دوست داشتنی نیستم، من بد هستم، مـن ارزشـی نـدارم، مـن     نبودنمحبوب

باشـند مـی همـراه ن اهمیتی نـدارم و...) محکوم به تنهایی و طرد هستم، من براي دیگرا
.)218، ص1391بک،(

ننـد و  کبـوط بـه خـود را پـردازش مـی     اطالعـات مر ،خـود بـه مربوطيهابنهروان
دهنـد. پدیـده   تـأثیر قـرار مـی   هـاي مربوطـه را تحـت   ترتیـب، خـاطرات و تجربـه   بدین

هاي جدید تجربههاي درونی در رمزگردانیدادهتأثیربیانگر 1»مرجعیـ رمزگردانی خود«
هـا شـامل   بنـه ایـن روان . )21977کوپر و کیکر،(راجرز،و گاهی تحریف واقعیات است
ذیر و مزمن نسـبت  ناپهاي منفی ومقاوم به تغییر، انعطافنگرش، هیجان، خاطرات، رویه

-جنگند و به طرف وقایعی کشـیده مـی  خود میيها براي بقابنهباشند، روانمیبه خود 

ي آنها همخوانی دارد، خودشان را به تجارب بعـدي زنـدگی تحمیـل    ابا محتوشوند که 
3این امر نتیجه تمایل بشر به همـاهنگی شـناختی  کنند.میعملصافی همانند کنند ومی

).1391همکاران،و4(یانگاست
اي بخـش بنیـانی و ریشـه   کـه  مـزمن در اختالالت شخصـیت و اخـتالالت روانـی   

)، 2007همکـاران، و(یانـگ دهنـد  تشکیل میهاي ناسازگاربنهروانافراد راخودپنداره
شوند و درمـان مـذهبی بـه رشـد     مذهبی باورهايثیر أمانع تممکن است هابنهرواناین 

ت بـه علـت   ممکـن اسـ  معنوي و سالمت روانی منتهی نشود و حتی در مـوارد شـدید  
بنـابراین،  د.نـ ی نیز برجاي بگذارثیرات منفأها تبنهگرانه (فیلترینگ) روانخاصیت غربال

1. self-refrential encoding

2. Rogers, T.B., Kuiper, N.A., Kirker, W.S.

3. Cognitive  consistency

4. Young
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ارزشیبیاحساسو،درماندگیوناتوانیاحساسضرورت دارد که ارتباط خودپنداره (
گـاه  (برداشت از خدا در مورد پناهگاه امن بـودن و تکیـه  ) با خداپنداره نبودنمحبوبو

شـود  در مشکالت) از نظر منابع دینی و تحقیقات تجربی بررسی مطمئن و مورد اعتماد
درمـانگري  هاي مـذهبی (معنـوي) بجـا و در زمـان مناسـب در فراینـد روان      تا از درمان

استفاده شود.

پژوهشپرسش
ویـژه در اخـتالالت روانـی    آیا در درمان مذهبی (معنوي) اختالالت روانـی (بـه  

مقدمه و زمینه مهمی بـراي اسـتفاده از   خودپنداره تعدیل، مزمن و اختالالت شخصیت)
است؟خداپندارهاورهاي مذهبی (معنوي) و اصالحب

روش کار
خودتوانمنـدي و  هی،ودآگـا پنـداره ماننـد خ  هاي مربوط به خـود با بررسی کلیدواژه

پنـداره صـحیح   هاي مربـوط بـه خـدا   واژهو کلید)218، ص1391بک،(خودارزشمندي 
سـاز و  هـاي زمینـه  واژهوگاه مطمئن و مورد اعتماد در مشـکالت) (پناهگاه امن و تکیه

افزارهـاي  معنـوي در منـابع و نـرم   رشـد  ورشد اخالقی، خداشناسیمرتبط با آن مانند
سازي آنها، به تحلیل محتواي متون پرداخته شد و انباشتهاالحادیثالتفاسیر و جامعجامع

هاي منطبق با متن قرآن و روایات هاي هماهنگ و متعارض را شناسایی و گزارهو گزاره
ر از نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)، از منابع دسـت اول انتخـاب شـدند؛ سـپس بـا      معتب

پـردازي رابطـه بـین مفـاهیم     کارشناسان دینی و گروه همکاران بالینی بحث و به مفهـوم 
هـاي منتشـر شـده در سـطح جهـانی دربـاره       اصلی پرداخته شد. همچنین، آخرین یافته
هـاي  یجه مباحث و تحلیل متون به عنوان یافتهارتباط مفاهیم یاد شده بررسی گردید و نت

گیري از آنها پرداخته شد.بندي و در بحث نهایی به نتیجهپژوهش طبقه

هایافته
بندي کرد:توان در سه محور اساسی طبقههاي پژوهش را مییافته

اسالمیمنابع و امور مرتبط با آن دربا خداپندارهخودپنداره . ارتباط 1
اهمیت ارتباط صحیح با خود براي دریافت و پـذیرش  به قرآن مجیدآیات برخی از
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اى از آنهـا بـه  : پارهفرمایدمیانعامسورة 25یه نمونه، آرايکنند. بمیاشارهحقایق الهی 
ایم تـا آن را نفهمنـد و   ها افکندههاى آنان پردهولى بر دل،دهند(سخنان) تو گوش فرامى

هـاى  لجوجند که) اگر تمام نشـانه اي ه اندازه(آنها بوایم در گوش آنها سنگینى قرار داده
آیند که با تو پرخاشـگرى  به سراغ تو مىزمانیآورند تا آنجا که حق را ببینند، ایمان نمى

و :بقـره سـورة  13آیـه  و1»هاى پیشینیان است!افسانهتنها اینها «گویند: کنند، کافران مى
گوینـد: آیـا   مـى »نـد (سـایر) مـردم ایمـان بیاوریـد!     همان«هنگامى که به آنان گفته شود: 

104آیـه  و2»داننـد! ولى نمـى ،همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟! بدانید اینها همان ابلهانند
به سوى آنچه خدا نازل کرده و بـه سـوى   «مائده: و هنگامى که به آنها گفته شود: سورة 

آیـا اگـر پـدران    » ایم، ما را بس است!تهآنچه از پدران خود یاف«گویند: ، مى»پیامبر بیایید!
3کنند)؟(باز از آنها پیروى مىدانستند و هدایت نیافته بودندآنها چیزى نمى

هاي مقاوم بـر پردهتوان ایجادمی،مشابههايهآیشناختی این آیات وتحلیل رواندر
بـه  را ظـاهراً جـانبی هبینانه وحق بمجادله خودمیان، خودبرتربینی،لجاجتسمع،قلب و

1 .سنْ یم منْهملىولْنا ععج و کإِلَی عفیتَم و وهفْقَهنَّۀً أَنْ یأَک تَّى إِذا قُلُوبِهِمنُوا بِها حؤْمۀٍ ال یا کُلَّ آیرَوإِنْ ی قْراً وو هِمآذان
هاى کورکورانه جاهلى و فرو رفتن . درحقیقت تعصبجاؤُك یجادلُونَک یقُولُ الَّذینَ کَفَرُوا إِنْ هذا إِالَّ أَساطیرُ الْأَولینَ

ها، آنچنان بر عقل و هوش آنها چیـره شـده کـه گویـا در زیـر سـرپوش و       در منافع مادى و پیروى از هوا و هوس
ایـم کـه اگـر    شاید فـراوان گفتـه  .شنوند و نه درك صحیح از مسائل دارنداى قرار گرفته است نه حقیقتى را مىپرده
است، یعنى ادامـه  » عمل«و خاصیت » علیت«شود، درحقیقت اشاره به قانون ا داده مىگونه مسائل نسبت به خداین

آورنـد و  در کجروى و پافشاري در لجاجت و بدبینى، اثرش این است که روح و روان آدمى را به شکل خود درمى
ثابت کرده است که افـراد  دهد. تجربه این حقیقت را چیز را کج نشان مىکنند که قیافه همهآن را همانند آینه کج مى

تدریج بدان خوي گرفتـه و شـاید روزى فـرا    کنند، اما بهبدکار و گناهکار در آغاز از کار خود احساس ناراحتى مى
هاى پافشـارى در گنـاه و   رسد که اعمال زشت خود را واجب و الزم بشمرند و به تعبیر دیگر، این یکى از مجازات

گوید کار اینها به جـایى رسـیده اسـت کـه     گیرد؛ بنابراین، مىاران لجوج را مىمخالفت با حق است که دامان گناهک
و از این باالتر هنگامى که به نزد تو بیایند به جاى » آورندهاى خدا را ببینند، باز ایمان نمىاگر تمام آیات و نشانه«

احتمـال یـافتن حقیقتـى    کم به صورت یک جسـتجوگر بـه   اینکه گوش جان را به سخنان تو متوجه سازند و دست
گیرى شوند و هدفى جز مجادله، پرخاشگرى و خردهپیرامون آن بیندیشند، با روح و فکر منفى در برابر تو ظاهر مى

).190-191، ص5، ج1374ندارند (مکارم شیرازي، 
خداوند آنان را .ء أَال إِنَّهم هم السفَهاء و لکنْ الیعلَمونَوإِذا قیلَ لَهم آمنُوا کَما آمنَ النَّاس قالُوا أَ نُؤْمنُ کَما آمنَ السفَها. 2

گوید که اینان خود نادان و سفیهند، زیرا مگر سفیه جز این است که چیـزى را ضـایع   در این فکر تکذیب کرد و می
ورزیدند مان نیاوردند و کفر کند آن را حفظ کرده و نگاه داشته است. این منافقان نیز ایکند؛ درحالى که تصور میمی

.)76، ص1، ج1360اند (طبرسی، کردند که ایمان دارند و هدایت شدهو گمان مى
ونَ  ما أَنْزَلَ اللَّه و إِلَى الرَّسولِ قالُوا حسبنا ما وجدنا علَیه آباءنا أَو لَـو کـانَ آبـاؤُهم ال یعلَ   وإِذا قیلَ لَهم تَعالَوا إِلى. 3 مـ

.شَیئاً والیهتَدونَ
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درویـژه هب،اولیهناسازگارهاي منفی وبنهناپذیري و مقاومت روانانعطافقدرت،نفوذ،
انعام این سورة 25) در تفسیر آیه 1374(مکارم شیرازياختالالت شخصیت نسبت داد.
گونه مسـائل نسـبت بـه    کند: اگر اینآنجا که بیان می،دهدحقیقت را به خوبی نشان می

است، یعنى ادامه »عمل«و خاصیت»علیت«درحقیقت اشاره به قانون،شوداده مىخدا د
در لجاجت و بدبینى، اثرش این است کـه روح و روان آدمـى را   پافشاريدر کجروى و 

چیز را کج نشان کند که قیافه همهنه کجى مىیآورد و آن را همانند آبه شکل خود درمى
).190، ص1374(مکارم شیرازي، دهدمى

وند بیان شده مقدمه مهمی براي شناخت صحیح خدابسیاريخودآگاهی در روایات 
-بنهاست. از راه توجه به خود و خودشناسی است که افراد به عیوب نفسانی خود (روان

روند. حضرت علـی(ع) شوند و به دنبال درمان آنها میهاي منفی ناسازگار و...) آگاه می
-و یا فرمـوده 1»شناسدشناخت، خدایش را میسی که خود راک«فرمایند: این باره میدر

خواهـد پروردگـارش را   چطـور مـی  ،آگـاهی نـدارد  در عجبم از کسی که به خود «اند: 
کسـی کـه   «اند: درباره ارتباط عدم شناخت خود با گمراهی و ضاللت فرموده2».بشناسد

3».افتـد هـا مـی  الـت اسـت و در گمراهـی و جه  به خود، آگاهی ندارد از راه نجات دور

بـه خـودت جاهـل    «فرماینـد:  چیزي میشناخت هردرباره مقدم بودن شناخت خود بر
و دربـاره  4»که جاهل به شناخت خود، جاهـل بـه تمـام اشـیاء اسـت     درستیبه ؛مباش

کسی که خـود را شـناخت، بـه تحقیـق بـه      «فرمایند:رسیدن به غایت علم و معرفت می
عقـل بهتـرین «مورد بهترین عقل فرمودند: در5».یده استغایت هر معرفت و علمی رس

کسـى ویافـت خردمندىشناختراخودکهکسى،بنابراین؛ اوستخودشناسىانسان،
.)307(همان، حشدگمراه،بودخودنفسبهنادانکه

کسی که ارزش «اند:فرمودهدرباره خودارزشمندي و خودتوانمندي(ع) علیحضرت 
احسـاس  کسـی کـه   از6».چیـزي نـادان اسـت   به ارزش و قدر هر،داندو قدر خود را ن

).4637، ح1366. منْ عرَف نَفْسه عرَف ربه (آمدي، 1
).4659. عجِبت لمنْ یجهلُ نَفْسه کَیف یعرِف ربه (همان، ح2
).4664والْجهاالت (همان، ح. منْ لَم یعرِف نَفْسه بعد عنْ سبِیلِ النَّجاةِ و خَبطَ فی الضَّلَال3ِ
4لٌ بِکُلِّ شَیاهج هرِفَۀَ نَفْسعلَ ماهفَإِنَّ الْج کلْ نَفْسههمان، ح. والتَج) 9547ء.(
).  1296. ومنْ عرَف نَفْسه فَقَد انْتَهى إِلَى غَایۀِ کُلِّ معرِفَۀٍ و علْمٍ (همان، ح5
6 .هرهِلَ قَدنْ جرمهِلَ کُلَّ قَد4674(همان، حج.(
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داشت که به فضائل اخالقـی  توان انتظاربیشتر میدارد،خودارزشمندي و خودتوانمندي
فرمایـد:  مـی منین(ع)ؤامیرالمـ در این بـاره  آراسته شود و از رذائل اخالقی دوري گزیند. 

در حـدیث  1».شـود ی در نظرش خـوار  کس خود را ارزشمند ببیند، تمایالت شهوانهر«
موقعیـت،  (ثـروت، مقـام،  کس براي خود ارزش قائل شد، دنیـا هر«دیگري آمده است: 

چنین فردي اهل تکبر، ظلـم بـه   2».کندنظرش حقیر و کوچک جلوه می...) درشهوت و
تی است که فـرد  ناشی از ذل٥بدگوییو٤دورویی٣،دیگران و دورویی نیست؛ زیرا تکبر

انـد و بـراي خـود    بینـی سوي دیگر، افرادي که دچار خـودکم یابد. ازود خود میدر وج
آیند و حتی از آسـیب  اخالقی گرفتار مییرراحتی در دام اعمال غه ارزشی قائل نیستند، ب

از «فرمایـد:  رساندن به دیگـران هـیچ ابـایی ندارنـد. امـام هـادي(ع) در ایـن بـاره مـی         
و نیز امام علی(ع) ٦»امان نباشی قائل نیست، دررسانی کسی که براي خود ارزشآسیب

٧»به خیر کسی که عزت و کرامتی براي خویشتن قائل نیست، امیدوار نبـاش «فرماید: می

).1393(کاویانی، 
ما از راه خودآگاهی بـه درون  این است که کند،بدان تأکید میعربیابناي که قاعده

کنـیم. هـر موجـودي حـق را     ی را تجربـه مـی  الهـ کنیم و از داخل، تجلی خود نفوذ می
شناسـد. هرچـه   براساس ظرفیت وجودي خویش و در قالب خود و آینه خویشـتن مـی  

معرفت به خـود بیشـتر، معرفـت الهـی بیشـتر اسـت. تصـویر و اعتقـاد هـر فـردي بـه            
).1384شود (رحیمیان، اش تحمیل میپروردگارش براساس نفس او و ظرفیت درونی

1هنَفْس هلَیع تنْ کَرُمم .انَتمجلسی، ه) اتُهوشَه هلَی73، ص67، ج1403ع.(
2هنَفْس هلَیع تنْ کَرُمم .انَتا (ابنهنْیالد هلَی278، ص1404شعبه حرانی، ع.(
3لَیع اللَّه دبنْ أَبِی ع؛ تکبر و گردنکشـی در کسـی  . عهی نَفْسا فهدجلَّۀٍ وذرَ إِلَّا لبتَج رَ أَولٍ تَکَبجنْ را مقَالَ: م ،لَامالس ه

).752، ص3، ج1403نیست، مگر به دلیل ذلّت و حقارتی که فرد در درون خود احساس می کند (کلینی، 
ه فی نَفْسه؛ دورویی انسان براي ذلّت و حقارتی است که در درون خـود احسـاس مـی کنـد     یجِدالْمرْء منْ ذُلٍ. نفَاق4ُ

).45810، ح1366(آمدي، 
واسـطی،  لیثی کند (. الْغیبۀُ جهد الْعاجِزِ؛ غیبت کردن، تالش فردي است که در درون خود احساس حقارت و عجز می5

).17، ص1418
6انَتنْ هنَفْ. م هلَیعهمجلسی، س) نْ شَرَّه293، ص72، ج1403فَلَا تَأْم.(
7انَتنْ هم .هنَفْس هلَیع) رَهخَی 423ص،1418،واسطیلیثی فَلَا تَرْج.(



123در درمان مذهبی (معنوي) اختالالت روانی» خداپنداره«با » خودپنداره«بررسی ارتباط 

	شناسانپنداره با خداپنداره از دیدگاه روانارتباط خود.2 	

ش سیدند که پذیرره ـــن نتیجـــیابه د هش خووپژ) در 2003ران (همکاو 1ويگرین
ت ــ قباا مرـهننسااز اند اوخدنکهیس احساابا دش وـشتن خداست دودش وخود از فر
ــم ــکنیـ ــر آن،  همبستگی ، سته اگان آناي آهازنسبت به نیاو د ـ ــزون ب قیق تحدارد. اف

د و شایستگی فرم با عدأم شخصیتی منفی توي هایژگیوکه ن داد نشاق فوان هشگروپژ
و به نفس پایین د عتماابا ادي فرط اســت. اتبادر ارند اوخداز ی ـــمنفر وبا تص،گیدفسرا
ــناوخد، یدنددپایین مید را خوي هاکه شایستگین ناآ ــد میر تصوه کنندتنبیهرا د ـ کردن
).1391همکاران، اده میانجی ونورعلیزبه نقل از (

مثـل  ءدینامیـک و روابـط شـی   پردازان سـایکو ) طبق نظر نظریه2002(٢جیمز جونز
در درجه نخست خارج ادراك کودك از معنویت ابتدا وکهکندفیربرن وکوهات بیان می

و شـود اما وقتی ارتباط بـا والـدین دچـار تـنش مـی     ،یابدارتباط با والدین تحول میاز 
کـودك بـه   ،نباشـد ي که به اعتماد بـه نفـس منتهـی شـود    ك تحت یک فرزندپرورکود

کـودك  .تواند اتفـاق بیفتـد  تعارض با معنویت میشود و خودانسجامی معیوب دچار می
الگـویی  آن بودن را به خودش نسبت دهـد و  ممکن است براي حفظ والدین خوب، بد

).  2007، (پارگامنتدشوبراي ارتباطات بعدي از جمله ارتباط با خدا می
و)ویژه حرمت خودبه(خود گزارش کردند بین تصور از)1997(٣اسپیلکابنسون و

تـر تصور از خود مثبـت است. هرچه حرمت خود وخدا ارتباطی مثبت برقرارتصور از
مطالعه بوري وشود. دراحساس میقدرتمندترتر وتر، مهربانتر، حامیخدا مثبت؛باشد

گرچـه تصـور از والـدین    کـه  گزارش شدانجام گرفت،بزرگساالن جوان در ه ک٤مولرز
عـزت نفـس شـاخص بهتـري بـراي      خود وخداست، اما تصور ازتصور ازةدهندنشان

ازرتصوواخدازرتصوبینتطابقیبـه  )1989(رابرتـز اسـت. چگونگی تصور از خدا 
تصور نامطلوبی کـه از خـود   تعلوي اعتقاد دارد بسیاري از افراد به .یافتستددخو

ریزوتـو .)1387همکـاران،  (صـادقی و کننـد تصوري انحرافی از خـدا پیـدا مـی   ،دارند
تصاویر پذیرفته شـده توسـط خـود تشـکیل     يبقاااست خداپنداره بنیز معتقد)1979(

1. Greenway  Ap

2. James Jones

3. Benson & Spilka

4. Buri & Muller s
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هشدساختهدخوازدفررتصوسسااند براتومیاخدازشخصیهررتصوشــود ومــی
فکـري سبککهافرادي) بیان کردند1992(1اسپیلکاوبریدجز).1997، (الورنسباشد 

کننـد، مـی تمرکـز دنیـا منفـی هـاي جنبهبهبیشترواستبدبینانهخودشانمورددرآنها
بداننـد کننـده تنبیـه بیشـتر راخداونـد واشـد ببدبینانـه خدابهدیدشانکهدارداحتمال

).1388، کوهسارحدادي،بنابغباري(
افرادي کـه زنـدگی   کند،خودپنداره با رشد معنوي بیان میمورد ارتباطپارگامنت در

بیننـد و خطـاي فکـري همـه یـا هـیچ و      سفید میخشک سیاه وولنز دوقطبیراهرا از
هـا ممکـن اسـت خـداي     یناهمچنـین،  دارند. نپذیري معنوي دارند، انعطافخوب یا بد 

مقاوم به تغییـر  بزرگسالی خود ادامه دهند وضعیف دوران کودکی خود را براي زندگی 
کسـی هسـتند و چـه    ببیننـد چـه  کـه  کنند سطح معنوي خود باشند. این افراد تالش نمی

بـه شـدت  هـاي تجربـه هیجـان  طرد دارند وترس از تنهایی وآنها سبک زندگی دارند، 
از یکـی .پذیري معنـوي اسـت  ترس اساس عدم انعطاف.کننده دارندناراحتدردناك و

؛ هاي زیـرین اسـت  چالش با ترسناپذیري معنوي،عطافهاي مفید براي کاستن انروش
. )2007پارگامنـت،  (اسـت  هدفی، ترسیدن از اشتباه کردن و از بیتردیدترس از ابهام و

کـه ندکاي در زمینه دعا، نیایش و گفتگو با خدا بیان میدر مقالهنیز)1885(2کوهرنیک
هـا  منطقی، ترساسی، خشم و عصبانیت، باورهاي غیرردن یا ناسپاحساسات، اعتراف نک

آنهـا  درمانگر اختیار همه موانعی براي گفتگوي با خداوند هستند که روانهاي بیو رفتار
).1378بزرگی، (جانکند رفع میرا 

خیلی پایین، تصور خـدایی کـه او را   4کند که فردي با حرمت خودبیان می3الورنس
وستش دارد، برایش مشکل است؛ بنابراین، بـراي بررسـی خداپنـداره بایـد     پذیرد و دمی

) سه حوزه 1985(5هاي مهم ارتباط خداپنداره با خودپنداره بررسی شود. فیلیبرتحوزه
هاي تعلق، خوب بودن بنیادین و کنترل را بیان کـرد. هـر   مهم خودپنداره شامل احساس

گیـري  هـاي قابـل انـدازه   ل، محـدوده هاي تعلـق، خـوب بـودن و کنتـر    کدام از احساس
آیا خدا با «دهند؛ احساس تعلق به خدا، حضور خدا را با پرسش خودپنداره را نتیجه می

1. Bridges & Spilka

2. Goehring

3. Lawrence

4. Self steem

5. Philibert
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آیا مـادر بـراي مـن    «گردد که سنجد. این پرسش به دوران کودکی برمیمی» من هست؟
سـنجد و شـخص را بـا ایـن     مـی ؛ احساس خوب بودن، پذیرش خـدا را »حضور دارد؟

(ارزشـمند) هسـتم کـه خداونـد     آیا من به اندازه کـافی خـوب  «کند: رو میبهپرسش رو
سـنجد و شـخص را بـا ایـن پرسـش      را مـی 1کنترل، تأثیرگـذاري ». دوستم داشته باشد؟

» تـأثیر قـراردهم  تـوانم (توانمنـد هسـتم) خداونـد را تحـت     آیا من مـی «کند: رو میروبه
نوجوان سیزده تا پانزده سـاله از نظـر   866). در پژوهشی در اسکاتلند، 1997(الورنس، 

ها نشان داد رابطه مثبت برجسـته  رابطه خودارزشمندي با خداپنداره بررسی شدند. یافته
عنـوان مهربـان و بخشـنده و رابطـه منفـی بـین       بین خودارزشـمندي و ادراك خـدا بـه   

).  2001و همکاران، 2رحم وجود دارد (لسلیکننده و بیخودارزشمندي و خداي تنبیه
کنـیم،  ممکن است تصاویر خدا با آنچه که ما به طور نظري درباره خدا تصـریح مـی  

باور داشـته باشـیم، امـا    4و مهربان3متفاوت باشد. ممکن است ما به یک خداي بخشنده
. این تصاویر تـأثیر  دباش5گرءاستفادهسوتصاویري که از خدا داریم، تصاویر خداي قلدر 

هـاي مـا دارد، زیـرا    رفتارهاي ما نسـبت بـه نظرهـا و ایـده    تري روي احساسات و قوي
تصاویر خدا از تجارب اولیه ما شکل گرفته است، تصاویر هیجانی سنگینی که از ارتباط 

تجارب دلبسـتگی  هاي اولیه ساخته شده است. بسیاري از کودکانما با والدین یا مراقب
داشـتنی نبـودن خـود    شیار از دوسـت اند، به طور ناهشان داشتهمنفی با افراد مهم زندگی

داننـد و دیگـران و خداونـد را دوسـت     کنند و خود را محبوب و جـذاب نمـی  دفاع می
» خداي قابـل اعتمـاد  «شوند عبارت بینند؛ بنابراین، این افراد وقتی بزرگ مینداشتنی می

کننـد.  اند که به هیچکس و از جمله خداوند اعتماد نبرایشان غریب است، زیرا یاد گرفته
کار روي تجارب اولیه با افراد مهمی کـه منجـر   6براي درمان تصاویر تحریف شده خدا،

اعتمـاد و بیاموزد که نیاز است. این فرد باید ،به احساس منفی نسبت به خود شده است
خدا به عنـوان مراقـب، مهربـان و    دلبستگی صحیح پیدا کند تا بتواند تصاویر جدیدي از 

).2008ان، دلسوز تشکیل دهد (ری

1. Influence

2. Leslie

3. Grace

4. Love

5. abusive bully

6. God images
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ــاران 1شــاب ـ جــانکر   ــدا و  2002(و همک ــوان تصــور از خ ــا عن ــی ب ) در تحقیق
شناسی شخصیت و تصـور از خـدا را در یـک    شناسی شخصیت، رابطه بین آسیبآسیب
رابطه مثبـت  دهندة نشاننفري بیماري روانی بررسی کردند. نتایج این پژوهش 46نمونه 

از تـري هرچه افراد تصـور منفـی  خدا بود. شناسی شخصیت و تصور منفی از بین آسیب
نیـز  در پژوهش دیگري آنها. شناسی شخصیت باالتري مبتال بودندداشتند، به آسیبخدا

بـا اخـتالالت شخصـیت همبسـتگی دارد و     به این نتیجه رسیدند که تصور منفی از خدا 
وسـایکودینامیک ءروابـط شـی  شناسی اختالالت شخصیت، یعنـی آسیبراهاین امر از 

).2010همکاران، وجانکرـ (شابگیردهاي شناختی صورت میبنهروان

. تجارب بالینی نویسندگان در درمان مراجعان مذهبی3
مذهبی (معنوي) مراجعـان مـذهبی مبـتال بـه     در درمان نویسندگانشخصی اربتج

تـا درمـان ایـن افـراد    دهد که در نشان میشخصیتاختالالتومزمنروانیاختالالت
خودپنداره آنهـا تعـدیل   هاي ناسازگار) درمان وبنهی آنها (روانعاطفـ زیرساخت روانی

درمان مذهبی (معنوي) (اسـتفاده از باورهـاي دینـی و اصـالح خداپنـداره)      ، براي نشود
شوند.مینآماده 

افـراد  OCDدرمـانی  براي نمونه، چکیده یکی از تجارب بالینی نویسندگان در گـروه 
گیـري در  نفر مراجع مذهبی به صورت نمونـه شود. در این تجربه، دوازدهن میمذهبی بیا

درمـانی مـذهبی (معنـوي) وسـواس (درمـان چندبعـدي       دسترس انتخاب شدند و گروه
هـاي الزم بـراي درمـان چندبعـدي     معنوي) براي آنها اعمال شد. جهت بررسی آمادگی

هاي یانگ بنهو آزمون روان2معنويـ ، آزمون تحول روانی3معنوي از آنها آزمون میلون 
هاي یادشـده و مصـاحبه بـالینی، هشـت نفـر از مراجعـان،       با توجه به آزمونگرفته شد.

هاي ناسازگار داشتند و از این تعداد، شـش نفـر در   بنههاي اختالل شخصیت و روانرگه

1. Schaap-Jonker
نگرانـه،  . دین جزمی2بین، . دین خودمیان1ـ معنوي مراجعان مذهبی به ترتیب عبارت است از: . سطوح تحول روانی2

بزرگی و همکـاران،  ساز و فرابرنده است (جان. دین متعالی5ه و توحیدي و یافت. دین سازمان4. دین دوسونگرانه، 3
1390.(
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بودند. 1ـ معنويمرحله یک و دو تحول روانی
)، مفاهیم اساسی مربوط به تصـور از خـدا   (معنويیدر جلسات ابتدایی درمان مذهب

گاه مطمئن و مورد اعتماد در مشکالت) در این افـراد بررسـی شـد.    (پناهگاه امن و تکیه
هاي ناسازگار، ارتباط خوبی نسـبت بـه مفـاهیم    بنهافراد داراي اختالل شخصیت و روان

بـه معنـادهی مـذهبی    نسـبت  (معنوي)در درمان مذهبیتصور از خدا برقرار نکردند و
رو، این معنادهی تـأثیري در  حس خوبی نداشتند؛ از اینها و حوادث ناخوشاینداسترس

شـان  معنـوي ـ(کسانی کـه سـطح تحـول روانـی    کاهش استرس و ناراحتی آنها نداشت 
؛ بنـابراین، بـا   برخوردار بودنـد) در این موضوع از شدت بیشتري ،بوددویا یکمرحله 

، کسانی که پنداره صـحیحی از خـود ندارنـد و بیشـتر     کندکه بیان میايتوجه به فرضیه
رابطه مناسبی با خـود ندارنـد و ایـن    نگرند، براساس تصویر دیگران از خود به خود می

معنـوي   یابد؛ نخست، در درمان چندبعـدي موضوع بر رابطه آنها با خداوند گسترش می
حـدود ده جلسـه روي خودپنـداره و    این تصویر تحلیل و اصالح شد و به طور متوسط

هاي منفی آنها کار شد تا خشم، خودسرزنشگري و احسـاس گنـاه مرضـی آنهـا     بنهروان
هـاي منفـی،  بنـه بعد از اصالح خودپنداره، کاهش خشم و تعـدیل روان کاهش پیدا کند. 

سازي بعد معنوي براي مقاومت آنها نسبت به معنادهی مذهبی کاهش یافت و آماده فعال
رمان وسـواس شـدند. بنـابراین، حـدود ده جلسـه روي معنـادهی مـذهبی (معنـوي)         د

عـاطفی، شـناختی، بیولـوژي، مشکالت، تجارب ناخوشـایند و برخـی ابعـاد هفتگانـه (    
) مورد نیاز آنها کـار شـد و میـانگین    فرديبینوحسیدریافتتصویرپردازي،رفتاري،

آزمون کاهش نشان داد.  در پس5/8آزمون به در پیش5/21شدت وسواس از 

گیرينتیجه
ویـژه  آیا در درمان مذهبی (معنوي) اختالالت روانی (بـه کهپرسش پژوهش این بود

دردارند. افـرادي کـه  خداازشخصیبسیاروناکارآمدتصوراتمعموالًدارند،قراردوویکمرحلهدرکه. کسانی1
شـناختی، هـاي چـالش درودارنـد خشمخداوندبهنسبتمزمنطوربههستند،معنويـروانیتحولیکمرحله

درهسـتند، معنويـروانیتحولدومرحلهدرکهکسانی. دهندمیترجیحروشنشرعیفرامینبرراخودبرداشت
حتـی وپندارندبخشاینده میناکنندهمحاکمهوگیرسختراخدا. دارندافراطیگیريسختاخالقیومذهبیمسائل

گـروه  دوهـر . مـی بیننـد  روروبـه شدید خـدا غضبباراخودباشد،تهداشگناهاحتمالکهخطاکوچکترینبراي
مرضـی گناهاحساسوخودسرزنشگريخشم،نیزخودبهنسبتخدا،بهنسبتخشمبرافزون) مرحله یک و دو(

.)1390بزرگی و همکاران، دارند (جان
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مقدمـه و زمینـه   خودپنـداره  تعـدیل ، در اختالالت روانی مزمن و اختالالت شخصـیت) 
بـا بررسـی   اسـت؟  خداپندارهمهمی براي استفاده از باورهاي مذهبی (معنوي) و تعدیل

نیـز نتـایج   و خداپنـداره پنداره با رشـد معنـوي و  مربوط به ارتباط خودروایات یات وآ
درمـان مـذهبی،  درشـود کـه  حاصـل مـی  این نتیجه تحقیقات تجربی و تجارب بالینی، 

بـه اصـالح   منجـر همـه افـراد  اعتقـادي در  ي و باورهـا هـا شدن شناختحضور و غنی
ن مجید به سـاختارهاي مقـاوم،   آآیات قرعضی ازبشود.سالمت روانی نمیو خداپنداره

هـاي دینـی اشـاره    نفوذ شناختحضور وبرابرپایدار درناپذیر وغیرقابل نفوذ، انعطاف
و تعـدیل کـارکرد خداپنـداره را تـابع اصـالح    ي نیـز شـناخت و  بسـیار دارند. روایات 
مـزمن و اخـتالالت روانـی   افـراد مـذهبی مبـتال بـه     در،داننـد. بنـابراین  خودپنداره می

اسـت و مقدم بر اصـالح خداپنـداره   اصالح خودپندارهشناخت واختالالت شخصیت،
هـاي  بنهرواناصالح(خودپندارهاصالح درمان به هرشکلی، قبل ازمذهب دراستفاده از
سودمند نیست.تعادل ایجادو)هاي بنیادینو فرضناسازگار

دانـد و برخـی   داره را مقدم مـی ، اصالح خداپنداره بر خودپن1سورة حشر19در آیه 
پـور و  ؛ فراهنـگ 1390؛ بخشـایش،  1391ها (نورعلیزاده میـانجی و همکـاران،   پژوهش

) نیز اصالح خداپنداره را منجر بـه عـزت نفـس و    2003؛ جیمز و ولز، 1389همکاران، 
در جامعه سـالم  دانند، اما با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات یادشده اصالح خودپنداره می

هاي زیادي کـه در مقالـه   و با در نظر گرفتن آیات و روایات و پژوهشانجام شده است 
(تقدم اصالح خداپنداره بر خودپنداره) در مـورد افـراد   رسد این امرذکر شد، به نظر می

هـاي منفـی و مـزمن (اخـتالالت روانـی مـزمن و       بنـه سالم و کسانی که مبـتال بـه روان  
کند و در مورد افرادي که خودپنداره بیمار پیـدا  دق میاند، صاختالالت شخصیت) نشده

).1394بزرگی و غروي، اند، صادق نیست (جانکرده و از حالت تعادل خارج شده
هاي خاص خود است. بررسی این پژوهش به عنوان پژوهشی کیفی داراي محدویت

سـی بیشـتر   پذیر نبوده است و ممکن اسـت بـا وار  تمام منابع و تحلیل همه متون امکان
هاي بالینی هاي آن پیدا کرد؛ همچنین، تجربهتري براي مفروضهپردازي قويبتوان مفهوم

هـاي  توان بـا آزمـایش  ها بوده است که میپژوهشگران در این زمینه پشتوانه عملی یافته
هاي قابل استنادتري تدارك دید.شده، یافتهکنترل

ا از یادشان برد.... نسواهللا فانسیهم انفسهم؛ خدا را فراموش کردند، پس خدا خودشان ر.1
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نابعم
، ترجمه مکارم شیرازي.قرآن کریم

، قم: جامعه مدرسین.2، چتحف العقول)، 1404شعبه حرانی، حسن بن علی (ابن
، قم: دفتر تبلیغات.تصنیف غررالحکم و دررالکلم)، 1366بن محمد (آمدي، عبدالواحد

. ترجمــه درمــانی: اصــول و مفــاهیم مــاوراي آنشــناخت)، 1391بــک، جودیــت اس. (
راد، و عبدالرضـا منصـوري  زاده، نرگس جوشقانی محمدرضا محمدي، هوشمند کهن

تهران: ارجمند.
ــان ــعود ج ــی، مس ــی روان1378(بزرگ ــانگري)، اثربخش ــاهدرم ــوزش  کوت ــدت (آم م

نامـه  گیري مذهبی در مهار اضطراب و تنیدگی، پایانخودمهارگري) با و بدون جهت
مدرس.تربیتدانشگاهتهران:دکتري،

هـاي نـوین روانـدرمانگري و   یـه نظر)، 1395، سیدمحمد(رادبزرگی، مسعود وغرويجان
، قم وتهران: پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه  هاي فرهنگیمطابقتمشاوره: اصول، فنون و

و سمت.
هاي بنیادین رواندرمانگري و مشـاوره:  نظریه)، 1394بزرگی، مسعود و نوري، ناهید (جان

و سمت.، قم وتهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هاي فرهنگیاصول، فنون و مطابقت
ارزیابی تحـول روانـی معنـوي در درمـانگري     «)، 1390بزرگی، مسعود و همکاران (جان

.71ـ49، ص8، ش5شناسی، س، دوفصلنامه مطالعات اسالم و روان»مراجعان مذهبی
، انجمن »عربیابندر عرفانخداشناسیباخودشناسیارتباط«)، 1384رحیمیان، سعید (

.3، ش1معارف اسالمی ایران، س
رتصومنابع: مهمانیگردودخو،لدینوا«)، 1387السادات و همکاران (ادقی، منصورهص

.   1، ش2رفتاري، دوره، علوم»اخداز
انتشـارات  :، تهراننآالقرفی تفسیرترجمه مجمع البیان،)1360طبرسى، فضل بن حسن (

فراهانى.
شناسـی و  ، روان»تصویر ذهنـی از خـدا و خاسـتگاه آن   «)، 1390علیانسب، سیدحسین (

.77ـ63ص،2ش،4دین، س
رابطه کیفبت دلبستگی به خـدا و تصـور فـرد از    «)، 1391بناب، باقر و همکاران (غباري

، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، »خدا با سالمت روانی در والدین کودکان استثنایی
.3، ش12س
ذهنـی تصویرباوافسردگیاضطرابرابطۀ«)، 1388اکبر(بناب، باقر؛ حدادي، علیغباري
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