
 

 
  
  

  اسالمی شناسی روان در آن نقش و الهیاتی مبانی
  *بشیری ابوالقاسم    

  

 دهيچك
 نيـز  و اسـالمي  شناسـي  روان) اعتقـادي  باورهـاي ( الهيـاتي  مبـاني  شناسـايي  هـدف  با پژوهش اين
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  مقدمه

سـی نیـز از ایـن قاعـده کلـی شنا روانیابد و دانش  میگیرد و تحول ن میشکل ن علمی در خألهیچ 
 را آن جهـت و ماهیـت کـهگیـرد  مختلفی قرار می عوامل اتتأثیر معرض در بنابراین ؛نیست امستثن
دهد سیر تحول این دانـش  میسی نوین نشان شنا روانمروری کوتاه و گذرا به تاریخ . دهد می شکل
اجتمـاعی، جنـگ، −همانند وضعیت اقتصادی، حـوادث سیاسـی ای هاز عوامل گوناگون زمین ثرمتأ

بعضی از مکاتب فکری  کم ستبوده است. در این میان، تسلط دهای فکری  و مکتب ها داوری پیش
نمونـه  ؛ بـرایسی نقشی حیاتی ایفا کرده اسـتشنا روانآنها در تحول  بوده، اما هر کدام از زودگذر

آغـاز همچـون کـرد، در  مـیشناختی) که وجـود روان را نفـی  رگرایی (رفتارگرایی هستیمکتب رفتا
بونژه و  :ر.ک( تکامل یافت، نوعی فلسفه تجربی ،1گرایی گرایی سنتی با اثبات واکنشی در برابر ذهن

  .)٢٧−٢۴به نقل از زارعان و همکاران، ص ؛١٣٨٨اردیال، 
شناسی  وعی پیوستگی تاریخی و کارکردی میان رواندهد ن شناسی نشان می همچنین سیر تحول روان

هـای گونـاگونی میـان  معتقـد اسـت کـه تقارن 2و دین نیز وجود داشته است؛ برای نمونه دیویـد باکـان
هـای اصـلی  رفتارگرایی و مسیحیت پروتستان وجود دارد. وی استدالل کرده است کـه بسـیاری از آموزه

شناسـی تحلیلـی یونـگ کـه  ود موجود بوده اسـت. دربـاره روانکاوی از پیش در ادبیات عرفانی یه روان
داند، وجود نمادگرایی دینی شرق و غرب، به ویژه نمـادگرایی  آن را آیینی دینی می )١٩٩۴( 3ریچارد نول

شناسـی  شود که مقدار زیادی از روان ). گفته می١٩٩۵ 4عرفانی آشکار است (سیگل، سینگر و اشتاین،
شناختی  باشد و در آن موضوعات مذهبی، فلسفی و روان یر نفوذ جّوی مذهبی میگرایانه معاصر ز انسان

   ).۴٩، ص ١٣٨۶؛ به نقل از ولف، ١٩٧٢ 5بدون تمایز در هم آمیخته است (مورفی و کواچ،
اندیشـمندان اسـت شـده موجـب سـی شنا رواناین پیوستگی کارکردی و تعامـل میـان دیـن و 

ســی و دیــن پیشــنهاد کننــد؛ نظریــات مربــوط بــه ارتبــاط شنا روانی متنــوعی بــرای پیونــد هــا طرح
ی مختلفی همچون سازگاری و برتری توصیف کـرد. بـا ها توان بنابر ویژگی میسی و دین را شنا روان

6توجه به سازگاری
توان سه دیدگاه کلی اتخاذ کرد. فـرض مـدل  می 9،و مکملیت 8تعارض 7،تمایز−

                                                           
1. positivism 

2. Bakan, D. 

3. Noll, R. 

4. Segal, R.A.; Singer, J. & Stein, M. 

5. Murphy, G. & Kovach, J. K. 

6. congruence 

7. separation 

8. conflict 

9. complement 
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ی عالقمندی و رویکردهای خود به حقیقـت ها ین هر یک حوزهسی و دشنا روانتمایز این است که 
را دارند و اینکه هر دو برای تصویر کامل از واقعیت الزم هسـتند. دیـدگاه تعـارض، علـم و دیـن را 

داند و اینکه آنها مدعیات حقیقی متفاوت و متعارضی را بـه  می قیدارای قلمروهای همپوشان از عال
یعنی نظریه مکملیت مدعی اسـت علـم و دیـن بـه برخـی مسـائل دهند. سومین دیدگاه،  دست می

گاه علـم و دیـن، هـر دو بسـیار و در ایـن دیـد و آنها سازگار یا تکمیلـی هسـتند پردازند میمشترک 
 دهنـد بـاره رفتـار انسـان بـه دسـت مـی، نظریات مهم و منحصر به فـردی دراند؛ زیرا هر یک مهم

  ). ۵٩−۵٨، ص٢٠٠٩نلسون، (
  

  سیشنا روانی الهیاتی و دینی به ها واکنش

نش الهیاتی به سی علمی مالیم بود. واکشنا روانی نخست قرن بیستم، واکنش الهیاتی به ها سال در
ه از دیـدگاه سـی نبـود، بلکـشنا رواندانان نسبت به  های فردی الهی هثر از دیدگاشناسی تنها متأ روان

 تـا شـد موجـبسی شنا روانی الهیاتی به ها اکنش). این و۶٢الهیاتی آنان نیز متأثر بود (همان، ص
سـی اتخـاذ کننـد؛ شنا روانمتعارض نسبت به دین و  ی متفاوت و بعضاً ها گیری موضعاندیشمندان 

سی خود بـه یـک دیـن تبـدیل شنا امروزه روانکه  کند می ادعا ) ١٩٩١( 1نمونه، پاول سی ویتز برای
نهـاد و نهـاد. وی پـا را از ایـن هـم فراتـر نـام  2آسـمانی خـودتوان آن را کـیش غیر میو است شده 

آسمانی است کـه بـر پایـه گرایی این جهانی و غیر شناسی معاصر یک نوع انسان : روانشتدا اظهار 
  .»انکار خدا و پرستش خود بنا شده است

گیری خصمانه نسبت به دین، باور به خدا در زندگی انسـان را یـک تـوهم  فروید در یک موضع
آینـده شـود. او در کتـاب  میماند و فرافکنـی  میدانست که از نیازهای دوران کودکی انسان باقی  می

سـاخته ذهـن  ای هنوشت که دین و دینداری و محور آن خدا چیزی غیر از اندیش) ١٩۶١( یک پندار
). وی در یکـی از ٢٠−١۵(همـان، ص بشر نیست و در آینده از زندگی انسان رخت برخواهد بست

ای کـه بـه جهـان بیـرون  شناسی در نهایت چیزی نیست، جز روانتش در این باره گفت: دین اظهارا
  ).٢۵٩−٢۵٨، ص١٩٠١ فرافکنی شده است (فروید،

باوری را امـری دینـداری و خـدا 4و یـوجین دیـاکویلی 3کسانی مانند آندرو نیوبرگبرابر آن، در 
اصـلی دینـداری انسـان از تجربـه عرفـانی او ی ها معتقدنـد ریشـه هـاآن ؛دانند میذاتی برای انسان 

                                                           
1. Paul, c. Vitz  

2. Secular cult of self 

3. Andrew, Newberg  

4. Eugene Daquili 
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جهت است که مغـز او چنـان طراحـی  گیرد و استمرار دینداری در زندگی انسان بدان میسرچشمه 
اینکـه خـدا  عنوان بـهرا  هاآن وآورد  میرا به وجود  ها از تجربه ای هد که برای فرد مؤمن مجموعوش می

  ).٨−٧، ص٢٠٠١دیاکویلی، (نیوبرگ و  کند میوجود دارد، تفسیر 
آورد کـه  مـیوجـود ه ی آن نوعی نگرش و طـرز تلقـی در فـرد بـها دین و آموزه در هر صورت،

ی نظری او ها و دیدگاه ها که در پژوهش ای هبه گون ؛دهد میقرار  تأثیری بنیادین او را تحت ها اندیشه
فردی علمی و دانشگاهی بود، اما نمونه آلپورت که در سراسر عمر خود  برای. شود  میاثر آن آشکار 

مـدافع ایمـان دینـی پروتستان) پرورش پیدا کرده بـود، ( مذهبی دلیل اینکه در یک خانواده کامالً ه ب
مایگی و غرور جـوانی دیـن و  گرفت که از روی بی میسان دیگر ایراد شنا روان، به ییسو بود. وی از 

ویژگـی «های خـود  کوشـید در نوشـته مـی از سـوی دیگـرو  کننـد مـیمسائل مربوط به آن را نفـی 
» ایمـان  هبخش دینی را در شخصیت و وابستگی ذاتی کل زنـدگی انسـان را بـ خودمختار و وحدت

ی هـا پژوهش دیگـری دینی آلپـورت را در ها نگرش تأثیر .)١١٢، ص١٩۴٨روشن سازد (آلپورت، 
تـوان مشـاهده کـرد  میی دانشجویان ها و هدایت رساله ها ساخت مقیاس همچونختی او شنا روان

  ). ٧٨۶−٧٨۵از دهقانی، ص ؛ به نقل١٣٨۶(ولف، 
سـی شنا روانبر پیوستگی کـارکردی کـه بـا  افزوندهد که دین  میسی نشان شنا روانسیر تحول 

گیـری ایـن دانـش نیـز  تأثیرگذار در شـکلو  ای هترین عوامل زمین یکی از مهم عنوان بهداشته است، 
مسیحیت و بودایی بحث شده و از  تأثیرسی غربی بیشتر از شنا رواناست. البته در  ایفای نقش کرده

. حتـی در قـرون وسـطا کـه اسـت سـی غفلـت شـدهشنا روانی بنیـادین اسـالم بـر ها اندیشه تأثیر
سی را ابداع کـرده بودنـد، از جملـه شنا رواناز پزشکی و  ای هی پیچیدها اندیشمندان اسالمی تلقی

گذاشـت  میی دیگـر تفـاوت هـا پریشـی، اضـطراب، افسـردگی و بیماری یـان روانهایی که م نظام
نقـل از  به ؛٢٠٠٢؛ مرکن و شاه ٢٠٠٢زاده،  ؛ خلیلی، مرکن، رایش، شاه و وهب١٩٩٧حطب، (ابو

  ).۵٧۶، ص١٣٩۵آذربایجانی، 
اسـت کـه در برخـی از کشـورهای اسـالمی جنبشـی مشـابه جنـبش  توجهی، سبب شـده این بی

شناسی مبتنی بـر  مسیحی در کشورهای غربی شکل گیرد. این جنبش در پی طراحی روانشناسی  روان
کننـد، ایـن  شناسی اسالمی تـالش می مبانی اسالمی است. از نظر اندیشمندانی که برای طراحی روان

  ).۵٧۶های حقیقی باشد که در اسالم بیان شده است (همان، ص شناسی باید مبتنی بر اندیشه روان
ی بنیـادین اسـالم ها س، پژوهش حاضر در وهله نخست، در صـدد بررسـی اندیشـهبر این اسا

   .است سیشنا روانگذاری این مبانی بر دانش تأثیر(مبانی الهیاتی) و سپس نحوه 
توانند مستند  میمنظور از مبانی الهیاتی، یعنی آن بخش از معارف دین که جنبه اعتقادی دارد و 
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ی بنیادین، همه افکـار، ها مستند به ادله نقلی باشند. این اندیشه به براهین فلسفی و عقلی محض یا
گیـری علمـی او را تعیـین  تأثیر قـرار داده، جهـتی علمی اندیشمند را تحت ها و فعالیت ها داوری
بـه  اسـت؛ قـرار داده تـأثیری بنیادین کل فضای روانی فرد را تحـت ها کند. باور به چنین اندیشه می
نگرش و نوع نگاه اندیشمند را به علم و انتظارات او از علم تعیـین کنـد و حتـی  تواند میکه  ای هگون

  کاربرد آن علم را نیز تعیین کند.نهایت درروش دستیابی به علم، موضوعات و قلمرو و 
بـاره مفـاد هـر در کوتاهتوضیحی  نخستتحلیلی، −پژوهش با استفاده از روش توصیفیاین در 

شد، سپس مستندات قرآنی، روایی و در صورت نیاز دالیل عقلی آن بیان کدام از مبانی ارائه خواهد 
یـا نقـش مبـانی الهیـاتی در دانـش  تـأثیرنحـوه و گاه به تبیـین هـدف اصـلی پـژوهش  آن شود؛ می
  شود. میپرداخته  سیشنا روان

  
  مبنای اول: نگرش توحیدی 

 »attitudo«از ریشه التـین 1ین مبانی الهیاتی، نگرش توحیدی است. واژه نگرشتر یکی از اساسی
ی ها اسـت. اصـطالح نگـرش بـه صـورت» وجهـه نظـر«و » بـازخورد«، »طرز تلقی«ی ابه معنو 

) و همکـارانش ١٩۶۴َلمِبـرت ( تعریـف ،از بقیـه تر جـامع ؛ ولی شـایدمختلف تعریف شده است
ثابت فکـر، احسـاس و رفتـار نسـبت بـه افـراد،  نگرش عبارت است از یک روش نسبتاً «باشد:  می
(آذربایجانی » در محیط فرد ای ه، هرگونه حادثتر گستردهیا قدری و  ی اجتماعیها و موضوع ها گروه

کـه از آن  دهـد می). این اصطالح چند جزء را زیر پوشش خـود قـرار ١٣٧، ص١٣٩۵و همکاران، 
و  افکار و عقاید، احساسات یا عواطـفبارتند از: ع ها لفهشود؛ این مؤ های نگرش می لفهبه مؤتعبیر 

های نگـرش نیـز  لفهپژوهشگران در زمینه مؤ). ١٣۵، ص١، ج١٣٨۶، (پورافکاری تمایالت رفتاری
سـان شنا روانگیرنـد و تمـام  مـینظر دارند و برای آن ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری در نظر  اتفاق

   .اند پذیرفتهنگرش را  2ABC اجتماعی الگوی
موجـود کامـل  عنوان بـه؛ یگـانگی خداونـد است خدا را یگانه دانستن به معنای اما واژه توحید

شود که دارای فروع مختلفی است. این واژه  میمطلق، شامل توحید در همه صفات کمالی خداوند 
یـک اصـل  عنوان بـهکار نرفته است. آنچـه قـرآن ه در قرآن ب موّحد و یوّحد وّحد مثل و مشتقات آن

و باید جز اللـه  ».معتقد باشیم که جز الله، ِاله دیگری وجود ندارد«کند این است که باید  میمطرح 
بنـابراین نگـرش  ؛)١٩، و محمد ٣۵، صافات؛ ١؛ اخالص، ۶، فصلت؛ ٨، را پرستش نکنیم (انبیاء

، عواطـف و ای کـه افکـار، شـناخت به گونـه ،توحیدی، یعنی باور به وجود موجودی یگانه و مطلق
                                                           

1. attitude 

2. Affective, Behavior, Cognitive 
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ین تر دهد؛ چنین نگرشی در اسالم و همه ادیان آسمانی، از اصـیل میقرار  تأثیرحت رفتار آدمی را ت
تنها برای هـر انسـانی  کند که نه میتوصیف  ای هباورهای بشری است. قرآن باور به خداوند را به گون

مسـتقیم برقـرار کـرد و  تـوان ارتبـاط میکند با این خدا  میقابل فهم است، بلکه هر فردی احساس 
، ؛ زمـر٣١، نحـل( زندگی احساس کرد؛ خدایی که بخشـنده و مهربـان اسـت در همهحضور او را 

دهنـده همـه  و پرورش ).۶طه، ( و زمین ها ) و مالک آسمان۶٢، منو مؤ ١ ؛ رعد،١٠٢، ؛ انعام۶٢
به او نیازمندند ). همه ۴٠اوست (یوسف،  تنهاگذار حقیقی ، قانون)١(فاتحه،  موجودات عالم است

ی مـادی و ها همـه نیازمنـدی کننـده میناو تأ). ۶۴، ؛ حـج١۵، و او به هیچ کس نیاز نـدارد (فـاطر
همه کماالت موجودات دیگر را دارد، بلکه کماالت او خداوند تنها  از دیدگاه اسالم نه معنوی است.

) و به هیچ قیدی مقیـد نیسـت و از هـر نقـص و ١ البالغه، خطبه (نهج به هیچ حدی محدود نیست
توان گفت از نظر اسـالم  می کلی، طور بهضعفی مبّراست. هیچ موجودی در شأن و مرتبه او نیست. 

یک اصل اسالمی، یعنـی  عنوان بهبنابراین مقصود از توحید  ؛خداوند یک موجود کامل مطلق است
عـین ذات  اسـت کـه ای هاوصـاف کمالیـ ؛ خدایی که واجـداست یکی دانستن و یکی شمردن خدا

یـک اصـل اسـالمی مطـرح  عنوان بـهالبالغه و احادیث اسالمی نیز هر جا توحیـد  اوست. در نهج
یـا توحیـد در » توحیـد ذاتـی«د، به همین معناست. اندیشمندان مسلمان از این حقیقت بـه وش می

  شود:  میاشاره کنند. توحید شئونی دارد که در اینجا به برخی  میوجوب وجود یاد 
یعنی ذات خداوند متعال در همه صفات کمالی یگانـه و بسـیط اسـت و هـیچ  توحید ذاتی:. ١

 ؛)١١موجودی مانند او نیست (شوری، 
. وقتـی گفتـه اسـت» توحید صفاتی«عینیت ذات خداوند با صفات ذات او  توحید صفاتی:. ٢
(مصـباح نی دارد و نه ترکیـب درونـی شود خداوند هم یگانه است هم بسیط، یعنی نه تعدد بیرو می

  )؛٩٧−٨٧، ص١٣٨٨یزدی، 
، ؛ انعـام۶٢، یعنی تنها خداوند متعال، آفریننده موجودات اسـت (زمـر توحید در خالقیت:. ٣
). توحید در خالقیت در واقع بیانگر این حقیقت اسـت کـه همـه موجـودات در وجـود خـود ١٠٢

ه هیچ حدی نیست و شامل همه نیازهـای مـادی و نیازمند خداوند هستند و این نیازمندی محدود ب
ون ئنیسـت و در همـه شـ ا. انسان نیز که مخلوق خداست از این قاعده کلـی مسـتثنشود  میمعنوی 

  )؛١۵، هستی خود نیازمند خدای متعال است (فاطر
توحید در خالقیت مسـتلزم نـوعی رابطـه وجـودی میـان خداونـد و سـایر  توحید در مالکیت:. ۴

بخش همـه موجـودات اسـت، مالـک  شود خداوند آفریننده و هسـتی موجودات است. هرگاه گفته می
؛ به عبارت دیگر همه چیـز در اصـل وجـود و »توحید در مالکیت«حقیقی آنها نیز هست و این، یعنی 
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). به همین دلیل کسی جـز او ۶خداوند و در تسلط اوست. (طه،  همه شئون وجودش کامًال در اختیار
  )؛٩٨−٩٧، ص١٣٨۵حق تصرف در هیچ موجودی را ندارد مگر به اذن و اجازه او (مصباح یزدی، 

یکی دیگر از اوصاف کمالی خداوند، صفت ربوبیـت اسـت. او  توحید در ربوبیت تکوینی:. ۵
 دریـافتیماز اینکـه  پسای تدبیر و اداره کردن است. ربوبیت به معن ).١(فاتحه،  رب العالمین است

تنها خدا آفریننده همه موجودات و مالک حقیقی آنهاست و هیچ کس بدون اذن او حق تصـرف در 
شود که همه چیز تحت اداره و تدبیر الهی است. البته این به آن  می شخصامور این عالم را ندارد، م

نـدارد و خداونـد همـه ایـن امـور عـالم را  تأثیرموجودی  معنا نیست که در اداره جهان هستی هیچ
، خداوند کار اداره جهان را نیز نخستکند، بلکه مقصود این است که  میواسطه اداره  و بی مستقیماً 

گونه نیست که بعد از آفرینش جهان تدبیر و اداره آن را به عهده دیگـران وانهـاده  دهد و این میانجام 
، در صورت مداخله دیگران در تدبیر این جهان، آنهـا نیـز دوم اینکه ارد؛ود هیچ نقشی نداست و خ

و بدون نیاز به تدبیر موجودی دیگر، کـار اداره  ؛ بنابراین، خداوند مستقلکنند میتحت تدبیر او کار 
  ؛»توحید در ربوبیت تکوینی«یعنی  ،دهد و شریکی برای اداره جهان ندارد و این میجهان را انجام 

از ربوبیت تکوینی که جنبه عام دارد و شامل همه موجـودات از  در ربوبیت تشریعی: توحید. ۶
تواند برای  میتنها کسی که حق دارد و  دریافتتوان  میشود،  میانسان  انندجمله موجود مختاری م

 پـس). ۴٠، خداونـد اسـت (یوسـف ،رفتار انسان حد و مرزی را تعیین کند و به او امر و نهی کنـد
توحید در ربوبیت تشریعی آن است که هیچ کس حق نـدارد بـدون اذن الهـی قـانونی را  مقصود از

وضع کند، به دیگران امر و نهی کند یا اینکه دیگران را به انجام یا ترک کاری وادار کنـد، بلکـه همـه 
  موظفند به اوامر و نواهی او گردن نهند.

انگیزشــی و رفتــاری دارد؛ گفتــه، نگــرش توحیــدی نقــش شــناختی،  بــا توجــه بــه مطالــب پیش
را فــرد انتظــارات و خودپنــداره عقایــد، اهــداف و شناسـان معتقدنــد شــبکه شــناختی انســان کـه  روان

؛ بـه نقـل از ٢٠٠۵(جـان مارشـال،  گیرند، یکی از عوامـل اصـلی انگیزشـی انسـان هسـتند دربرمی
یـابیم کـه  میهای شخصـیت در با نگاهی گذرا به تعاریف و نظریههمچنین  ).٨−٧سیدمحمدی، ص

طور کلی  ها و به گیری رفتارها، هیجان ها و باورهای انسان یکی از عوامل اصلی مؤثر در شکل شناخت
ها به کمـک  ). در حقیقت انسان٣۵۶، ص١٣٩۶آیند (بشیری و حیدری،  شخصیت افراد به شمار می

ها بـا توجـه  سان). ان٣٨١، ص١٣٨٧دهند (رایکمن،  های خود به جهان پیرامون خود معنا می شناخت
هایی که نسبت به خود، دیگران، سایر موجودات و جهان پیرامون دارند، اهـدافی را  به عقاید و شناخت

های  امـا همـه شـناخت دهند، اند و برای رسیدن به اهداف اقداماتی را انجام می برای خود ترسیم کرده
های  ند، بلکـه برخـی از شـناختانسان در این زمینه در یک سطح نیست و ارزش و آثار یکسانی ندار
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های دیگـر ارجحیـت داشـته، نقـش رهبـری و  انسان که تبدیل به نوعی باور شده نسـبت بـه شـناخت
ها وابسـته بـه معـارف دیگـر هسـتند و  دهندگی نسبت به آنها را دارد؛ همچنین، برخی معرفت سازمان

ها و معارف  دارند. در میان شناختنیاز را برای معارف و علوم دیگر  معارف دسته دوم حکم مبنا و پیش
ــه ــد و باورهــای او، ب ــم خداشناســی جایگــاهی خــاص دارد و  انســان، عقای ــه ویژه عل ــای هم زیربن

دهد. در این بین خداشناسی، ریشه و اساس باورهـا  های انسان در زندگی او را تشکیل می گیری جهت
بینی درسـت  و  را نشناسـد، جهـان دهد، زیرا اگـر انسـان خـدا های دیگر انسان را تشکیل می و ارزش

بینی معقول از ایدئولوژی درست محـروم خواهـد بـود کـه در  عقالنی نخواهد داشت و با فقدان جهان
 نـوع و بینی جهان در بیـنش اسـالمیاین صورت، رفتار مناسب و انسانی از وی صـادر نخواهـد شـد. 

 خاصـی نوع انسان شود می موجب و دهد می جهت انسان زندگی به هستی و زندگی از برداشت انسان
 انسان رفتارهای باشد، استوار درست بینشی پایه بر بینی جهان اگر. برگزیند را اجتماعی و فردی رفتار از

 بـا و باشد نداشته هستی عالم از درستی برداشت انسان اگر اما گیرد، می خود به مناسب جهتی و شکل
 خواهـد نـامطلوب تـأثیری رفتـارش و اعمـال بر تردید بی بنگرد، انجامش و آغاز و آن به تردید و شک

، ١، ج١٣٩۴اسـت (مصـباح یـزدی،  تکـالیف و وظایف انجام در سستی آن، اثر کم گذاشت و دست
هرگاه انسان نگرش توحیدی داشته باشـد، دیگـر خـود را موجـودی صـرفًا مـادی و  ).٢۵۴−٢۴۶ص

دانـد و  همـین زنـدگی مـادی نـدارد، نمیجسمانی که در اثر تصادف به وجود آمده است و هدفی جز 
تنها طرز تفکر او بلکه اعمـال و کـردار  ها نه انگارد. این شناخت هدف و بدون آفریننده نمی جهان را بی

گـذارد. نتیجـه آنکـه  دهد و از این رهگذر بر اعمـال او نیـز تـأثیر می او را نیز عمیقًا تحت تأثیر قرار می
که در روایات بـا عنـوان  ترین ارزش برخوردار است، چنان ود از باالبر اینکه خ نگرش توحیدی، افزون 

شـناختی انسـان سـازمان و انسـجام و بـه سـایر  معرفی شـده اسـت، بـه شـبکه» ترین معارف عالی«
. همچنین این نگرش توحیدی نقش انگیزشی و رفتاری نیـز دهد های انسان عمق و جهت می شناخت
نقـش  .دهـد  می جهـت و بـه آن نیـرو انداختـه، رفتار را راه  که دارد ارتباط فرایندهایی به انگیزش دارد؛

باشـد.  نگرش توحیدی این است که برانگیزاننده و محرک انسان به سمت انجام اعمال خاصی نیـز می
خـوانیم: ای مـردم،  چنـین می بـن الحسـین  ، از جانب علـیکه در روایاتی از امام صادق چنان

فرید، مگر بـرای اینکـه او را بشناسـند، پـس هنگـامی کـه او را بشناسـند عبـادتش خداوند انسان را نیا
شوند از عبـادت غیـرش. پـس شـناخت خداونـد  نیاز می خواهند کرد، سپس هرگاه عبادتش کنند، بی

کسی که خدا را بشناسد، اطـاعتش «مستلزم عبادت و ترک شرک است. در روایتی دیگر آمده است که: 
» هـای ظـاهری و بـاطنی را حـرام خواهـد دانسـت اطاعـت خـدا کنـد، حرام خواهد کرد و کسی کـه

و از آنها اجتناب خواهـد کـرد. البتـه ایـن ). ٣١٢، ص۵؛ همو، ج٢٩٢، ص٢۴ ، ج١۴٠٣، مجلسی(
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امور یادشده در روایات از باب بیان مصداق است و این روایات و روایـات بسـیار دیگـری کـه آثـاری 
اند، در مقام بیان این معنا هسـتند کـه کسـی کـه نگـرش  لله بیان کردها انگیزشی و رفتاری برای معرفت

دهد که رضایت خداوند را به دسـت  ای شکل می توحیدی دارد؛ تفکر، انگیزش و رفتار خود را به گونه
تر اینکه نگرش توحیدی اثر مبنایی نیـز دارد،  آورد. آنچه بیان شد، اثر بنایی نگرش توحیدی است. مهم

عنوان یک موجود مستقل، محور اصلی در دانش قرار گیرد، خداوند محور  اینکه انسان بهیعنی به جای 
شـود. در نگـاه  گیرد و همه چیز از جمله انسان و مسائل مربوط به او با نگاه توحیدی بحث می قرار می

 توحیدی انسان عین ربط به خالق است نه یک موجود مستقل، هر گونه تصرفی در انسـان بایـد بـه اذن
تواند و حق دارد تنظـیم کنـد. همچنـین ماهیـت و  خالق باشد، برنامه رفتاری انسان را تنها خداوند می

های حـاکم بـر روان و  طور کامل توصـیف کنـد و قانونمنـدی تواند به ابعاد وجودی انسان را تنها او می
شناسـی و در  روانداند؛ بنابراین توحید در خالقیت در بخش تجـویزی  جسم انسان را تنها خداوند می

  کند. بخش توصیفی آن نقش مهمی ایفا می
شناسان را به خود جلب کرده، مسئله سالمت روان و تشـخیص  یکی از مسائل مهم که توجه روان
شناسان رویکردهای مختلفی در تبیـین شخصـیت سـالم ارائـه  شخصیت سالم از ناسالم است؛ روان

شناسـان از  مت نیست، بلکه متوجه برداشتی است که روانها مربوط به مفهوم سال اند. این تفاوت کرده
هــای نظــری آنهاســت؛ در رویکــرد  کننــده ناهمگرایی انــد؛ در نتیجــه منعکس مفهــوم ســالمت کرده

بـن، مـن و «گری، مالک سالمت شخصیت تعادل میـان سـه سـاختار شخصـیت یعنـی  تحلیل روان
سـالمت شخصـیت را انطبـاق و نبـود معرفی شده است. رفتارگراها مـالک سـالمت و  عـدم » فرامن

ــا محــیط می ــه نقــل از کــدیور و جــوادی،  انطبــاق اجتمــاعی ب ــروین؛ ب ). ٣١١، ص١٣٨۶داننــد (پ
خص سالم ش رویکرد صفات، در دانند. را مالک سالمت شخصیت می» خودشکوفایی«گراها،  انسان

پذیری  ه مسـئولیتتوسـعه ایـن ایـد به دنبال بسط وکرده، زندگی  کسی است که احساس مسئولیت در
  ای فرد است.  و سرانجام در رویکرد شناختی مالک برای شناخت انسان سالم، نظام سازه است.

کنـد؛  مـیسی نقش مهمـی را ایفـا شنا رواندر رویکرد دینی نگرش توحیدی در بخش توصیفی 
آورد و  بـه دسـتدهد تا مالک تشخیص انسان سالم از ناسالم را  میاین امکان را  پژوهشگرزیرا به 

تـرین و بـا  ی دین، با اهمیتها را توصیف کند؛ توضیح اینکه در آموزه شخصیت بهنجار و نابهنجار
یی ختی، انگیزشی و رفتـاری شخصـیت کـاراسازی ُبعد شنا ترین شناخت که در جهت سالم ارزش

یعنـی معرفـت نسـبت بـه ذات، صـفات و افعـال او.  ؛اسـت بزرگدارد، معرفت نسبت به خداوند 
ترین معرفت در ارتباط با خـدا،  شود. اساسی ترین نقش ایمان هم مربوط به همین بخش می دهسازن

مرتبه ایمان، شـناخت و  کم اند برای تحقق دست همربوط به توحید است. دانشمندان اسالمی فرمود
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مصـباح یـزدی، ( اعتقاد به توحید الزم است، یعنی انسان باید موحد باشد تـا مـؤمن شـمرده شـود
باره او پیوسته کانی است که درمثالی زده است: مردی را که مملوک شریخداوند « ).۶۴ص ،١٣٩۴

). ٢٩ند و مردی که تنها تسلیم یک نفر است؛ آیا این دو یکسانند؟ (زمـر، ا با هم به مشاجره مشغول
توان استفاده کرد که خاصیت باور توحیدی و ایمان به خدا انسجام درونـی  میاز این سخن خداوند 

   ریختگی سازمان روانی را در پی دارد. ایمان توحیدی بهم نبود و سالمت روان است و متقابالً 

  
  مبنای دوم: قضا و قدر الهی 

قضا و قدر الهی، یعنی اینکه خداونـد همـه امـور عـالم را مقـدر کـرده اسـت؛ امـا چگونـه و بـا چـه 
گیرد و قدرتی نامرئی، ولـی  پذیر انجام میمکانیزمی؟ آیا روند امور جهان بنابر یک برنامه پیشین تغییرنا

کند و آنچه در حـال  نهایت مقتدر به نام سرنوشت بر جمیع وقایع عالم از جمله انسان حکمرانی می بی
آیـد و از  حاضر یا در آینده رخ خواهد داد، از پیش، معین و قطعی شده است و انسان مجبور به دنیا می

ست، انسان آزاد و مسـلط بـر مقـدرات خویشـتن اسـت؟ یـا فـرض رود؟ یا اصًال این چنین نی دنیا می
کنـد و  سومی در کار است و آن اینکه سرنوشت، در نهایت اقتدار بر سراسر وقایع جهان حکمرانـی می

ترین  ناپذیر، کوچک نفوذش بر سراسر هستی بدون استثنا گسترده است و در عین حال، این نفوذ رقابت
  توان آن را توجیه کرد؟ کند. اگر این چنین است، چگونه می وارد نمی ای به اراده آزاد انسان خدشه

وجود دارد؛ برخی  ختلفیی مها سی، نسبت به مفهوم عاملیت و دخالت خدا دیدگاهشنا رواندر 
کنند که خدا به مثابه خالق متعال کمتـر  میاستدالل  )١٩٩۶اندیشمندان همچون دانیل هلمینیاک (

و بدین ترتیب  کند میخواهند بگویند خدا دخالتی در امور عالم ن میشود و  میدرگیر مسائل بشری 
، برخی دیگر در صدد یـافتن برابردر  ؛افزاید میسی نشنا روانباره خدا چیزی را به فهم ما از تفکر در

راهی برای درک مفهوم عاملیت و نحوه دخالـت خـدا در جهـان هسـتند. پافشـاری دانشـمندان بـر 
از فعل خدا که سازگار با علم جدید باشد، به معنای اجتنـاب بسـیاری از آنهـا از  هایی الگوطراحی 

  ).١١٩ل از آذربایجانی و قربانی، صنقبه  ؛٢٠٠٩های فراطبیعی است (نلسون،  تمسک به تبیین
له متافیزیکی است و به فلسفه و کـالم مربـوط یک مسئ له قضا و قدراست که مسئ حقیقت این

اسـت و پژوهشـگران را بـا انبـوهی از  سی نیـز شـدهشنا روانعلوم اجتماعی و است، اما وارد حوزه 
گاهانه اعمال خود را جهـت  کرده است؛ رو ها روبه پرسش دهـد یـا بـه وسـیله  مـیاینکه آیا انسان آ

بینـی  های مختلف قابل پـیش شود؟ آیا رفتار انسان در موقعیت مینیروهای دیگری هدایت و کنترل 
دارد یا نه؟ آیا انسان شخصیت خود را به  کننده ان در فرایند رشد خود نقش تعییناست یا نه؟ آیا انس

گاهانه شکل  توانـد  مـیآیا شـخص  کنند؟ میدهد یا عوامل ناهشیار نقش اصلی را ایفا  میصورت آ
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ی هـا منطقـی، از میـان راه طور بـهرا تعیین و  و رفتارهای خود ها خودانگیخته، جهت اندیشه طور به
سـلطه زیرول رفتار و سرنوشـت خـویش اسـت یـا ا فرد مسئست به انتخاب بزند یا نه؟ آیموجود، د

گونـه  های بیرونـی کـه هـیچ شناختی، نیروهای ناهشیار یا محرک های گذشته، عوامل زیست تجربه
گاهی از آنها ندارد، رفتار  ها پرسش دیگر بستگی دارد به اینکه  ها و ده کند؟ پاسخ به این پرسش میآ

له قضا و قدر را برای خود حل کرده و چه دیدگاهی را در ایـن زمینـه پذیرفتـه گر چگونه مسئپژوهش
ها، نخست معنای لغـوی و اصـطالحی قضـا و قـدر بررسـی  گویی به این پرسش است. برای پاسخ

  .شدله قضا و قدر در قرآن و روایات بررسی خواهد شود و سپس مسئ می
  
  شناسی قضا و قدر مفهوم

. اسـت ی اندازه و تعیین کـردنابه معن» َقَدر«قطع و فیصله دادن و  ،ی حکمالغت به معندر » قضا«
إِنَّام   إِذا قَىض« :هر دو واژه در قرآن به همین معنا زیاد استعمال شده است ا فَ رً ـقُولُ لَهُ يَ أَمْ ـيَ نْ فَ كُ  »ونُ كُ

نْ شَ «)، ۴٧، (آل عمران زائِنُهُ  الّ ءٍ إِ  یْ وَ إِنْ مِ نا خَ نْدَ لُهُ إِ عِ نَزِّ لُـومٍ  الّ وَ ما نُ عْ رٍ مَ دَ إِنَّ «... )، ٢١، حجـر(» بِقَ
لَ ا هللاَا عَ دْ جَ هِ قَ رِ ا یْ لِّ شَ كُ لِ  هللاُبالِغُ أَمْ رً دْ ا «)، ٣، (طالق» ءٍ قَ رٍ  یْ لَّ شَ كُ إِنّ دَ ناهُ بِقَ قْ لَ  ).۴٩، (قمر» ءٍ خَ

عالم به دست خداست؛ اوسـت اعتقاد به قضا و قدر الهی، یعنی تقدیر همه امور اما اصطالحًا 
ازه معـین انـد هتعیین کرده است و بـه فرمـوده قـرآن، آن را ب ای هاندازه و محدود ای هکه برای هر پدید

اسباب و شرایط آن اسـت  ،). البته تحقق هر چیز منوط به فراهم شدن مقدمات۴٩، قمر( آفریند می
). ۴٧، آل عمـرانیابـد ( مین چیز وجود به امر خدا به صورت دفعی آ ،همه آنها آماده شد هرگاهکه 

نیز به کار رفته است، در این صـورت، » سرنوشت«گاهی قضا و َقَدر به صورت مترادف و به معنای 
مقصود از قضا و قدر این است که سرنوشت مشروط و حتمی هر موجود، یعنی همه مراحل وجـود 

   ).٣٨١، ص١، ج١٣٧٣(مطهری،  یابد میاو با علم و اراده الهی تحقق 
  

  قضا و قدر در قرآن و روایات
در آیات و روایات، افزون بر اینکه از اصل قضا و قدر بحث شده، از قضا و قدر حتمی و غیرحتمی نیز یاد 

ای از آیـات قـرآن از  نماید که دو گونه قضا و قدر داریم: حتمی و غیرحتمی؛ دسته شده است و چنین می
کند؛ برای نمونه در قرآن  تعبیر می» نظامات الیتغیر«) یا ۶٣ب، (احزا» سنت الهی«قضا و قدر حتمی به 

). یا ١٢٨؛ اعراف، ١٠۵(انبیا، » عاقبت با متقیان و پاکان است و زمین از آِن صالحان است«آمده است: 
تا مردمی با ابتکار خودشان در اوضاع و احوال خود تغییـری ندهنـد، خداونـد اوضـاع و احـوال «اینکه 

ای دیگـر از  های الیتغیر الهی است. اما دسـته ). اینها از سنت١١(رعد، » کند عوض نمی عمومی آنها را
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آیات قرآن داللت دارد بر اینکه انسان در رفتار خود کامًال مختـار و بـا اراده آزاد سرنوشـت خـود را رقـم 
ات بـه ). از ایـن آیـ۴٠و عنکبوت،  ١١؛ رعد، ٢٠؛ شوری، ۴١؛ ظهر روم، ٢٩؛ کهف، ٣زند (دهر،  می

شود که برای انسان یک نوع سرنوشت غیرحتمی نیز وجود دارد که در اختیار و  داللت التزامی استفاده می
  ). ٣٩٩، ص١، ج١٣٧٣تواند آن را تغییر دهد (مطهری،  اراده خوِد اوست و انسان می

ر های قطعـی و نظامـات الیتغیـ براساس این مبنا انسان هم سرنوشت حتمی دارد و در دایره سـنت
های آزاد در سرنوشت خود دخالت کنـد و آن  تواند با انتخاب گیرد، هم به دلیل مختار بودن می قرار می

پـذیری و  شـود کـه انسـان قابلیـت تأثیر را تغییر دهد (سرنوشت غیرحتمی). از ایـن مبنـا اسـتفاده می
و... دارد. ایـن  پذیری از عوامل گوناگون طبیعی و غیرطبیعی ماننـد عوامـل اجتمـاعی، فرهنگـی تغییر
شناسـی گذشـت کـه  دهد؛ زیرا در مبنـای هستی پذیری به صورت تدریجی رخ می پذیری و تغییر تأثیر

موجودات مادی (مانند بدن) و نیز موجوداتی که در فعـل خـود بـه مادیـات نیـاز دارنـد (ماننـد روح) 
غیرمـادی اسـت، امـا  وجودشان تدریجی و دارای امتداد زمانی هستند؛ برای مثال، گرچه روح انسـان

های آن نیـاز دارد.  برای دیدن، شنیدن، فکر کردن، تصمیم گرفتن و انجام کارهای خود به بدن و دستگاه
  کنند.  گونه موجودات که در فعل خود نیازمند جسم هستند، به تبع آن جسم به تدریج تغییر می این

شناسـان دربـاره  هـای اساسـی روان توان در برابر برخـی مفروضـه تر می با پذیرش این مبنا، صریح
ــال، روان ماهیــت انســان موضــع ــرای مث ــر گیری کــرد؛ ب ــار و −شناســان در مــورد مفروضــه جب اختی

های مختلفی دارنـد. ایـن تشـتت آراء ناشـی از نـاهمگرایی دیـدگاه  تغییرناپذیری، دیدگاه−پذیری تغییر
تـوان گفـت هـر خصوصـیت  میشـده  نظری آنها درباره ماهیت انسان است، ولی براسـاس مبنـای یاد

شود، از حـوزه اختیـار او خـارج اسـت؛ بـرای مثـال  روانی که از راه وراثت به فرد منتقل می−جسمانی
جنسیت، رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ مو، هوش و استعداد بیشتر متأثر از وراثت و عوامـل ژنتیکـی 

هایی که  د، اما آن ویژگیاست، در نتیجه ماهیت انسان روی محور مختصات به سمت جبر گرایش دار
های اخالقی، صفات شخصیتی، کسب دانـش،  حاصل تعامل ارادی فرد با محیط است، مانند ویژگی

  گیری فرد به سمت اراده آزاد و اختیار است.  ها، جهت تجربه و یادگیری مهارت
یـار مطلـق، است که نه جبر مطلق بر آن حاکم است و نـه اخت ای هبنابراین ماهیت انسان به گون

کند و به سوی اهـداف خـاص سـوق  میبلکه رفتارهای انسان توسط عوامل پویشی انرژی دریافت 
تعبیر  ،از این عوامل انگیزشی که جنبه سرشتی دارند 1سان مانند کتلشنا روانشود. برخی از  میداده 

قـع آمـادگی ذاتـی رفتارهاست؛ در وا همهکند. آمادگی ذاتی منبع انرژی  می یا آمادگی ذاتی 2به ارگ
                                                           

1. Cattell, R. B. 

2. erg 
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ها هستند که صـفت عمقـی  فطری و مبنای انگیزش است. دسته دیگر از عوامل انگیزشی، احساس
اند که الگوهای عمـومی رفتارنـد و روی جنبـه مهمـی از زنـدگی ماننـد  یا اکتسابی 1محیط ساخته

دگیری، ثر از یـاد. این دسـته از عوامـل انگیزشـی متـأجامعه، مذهب، همسر، شغل و... تمرکز دارن
  ). ۴٣١−۴٣٠، ص١٣٩۶بشیری و حیدری، ( تجربه و اراده انسان است

توان در رفتارهای انسان تعیین کرد که در چه رفتارهایی انسان  میبراساس این مبنا، نقش اراده را 
همچنین بـا پـذیرش  ؛گیرد میاز اراده آزاد برخوردار است و چه کارکردهایی خارج از اراده او انجام 

  ، پاسخ داده خواهد شد. قرار گرفت اشاره موردکه پیش از این  ها بسیاری از پرسش این مبنا،
  

  مبنای سوم: عدل باوری (عدل الهی)

 رعایـت«عدل در لغت به معنای برابری و در عرف به معنای  ؛ عدل الهی یعنی خداوند عادل است
که در معنای لغـوی و عرفـی  ای ه. با توسعاست »حقی، حق او را حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی

 .رود مـینیز به کار » قرار دادن هر چیزی در جای شایسته خود«عدل به وجود آمده، عدل به معنای 
اصل نظـام یعنی اینکه خداوند هم در خلقت  ،شود میکار برده ه واژه عدل در مورد خداوند ب هرگاه

ین وجـه و مطـابق الگـوی نظـام تک موجودات، همه آنها را بـه نیکـوتر هستی و هم در آفرینش تک
موجودی مختار، متناسب  عنوان بههمچنین انسان را  ؛)٧، ؛ الرحمن٧، احسن آفریده است (سجده

) و در مقـام قضـاوت و ٢٨۶ه، هایش مکلف کرده تا بتواند به کمـال خـود راه یابـد (بقـر با ظرفیت
، د (یـونسشوا حق کسی ضایع نشیند تا مباد میبه قضاوت  ،داوری متناسب با عملی که انجام داده

هنگام پاداش و کیفـر نیـز هـر فـردی را بـه آنچـه سرانجام ) و ٧٨و  ٢٠، ؛ غافر۶٩، ؛ زمر۵۴و  ۴٧
بنـابراین، اثبـات صـفت ؛ )٨و  ٧، مین گردد (زلـزالهدف آفرینش او تأ رساند تا میاستحقاق دارد، 

به صـورت مسـتدل بیـان  ن در جای خوداعدالت برای خداوند با عقل امری است ممکن که محقق
  ، درس بیستم).١٣٨٨و مصباح یزدی،  ٣٧، ص١، ج١٣٧٣اند (مطهری،  هکرد

به مطالعه رفتار و فرایندهای روانی انسان  هرگاهکند که  میباور به عدل الهی این امکان را فراهم 
 ای هیک آفریده الهی در نظام احسن مورد مطالعه قرار گیـرد؛ آفریـد عنوان بهشود، انسان  میپرداخته 

ین وجه خلق شده و جسم و روح او براساس یک فرمول خاص ترکیـب شـده و تعامـل تر که به نیکو
ی حـاکم بـر ها یمنـدنکشف قانو پسمند طراحی شده است. سنجیده و قانون روح و بدن نیز کامالً 

هـا و عواطـف انسـان و  ، گرایشها و جسم و تحلیل رفتار، انگیزه روان انسان و درک رابطه بین روح
پـذیر نیسـت. بـه لحـاظ  شـناختی بـدون درک نظـام احسـن امکـان روانی ها پدیـده دیگرشناخت 

                                                           
1. Sentiments 
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توصیف و شکلی درست ی روانی مربوط به انسان را به ها توان رفتار و پدیده میختی زمانی شنا روان
م احسن مطالعه کنیم؛ منظور از نظام احسن برترین نظام ممکن را در چارچوب نظا تبیین کرد که او

تواند به بـاالترین کمـاالت  میاست که با حکمت الهی ایجاد شده است. در این نظام هر موجودی 
  ممکن دست پیدا کند. 

 شود؛ زیرا بررسـی رفتـار و میسی مشخص شنا روانجهت کلی دانش  اوالً  باال،براساس مبنای 
موجودی که خـود  عنوان بهختی مربوط به انسان باید در چارچوب نظام احسن و شنا روانی ها پدیده

نه بر این اساس که انسـان نتیجـه فراینـد  ،به نحو احسن آفریده شده است، مورد رسیدگی قرار گیرد
آفریده شـده کـه  ای هگونه ماهیت انسان ب ثانیاً ؛ عوامل مادی دخالت دارند تنهادر آن  وتکامل است 

ایجـاد  ثالثـاً ؛ گراسـت تکامل در صدد دستیابی به تعادل و رفع تنش نیست، بلکه انسان اساساً  صرفاً 
شـدن و همـاهنگی او بـا نظـام  تر انسان، باید در جهت هر چـه کامـل هر نوع تغییر و اصالحی در

ختی و توصـیف ماهیـت شنا روانتحولی عمیق در مطالعات  یادشدهاحسن باشد. با پذیرش مبنای 
  و کاربست این دانش ایجاد خواهد شد.انسان 
  

  مبنای چهارم: هدفمند بودن آفرینش انسان

آن شـکوفایی اسـتعدادهای  دنبـالهدف اصلی از آفرینش جهان هستی، انسـان کامـل اسـت و بـه 
  های دیگر. انسان

ی اساسی که همواره در طول تاریخ ذهن بشر را به خود مشغول کرده، پرسـش ها یکی از پرسش
شود که جهان هستی فعل خداوند و افعال  دریافت میجهان و انسان است. از آیات قرآن  از آفرینش

الهی دارای هدف حکیمانه است؛ بسیاری از آیات تصریح دارد به اینکه آفـرینش آسـمان و زمـین و 
و  ١١۵، منـون؛ مؤ١٩٣، ؛ آل عمـران٧٣، طور کلی همه مخلوقات الهی به حق بوده است (انعـام هب

بنـابراین  ؛ور از حق در این آیات کاری است که با مقام فاعل تناسب داشـته باشـدمنظ .)٣٨، دخان
است، یعنی دارای هدفی متناسب با مقام الهـی اسـت. » حق«فرماید آفرینش جهان به  میآیاتی که 

هدف از آفـرینش «فرماید:  میسوره هود  ٧در زمینه آفرینش جهان و انسان آیات فراوانی داریم؛ آیه 
البته خود آزمایش هم مقدمه هدف دیگـری اسـت و  1».ها آزمایش شوند ن این است که انسانجها

؛ یعنی به رحمت برسند. اگـر الزمـه دست یابندشوند و به نتایج خود  شخصآن اینکه خوب و بد م
وجود بیاینـد کـه اقتضـای رحمـت را ه دیگر و چیزهای دیگری ب یچنین رحمتی این باشد که کسان

  در این صورت بقیه مقصود بالتبع خواهند بود.  ؛شود میبدون آنها آن رحمت پیدا ن ولی ،ندارند
                                                           

ْح . «١
َ
ُکْم أ یُّ

َ
ّیاٍم َو کاَن َعْرُشُه َعَلی اْلماِء ِلَیْبُلَوُکْم أ

َ
ِة أ ْرَض فی ِستَّ

َ
ماواِت َو ْاأل ذی َخَلَق السَّ  ».َسُن َعَمًال...َو ُهَو الَّ
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شود که مقصود اصلی از آفرینش مخلوقات کدام یک از آنهـا بـوده  میاین پرسش مطرح  اکنون
ود ترین آنهـا مطلـوب و مقصـ ین و کاملتر پاسخ این است که از میان مخلوقات، با ظرفیت ؟است

مبنای سوم)، انسان از باالترین ظرفیت و قدرت تعقل و ( شناختی مبانی انساناصلی است. براساس 
گاهانه برخوردار است و امکان وصول به باال توان  میرو  ترین درجات کمال را دارد؛ از اینانتخاب آ

گفت هدف آفرینش جهان، پیدایش نوع انسان و فراهم شدن زمینه برای رشد و تعالی او بوده است. 
 دانـد میبرای نوع انسان  ،در زمین استرا قرآن کریم نیز با اشاره به این هدف، خلقت زمین و آنچه 

 معصـومو امامـان  ومان وارد شده، وجود رسول گرامـی) و در روایاتی که از معص٢٩، بقره(
در حـدیث قدسـی از  ؛اند هذکـر شـد دیگـرهدف اصلی آفرینش مخلوقـات  عنوان به[انسان کامل] 

، ۵۴ج، ١۴٠٣مجلسـی، » (لوالک ما خلقت االفالک« روایت شده که وجود امیرالمؤمنین علی
» لوالهما ما خلقـت خلقـی«آمده است که  در حدیث قدسی به روایت امام صادقنیز  ).١٩٩ص

فرمایــد:  مــیخداونــد  ،همچنــین در حــدیث قدســی معــراج ،)٢٣٩، ص١٣٨٠لی، عــامالحــر ال(
  ). ٢٧٩، صهمان( »فلوالکم ما خلقت الدنیا و االخرة و ال الجنة و النار«

ای رشـد و تعـالی اوسـت. اگر هدف آفرینش جهان، پیدایش نوع انسان و فراهم شدن زمینه بـر
چیسـت، نقطـه اوج آن کجاسـت و چگونـه انسان  شود که کمال واقعی میمطرح  اینک این پرسش

بـه  وجود دارد؛ بـه تناسـب بحـث، صـرفاً  ختلفیهای م توان به آن دست یافت، در اینجا دیدگاه می
   شود. میباره کمال انسان اشاره شناسان در ز رواندیدگاه برخی ا

و امیـدبخش بینانه  کنند، خوش گرا از طبیعت انسان ارائه می شناسان کمال و مثبت تصویری که روان
های انسان و به گسترش، پرورش و شکوفایی آن باور دارند، سطح مطلوب کمـال و  است. آنها به قابلیت

کنند کـه تـالش بـرای حصـول  دانند و چنین استدالل می رشد شخصیت انسان را فراسوی بهنجاری می
دهای بـالقوه آدمـی اسـتعدا سطح پیشرفته کمال، برای تحقق بخشیدن یا از قوه به فعل رسـاندن تمـامی 

  ).٨−٧، ص١٣٨٨شناسی است (شولتز،  ضروری و یکی از اهداف مهم روان
. یونـگ رددا وه وجـودتـوان بـالقدن به چیـزی کـه اریک فروم تبدیل ش ،آدلر تالش برای برتری

 از خـود فـرا«دانـد. فرانکـل  را نقطه آرمانی هـر فـردی می» خودشکوفایی«مزلو  ،»یافتگی یتدفر«
، ١٣٨٨؛ به نقل از خوشـدل، شولتز( داند می وآلپورت کمال واقعی انسان را در بلوغ ا و رونده بودن

  .)١۵٠−١٢ص
شناختی (مبنای هشتم) و مبـانی  با توجه به مبانی انساناما از دیدگاه اسالم، کمال واقعی انسان 

در متـون اسـت. » قرب الهی«ین کمال برای انسان، رسیدن به مقام تر شود؛ عالی میالهیاتی تعیین 
تری با خـدای  یعنی اینکه روح انسان در اثر اعمال خاصی رابطه وجودی قوی» مقام قرب«اسالمی 
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). راه وصول بـه کمـال واقعـی، بنـدگی ٣۴٣و ص ١۵۶ص، ١٣٨٧کند (مصباح یزدی،  متعال پیدا 
جانبه خـویش اسـت: بنـابراین کمـال  پنداری و اعتراف به نیاز نامحدود و همه ای استقاللقخدا و ال

(یـس، نهایی انسان و هدف از آفرینش او، تقرب به خدا و راه وصول به این هدف، بندگی خداست 
  ). ۵۶، ذاریاتو  ۶١−۶٠

شناسی اسالمی، کشف استعدادهای بشـری  براساس مبنای هدفمندی، هدف نهایی و اصلی روان
استعدادها و قـرار دادن انسـان در مسـیر هـدف نهـایی، و فراهم کردن زمینه برای رشد و شکوفایی این 

است  و تحقق این امر، مستلزم کشف عوامـل مـؤثر بـر رشـد، گسـتره رشـد و » الله تقرب الی«یعنی 
دارد؛ این عوامل و موانع، بـا  زا و موانعی است که آدمی را از رشد و تعالی بازمی شناسایی عوامل آسیب

  اند.  شناسان تاکنون مطرح کرده ر از آن چیزی است که روانتوجه به کمال واقعی انسان، فرات
  

  گری خداوند نسبت به انسان مبنای پنجم: هدایت

؛ سپس ه استاعطا کردکدام  به هر ه،و آنچه الزمه آفرینش آنها بود هخداوند همه موجودات را آفرید
 :پـذیرد مـیتحقـق  هدایت الهی بـه دو صـورت ).۵٠آنها را در مسیر هدایت قرار داده است (طه، 

   تکوینی و تشریعی.
  

  هدایت تکوینی
هدفی منطقی و معقول است و هیچ موجودی  ، آفرینش همه موجودات دارایبراساس حکمت الهی

). از آنجا که جمع کثیری از موجودات بـه دلیـل تـدریجی ١١۵منون، (مؤ آفریده نشده است یهودهب
کند آنها را  میشوند، حکمت الهی اقتضا  می رو روبهبودن وجودشان در فرایند رشد خود با تغییراتی 

ل اند، نائـ هبـرای آن خلـق شـد نهایت به آن هدفی کهدربیافریند که همراه با این تغییرات،  ای هبه گون
و شـرایط عملـی بـرای رسـیدن  ها دن زمینـهکـربنابراین، مقصـود از هـدایت تکـوینی فـراهم  ؛آیند

دهـد کـه  مـینشـان امر ). این ٣و  ٢موجودات به مقصد نهایی و مطلوب از آفرینش است (اعلی، 
  های آنهاست.  حرکت کلی موجودات در نظام آفرینش به سمت کمال و فعلیت پیدا کردن ظرفیت

تنظـیم شـده اسـت تـا  ای شود که ساختار روانی و جسمانی انسان، به گونه از این مبنا دریافت می
دهـد. در اینجـا  هماهنگ با حرکت کلی نظام آفرینش باشد و این قانونمندی طبیعت انسان را نشان می

های حاکم بر طبیعت انسان قابلیـت کشـف دارنـد یـا نـه؟  آید که آیا قانونمندی این پرسش به ذهن می
هـای  ان هسـتیم، پژوهشما قادر به شـناخت (واقعیـت) جهـ«شناسانه که  براساس این اصل شناخت

دهد که  های مختلف علوم مربوط به انسان، به ویژه در علوم زیستی و تجربی نشان می علمی در شاخه
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شناسـی  پذیر است؛ پس جای امیدواری اسـت کـه پژوهشـگران حـوزه روان انسان موجودی شناخت
  ریزی کنند. ههای حاکم بر روان را کشف و برای رشد و تعالی او برنام بتوانند قانونمندی

به سمت کمـال اسـت، حـس  با پذیرش این حقیقت که حرکت کلی موجودات از جمله انسان
در حـالی اسـت کـه امـر شـود. ایـن  میدر انسان تقویت  هبینی و نشاط نسبت به آیند امید و خوش

سی معاصر نگاهی بدبینانه به آینـده جهـان دارد و ماهیـت شنا روانبرخی از رویکردها در  کم ستد
 کنـد مـینسان را سردابی تاریک که همواره در آن تعارضی در حال جوش و خروش است، ترسـیم ا

مبنـای توانـد  میبا ارائه رویکرد مثبت از جهان و انسان، خود باال ). مبنای ٧۵، ص١٣٨٩(شولتز، 
سی و هم در بخـش کـاربردی و شنا روانپردازی هم در بخش توصیفی  نظری قرار گیرد؛ برای نظریه

هدایت تکوینی هم در بخـش  ،نمونه در حوزه درمان، رشد و شخصیت. در واقع، برای زی آنتجوی
کنـد. روشـن اسـت کـه هرگـاه  میسـی ایفـای نقـش شنا روانتوصیفی و هـم در بخـش تجـویزی 

شناختی نظریه خود را شکل دهد، محـور  پرداز براساس این مبنا و سایر مبانی الهیاتی و انسان نظریه
اّنا لله) نه خود انسان، مسیری کـه آن نظریـه ترسـیم ( ازین آن توحیدی خواهد بوداصلی و نقطه آغ

کاهش تنش؛ حرکتی  یعنی تقرب الهی) نه صرفاً  گرایی، (کمال حرکت به سوی کمال است ،کند می
 هدایت تکوینی)، براسـاس یـک برنامـه عملـی توحیـدی( که هماهنگ با حرکت کلی جهان است

   1اّنا الیه راجعون).( فرجام هستی خواهد بود بینانه و امیدوارانه به خوشهدایت تشریعی) با نگاه (
  
  تشریعی هدایت

شود، نوع دیگری از هـدایت  میبر هدایت تکوینی که شامل همه موجودات  در نظام آفرینش، افزون
شود که از قـدرت اختیـار و اراده آزاد  میشامل موجوداتی  تنهاکه وجود دارد نام هدایت تشریعی ه ب

توانند با رفتارهای اختیاری سرنوشت خویش را خود تعیین کنند. انسـان از جملـه  میبرخوردارند و 
های فطری) و  ظرفیت دیگرمانند عقل و ( موجودات مختاری است که خداوند ابزارهای الزم درونی

در  کننـده ضع قوانین و شریعت) که نقـش تعیینهای آسمانی و و مانند انبیاء و کتاب( وسایل بیرونی
  ل آید. ده است تا بتواند به کمال خود نائهدایت او دارد، در اختیارش قرار دا

های گوناگونی  شناحتی، موجودی است مختار و گزینه براساس مبانی انسانتوضیح اینکه انسان 
و نیازهـا) و  هـا ی نفـس، انگیزههـوا( همچنین با عوامل گوناگون درونی ؛رو دارد برای انتخاب پیش

...) زیـادی های شـیطانی و ی ظاهری و فریبنـده دنیـا، وسوسـهها مانند جلوه( عوامل بیرونی رهزن
به مقصد نهـایی بـاز  دچار خطا شود و از دستیابی درستدر انتخاب راه  امکان داردکه روست  روبه

                                                           
پردازی با مبـانی درسـت. روشـن اسـت کـه االن مـا در مقـام  گویی نیست، بلکه ترسیم راه درست برای نظریه . اینها کلی١

  پردازی نیستیم؛ زیرا در اینجا نه مجال آن هست و نه انتظار. نظریه
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د تـا راه هـد مـیرا سـر راه او قـرار  خداوند که خیرخواه بشر است، ابزارهای الزم هدایت ماند. پس
). از این هـدایت تعبیـر بـه ٩صف،  و ٢٩؛ فتح، ٣٣(توبه،  درست وصول به حق را به او بشناساند

  .شود می »هدایت تشریعی«
رد و رابطـه آن بـا ایـن سی داشنا روانچه نقشی در  باالپرسش مهم این است که مبنای در اینجا 

طور ضـمنی نـوعی  بـهسـان شخصـیت، شنا روانبه ویژه  ،نظران همه صاحب تقریباً دانش چیست؟ 
پردازان از ماهیـت  یههایی که نظر . بدون تردید این برداشتاند هباره طبیعت انسان پذیرفتفرضیه را در

ود که هنوز ش میباره سرشت آدمی مربوط های بنیادی در پرسشانسان دارند، در واقع به یک سلسله 
ی اصلی انسـان ارتبـاط ها یبا ویژگ ها پرسشتوان ادعا کرد که این  میو  اند هم برای متفکران مطرح

بـه صـورت دو قطبـی و در یـک خـط ممتـد یـا  ها پرسش). این ۵٢−۵١، ص١٣٩۶(بشیری،  دارد
 اختیـار)،−، (جبـر»آیا انسان در رفتار خود آزاد است یا مجبور؟«نمونه،  برای؛ اند هپیوستار ارائه شد

دهد یا اینکه نیروهای غریزی و  میرا از راه عقل خود و تحت اشراف آن انجام آیا انسان رفتار خود «
شخصـیت انسـان «رمنطقـی)، غی−، (منطقـی»دهند؟ میناهشیار او را به انجام دادن رفتاری سوق 

» ثر از عوامـل محیطـی اسـت؟باشـد یـا اینکـه بیشـتر متـأ مـل وراثتـی میعوا تـأثیرر تحـت تبیش
تغییرناپذیری) و آیا −پذیری ، (تغییر»پذیر است یا تغییرناپذیر؟تغییر آیا انسان« محیطی)،−(سرشتی

ی خود را که ناشی از نیاز است، کـاهش دهـد ها شود تا تنش میبرای این برانگیخته  انسان انحصاراً 
تکامـل). براسـاس دو −یا انگیزش اساسی رفتار او حرکت به سمت رشد و تعـالی اسـت؟ (تعـادل

بـه  ها پرسـشو  ها بـاره ایـن فرضـیهتواند در میپرداز  نی و تشریعی) نظریهباال (هدایت تکویمبنای 
ورزی  ها، اندیشـه و نگرش ها همچنین تغییر و تحول شخصیت، رفتار، انگیزه ؛نظر کندخوبی اظهار

 کند.  میهدایت تشریعی معنا پیدا ن شود، وگرنه میطلبی انسان استنباط  و کمال
سـی شنا ینی در بخش توصـیفی و تجـویزی روانتشریعی و تکوبنابراین، پذیرش مبنای هدایت 

 یآرا برابری مربوط به ماهیت انسان، در ها شود نسبت به مفروضه میگذار است؛ یعنی موجب تأثیر
  ). ٨۶−۵١، ص١٣٩۶تخاذ کرد (بشیری، سان، موضع مشخص اشنا روانناهمگرای 

  
  نگری : آخرتششممبنای 

ترین اصول اعتقادی دین اسالم است. پیامبران الهی پس از  مهمایمان به حیات پس از مرگ یکی از 
، ایمان به آخرت است کـه در اند هترین اصلی که سرلوحه دعوت خود قرار داد دعوت به توحید مهم

در قرآن کریم صدها آیـه وجـود  .شناخته شده است» اصل معاد«اصطالح متکلمان اسالمی به نام 
بسیاری ولی در آیات  ،حث از عالم پس از مرگ و قیامت پرداخته استدارد که با تعابیر گوناگون به ب
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نْ ( ه استشدیاد » ایمان به روز آخر«از ایمان به خدا، از  پس به روشنی نَ النّاسِ مَ نّا بِايَ وَ مِ  هللاِقُولُ آمَ
رِ وَ بِالْ  مِ اْآلخِ  ،۵٩ ،٣٩، ؛ نسـاء١١۴، عمـران ؛ آل٢۶۴ ،٢٣٢ ،٢٢٨، ١٧٧ ،١٢۶ ،۶٢ ،٨بقـره،  ،يَوْ
اهمیت است که حیات انسـان را بـه  این تعبیر از این جهت دارای ).١٨، اعراف و ۶٩، ؛ مائده١۶٢

ر روز یـا دوره پذیرد و دوره دیگـ میکند؛ یک دوره همین زندگی دنیاست که پایان  میدو دوره تقسیم 
ر اسـت، به روز آِخ ناپذیر است. نکته دیگر اینکه سعادت واقعی ما بسته به ایمان  آِخر است که پایان

که اعمال ما نیز ماننـد خـود مـا  یابیم درمیکند و  می العمل اعمال خود چه اینکه ما را متوجه عکس
مانند  میند، بلکه باقی شوپایان یابند و معدوم  نخستروز اول و آخر دارند. چنین نیست که در روز 

  شود. میو در روزی دیگر به حساب آنها رسیدگی 
ها و رفتارهای خود را  ها، انگیزه کند تا اندیشه خرت نوعی آمادگی در فرد ایجاد میایمان به حیات آ

دهی کند و از اعمال و نّیات نامطلوب پرهیز کرده، همواره در راه نیکـی  به دقت ارزیابی، کنترل و جهت
سـعادت قدم بردارد تا سعادت خود را تأمین کند؛ به همین دلیل قرآن کریم، ایمان بـه آخـرت را بـرای 

تـر معرفـی  ) و آن را در مقایسه با دنیـا بهتـر و بـا دوام١٧٧شمارد (بقره،  بشر یک امر حتمی و الزم می
). تأثیر ایمان بـه آخـرت و یـاد مـرگ و قیامـت تـأثیر شـگرفی در سـبک زنـدگی و ١٧کند (اعلی،  می

کـرده و در گیری شخصیت انسان دارد. بر همین اساس، قرآن به تفکـر دربـاره آخـرت سـفارش  شکل
اندیشـی آن  آخرت −سـه پیـامبر عظـیم الشـان الهـی−توصیف حضرت ابـراهیم، اسـحاق و یعقـوب 

)؛ درحـالی کـه برخـی از ٨۵−۴۵عنوان صـفتی ممتـاز یـاد کـرده اسـت (سـوره ص،  بزرگواران را بـه
دانسته، آن را  های دینی، اساسًا دین را امری موهوم شناسان مانند روانکاوان با نگاه بدبینانه به آموزه روان

های  ویژه امیالی که برای حساسیت های جنسی و پرخاشگرانه، به اند و تا حد تکانه مورد حمله قرار داده
    ).۴٢٧؛ به نقل از دهقانی، ص ١٣٨۶اند (ولف،  آمیز است، تنزل داده امروزین اهانت

آفـرین  قـشعنوان یک مبنـای مهـم و ن بهدر همه ادیان توحیدی » له آخرتمسئ«در هر صورت 
در اصـالح و کنتـرل رفتـار و تهـذیب  ای کننـده تنهـا نقـش تعیین نـه مطرح است. پذیرش این مبنـا

تا بـه است سان شنا روانی انسان دارد، بلکه بررسی ایمان به آخرت راهی برای ها و انگیزه ها اندیشه
ابنـد و بـرای باره طبیعت انسان و حقیقت حیات او در عالم پس از مـرگ دسـت ییشنهادی تازه درپ

در بجویند.  ای هی تازها حل راه ،رو دارد های گوناگون زندگی پیش که در عرصه ای همشکالت چندگان
کنـد و بـه مسـیر گسـترده و  میبست خارج  ندگی محدود دنیوی انسان را از بننگری ز آخرتواقع، 
سی که شنا روانکند. در نتیجه قلمرو دانش  میهدایت  )متناسب با جاودانگی روح(آخرت پایان   بی

بـاور بـه طور کـه  همـانکنـد؛  میگسترش پیدا  ،پردازد میها و حاالت روانی انسان  به مطالعه کنش
دهنده رفتار انسان است، نقش انگیزشی نسبت به رفتارهای مطلوب دارد و نسـبت بـه  جهتآخرت 

  کند. میی نقش یک عامل بازدارنده ایفا عنوان بهرفتارهای نامطلوب 
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  گیری بحث و نتیجه

، اسـت رو بـهورسی معاصر بـا آن شنا روانهای جدی که  نتایج پژوهش نشان داد که یکی از چالش
 دچار یک خـألسی معاصر شنا رواندر واقع،  ؛آن با نیروهای متافیزیک و فرامادی است ارتباطی بی

به ویـژه مبـانی اعتقـادی اسـت. مبـانی  ی وحیانیها و آموزه از نادیده انگاشتن تعلیمات انبیاناشی 
سـی را جبـران کنـد. شنا روانموجـود در  خـأل توانـد مـیاعتقادی از جمله مبانی فکری اسـت کـه 

گیرد، اعتقاد بـه خداونـد  میت ئدارد و همه نیروها از او نش کننده ترین باور دینی که نقش تعیین مهم
ی انسـان ها بک زندگی، رفتار، افکار و انگیزهدر س ای کننده نقش تعیین است. همچنین باور به معاد

  تفاوت از کنار آنها عبور کرد. توان بی میدارد که ن
نتـایج  سـی دارد؟شنا روانکه مبانی الهیاتی چه نقشی در دانش  بودپرسش اساسی پژوهش این 

جبران نخست اثر  ؛سی در پی داردشنا روانتحقیق نشان داد که مبانی الهیاتی دو اثر مهم برای دانش 
. مبـانی ی وحیانی به ویژه مبانی اعتقادی استها و آموزه انگاشتن تعلیمات انبیا از نادیدهناشی  خأل

از چشـمه زالل معـارف وحیـانی  کند تا میفرامادی مرتبط  مؤثربا نیروهای  سی راشنا رواناعتقادی 
  ارت است از:که عب تک مبانی الهیاتی شود به تک میاثر دوم مربوط مند شود و  بهره

دهد، نقـش درمـانی دارد؛  میسی را تغییر شنا روانبر اینکه جهت کلی  نگرش توحیدی افزون −
ایمان  نبود زیرا خاصیت باور توحیدی و ایمان به خدا انسجام درونی و سالمت روان است و متقابالً 

  ریختگی سازمان روانی و عدم سالمت روان را در پی دارد؛ توحیدی بهم
 اهروانـی کـه از ر−این حقیقت است که خصوصیت جسـمانی ه قضا و قدر الهی بیانگرباور ب −

عامـل یی که حاصـل تها یاما آن ویژگ ؛شود، از حوزه اختیار او خارج است میوراثت به فرد منتقل 
بنابراین ماهیت  دهد؛ مینشان  گیری او به سمت اراده آزاد و اختیار ارادی فرد با محیط است، جهت

  است که نه جبر مطلق و نه اختیار تام بر آن حاکم است. ای هگون انسان به
به مطالعـه رفتـار و فراینـدهای روانـی هرگاه کند که  میباور به عدل الهی این امکان را فراهم  −

یک آفریده الهی در نظام احسـن مـورد مطالعـه قـرار گیـرد؛  عنوان بهشود، انسان  میانسان پرداخته 
ین وجه خلق شده و جسم و روح او براساس یک فرمول خاصی ترکیب شـده تر وکه به نیک ای هآفرید

 مند طراحی شده است؛ یده و قانونسنج و تعامل روح و بدن نیز کامالً 
سـی شنا روانو هدف اصـلی » الله تقرب الی«مبنای هدفمندی، هدف نهایی انسان  براساس −

ی رشد و شکوفایی این استعدادها و قرار دن زمینه براکراسالمی، کشف استعدادهای بشری و فراهم 
  است؛ » تقرب الی الله«یعنی  ،دادن انسان در مسیر هدف نهایی

شـود کـه سـاختار روانـی و جسـمانی  مـیبراساس مبنای هدایت تکوینی و تشریعی استفاده  −
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 تنظیم شده است که هماهنگ با حرکت کلی نظام آفرینش است و این قانونمنـدی ای هبه گون ،انسان
تـوان  مـیهـدایت تشـریعی  براسـاسهمچنـین  ؛هدایت تکوینی)( دهد میطبیعت انسان را نشان 

  است؛ » پذیرتغییر«و » پذیرتأثیر«که ماهیت انسان  دریافت
کند و به مسیر گسـترده و  میبست خارج  ندگی محدود دنیوی انسان را از بنباور به آخرت، ز −
سی که شنا رواندر نتیجه قلمرو دانش  ؛کند میهدایت  )متناسب با جاودانگی روح(آخرت  پایان بی

  کند. میپردازد، گسترش پیدا  میها و حاالت روانی انسان  به مطالعه کنش
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