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  مقدمه

شناسـی اسـت و از    موضوع بهنجارى و نابهنجارى از مباحث بسیار مهم در حـوزه علـم روان  

، توصیف صفات و رفتارهاى نابهنجار شناسی ترین وظایف متخصصان در حرفه روان اساسی

است. اولین گام جهت توصیف نابهنجار، مشخص کردن مـالك بهنجـار و نابهنجـار اسـت.     

تنها میزان آمادگی براى موافقت یا مخالفت  هاى بهنجارى و نابهنجارى، نه انتخاب نوع مالك

چنـین نحـوه   هاى شخصیتی و رفتارهاى فردى و اجتماعی و هم با الگوهاى خاصی از ویژگی

هـا،   کند، بلکه به واسطۀ تعریف این مالك ها و رخدادها را تعیین می ارزشیابی افراد، وضعیت

شود. بر این اساس و بـه منظـور    درمانی نیز جهت داده می گونه تغییر در قالب روان اهداف هر

همه هاى یکسان علمی در  ها و درمان ها، پیشرفت سازى براى بهبودى کشف حقیقت و زمینه

هاى بهنجارى و نابهنجارى و منابع تأثیرگذار بر آنهـا، تکلیفـی    جوامع بشرى، بازنگرى مالك

مکتب اسالم که دینی جامع است و بسـیارى از   ،بسیار ضرورى و جدى است؛ از سوى دیگر

هاى بنیادین براى مشکالت جوامـع انسـانی اسـت؛ در     حل هاى آن در راستاى ارائه راه آموزه

  هاى متفاوت را به وحدت برساند. تواند دیدگاه رى دارد که میاین زمینه نظ

، 1391رم به معناى طبیعی، عادى و معمول (ترکاشـوند،  گرچه در مفهوم لغوى هنجار و نُ

) و نابهنجارى به معنـاى انحـراف از طبیعـت و    1462، ص2، ج1991پور،  ؛ آریان44_13ص

؛ نقل از: شکوهی یکتا و 1996و دوزویس، بیرون رفتن از اعتدال اتفاق نظر وجود دارد (ماش 

شناسی تعـاریف   ولی در زمینه معناى اصطالحی آن در حوزه روان ؛)14، ص1384همکاران، 

گرایـی و   کاوى، یادگیرى، شناختی، انسـان  شناختی، روان هاى زیست متعددى همچون دیدگاه

ر منـابع  ) و حتـی د 6، ص1386؛ سـلیگمن،  28، ص1392اجتماعی وجـود دارد (کـاپالن،   

هـا و   شـاهد تغییـر در بهنجـارى    ،شناسی به تبع خواسته گروهی اقلیـت از یـک جامعـه    روان

  نابهنجارى هستیم.

هـایی کـه    آید که واقعاً، رفتار بهنجار و نابهنجار چیست؟ دیـدگاه  حال این سؤال پیش می

جارى داشـته  اى از بهنجارى و نابهن کننده توانیم تعریف قانع کاملند؟ آیا میاست، مطرح شده 

هـاى واحـدى کـه مـورد      باشیم که براى تمام بشر معتبر و قابل قبول باشد؟ یـا آنکـه مـالك   

  وجود ندارد؟ ،پذیرش همه جوامع انسانی باشد

 پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به دو سؤال ذیل است:

هـاى بهنجـارى و نابهنجـارى چـه      شناسی معاصـر پیرامـون مـالك    . رویکردهاى روان1

  ایی دارد؟ه نارسایی

  هاى بهنجارى و نابهنجارى چیست؟ . براساس دیدگاه اسالمی مالك2
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  شناسی روش

ابتدا با مراجعه به متون مـرتبط بـا    ،منظور بدین ؛روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است

هـاى بهنجـارى و    شناسی، مـالك  مباحث بهنجارى و نابهنجارى در رویکردهاى معاصر روان

شده در تضارب  هاى انجام با توجه به نقد و بررسی ،در مرحله دوم نابهنجارى استخراج شد و

بـا توجـه بـه دیـدگاه     نیز شود. در مرحله سوم  یک از رویکردها بررسی می افکار، نارسایی هر

هـاى   بیت(ع) پیرامـون مـالك   اسالمی درباره فطرت، رویکرد جامع قرآن کریم و روایات اهل

  گردد. میبهنجارى و نابهنجارى تبیین و تحلیل 

  شناسی هاى نابهنجارى در رویکردهاى معاصر روان مالك

)، تعریـف قـاطعی   5، ص1386نظران (از جمله: روزنهان و سلیگمن،  به اعتقاد بسیارى از صاحب

باشـد؛   از نابهنجارى وجود ندارد و روش مطمئنی براى تشخیص بهنجار و نابهنجار در دست نمـی 

انـد   هاى گوناگونی را براى تعریف نابهنجارى به کار گرفتـه  كهاى مختلف، مال با این حال، دیدگاه

هاى برخورد علوم رفتارى و اجتمـاعی بـا    دهندۀ روش رسد مکمل یکدیگرند و نشان که به نظر می

اند از: انحراف از هنجارهـاى آمـارى، انحـراف از     ها؛ عبارت این موضوع است. برخی از این مالك

کرد شباهت خانوادگی عناصر نابهنجارى (رنـج، ناسـازگارى،   هنجارهاى اجتماعی و فرهنگی، روی

ناپذیرى و فقدان کنترل، مشهود بودن و نامتعـارف بـودن،    بینی نامعقولی، غیر قابل درك بودن، پیش

؛ اتکینسـون  178، ص1390گر و تخطی از معیارهاى اخالقی و آرمانی) (فیـرس،   ناراحتی مشاهده

  ).8، ص1386سلیگمن، ؛ روزنهان و 546، ص1390و هیلگارد، 

و سپس متناسب بـا   کنیم میاشاره  ،هاى یادشده ترین مالك در این مقاله، به برخی از مهم

  دیدگاه اسالمی به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

  . انحراف از هنجارهاى آمارى1

مالك  شود. کسانی که به این طبق این مالك، رفتار نابهنجار براساس فراوانی آمارى تعریف می

هـاى   هاى شخصیتی، شـیوه  تأکید دارند، معتقدند که اگر هر ویژگی خاص افراد، مانند ویژگی

رفتارى، خصوصیات جسمانی از قبیل قد، وزن را اندازه گیریم و نمودار آمارى آنها را ترسـیم  

گیرند و  آید که طبق آن اکثریت افراد در وسط منحنی قرار می کنیم، منحنی طبیعی به دست می

گیرند. کسانی کـه در وسـط منحنـی یـا در قسـمت       عداد اندکی در دو سوى منحنی جاى میت

شـوند   اند، افراد بهنجار و سایرین افراد استثنائی یا نابهنجار تلقی می میانگین و متوسط جامعه

  ).25، ص1387؛ دادستان، 546، ص1390؛ اتکینسون و هیلگارد، 178، ص1390(فیرس، 
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  فرهنگی و اجتماعی . انحراف از هنجارهاى2

هر رفتارى که از هنجارهاى قابل قبول اجتماعی انحراف قابل توجهی داشـته   ،در این دیدگاه

هـاى خـویش، مرزهـایی     اى، براى تحقق هـدف  شود. هر جامعه باشد، نابهنجار محسوب می

رى، کند و به وسیلۀ قوانین جا براى عقاید و رفتارهاى پسندیده و ناپسند انتخاب یا تعیین می

د گروهی و سازمانی و باألخره با مقـررات خـانوادگی بـر آنهـا     عهاى دینی و اخالقی، قوا آیین

هـا و   هنجارهاى جامعه، سازمان، گـروه  ؛خیزند ها برمی کند. این مرزها که از ارزش نظارت می

رفتارى غیر عادى و نابهنجـار تلقـی    بنابراین، ؛دهند هنجارهاى خانواده را نشان می ،درنهایت

ویژه، برخالف مقررات و قوانین اجتماعی رایـج جامعـه    به ؛شود که برخالف این هنجارها می

فردى) یا شغلی و ماننـد آن ایجـاد کنـد (فیـرس،      باشد و براى فرد مشکالت اجتماعی (میان

 ).546، ص1390؛ اتکینسون و هیلگارد، 178، ص1390

  نوادگی عناصر نابهنجارى. رویکرد شباهت خا3

دهند، تشخیص  در این دیدگاه نابهنجارى به صورتی که اعضاى یک خانواده را تشخیص می

زیرا آنها شباهت خانوادگی مشترکی دارند، به این صورت که آنهـا در چنـدین    ؛شوند داده می

یص هفت عنصر وجود دارد که به تشـخ  ،عنصر مهم مشترك هستند. در ارتباط با نابهنجارى

آن هفت عنصـر عبـارت اسـت از:     ؛شود اینکه یک شخص و رفتار نابهنجار است، مربوط می

ناپذیرى و فقـدان کنتـرل، مشـهود     بینی رنج، ناسازگارى، نامعقولی، غیر قابل درك بودن، پیش

گر و تخطی از معیارهاى اخالقـی و آرمـانی. هرچـه     بودن و نامتعارف بودن، ناراحتی مشاهده

ر حضور داشته باشند و هرچه عنصر مشـهودتر باشـد، بـا احتمـال بیشـترى      این عناصر بیشت

). در 8، ص1386کنیم که شخص یا رفتار نابهنجار است (روزنهان و سـلیگمن،   قضاوت می

  شود. یک از عناصر مذکور توضیح داده می ادامه هر

  تخلف از معیارهاى اخالقی و آرمانی_ 

بلکه براساس معیارهاى  ؛شود ایج و متعارف تلقی میدر این رویکرد، رفتار نه براساس آنچه ر

ـ کننده  اخالقی و هنجارهاى آرمانی توصیف انـدیش و درسـتکار ارزیـابی     ه افـراد درسـت  هم

شود که افراد باید به شـیوه خاصـی رفتـار کننـد یـا       شود. این نگرش با این عقیده آغاز می می

 ،اى کـه شـخص بایـد رفتـار کنـد      شیوهشود که رفتار کردن به  نکنند، و به این عقیده ختم می

دوست داشتن، وفادار بودن و پشتیبان  ،بنابراین ؛بهنجار است و در غیر این صورت، نابهنجار

هـاى آرمـانی    ها نابهنجار است. در جـایی کـه معیـار    بودن بهنجار است و نداشتن این ویژگی
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کـه از رفتارهـاى کـامالً     شود براى کلیه رفتارهایی اى دیگر می مطرح هستند، نابهنجارى واژه

  ).14، ص1386رذیالنه تا رفتارهاى بسیار شرافتمندانه گسترش دارند (روزنهان و سلیگمن، 

  احساس رنج شخصی_ 

ذهنـی اسـت و رنـج عبـارت اسـت از:       یکی از معیارهاى نابهنجـارى، احسـاس رنـج درون   

ـ   هـایی ماننـد بـی    هایی مثل اضطراب، افسردگی و یا تجربـه  احساس اشـتهایی یـا    یخـوابی، ب

دردهاى گنگ و واضح متعدد. اگر افراد از نظـر روانـی رنـج ببرنـد، احتمـاالً نابهنجـار تلقـی        

شود؛ با این حـال، رنـج نـه     تر می شوند و هرچه آنها بیشتر رنج ببرند، این قضاوت مطمئن می

کـه بـراى اینکـه رفتـارى      شرط ضرورى براى نابهنجارى است و نه شرط کافی. به این معنـا 

نابهنجار بنامیم حتماً نباید رنج وجود داشته باشد، بلکه وجـود عناصـر دیگـر نابهنجـارى      ار

 الشعاع قرار دهد و آن رفتار را نابهنجـار نمایـد. افـزون بـر ایـن،      تواند فقدان رنج را تحت می

در جریان زندگی طبیعی، امرى عادى است و در غیـاب سـایر عناصـر، نابهنجـار تلقـی       رنج

دهد، بسـتگی بـه ایـن دارد کـه آیـا آن       اى که رنج در آن رخ می این ترتیب، زمینهشود. به  نمی

؛ روزنهـان و  546، ص1390شود یـا نـه؟ (اتکینسـون و هیلگـارد،      زمینه نابهنجار پنداشته می

  ).8، ص1386سلیگمن، 

  گر اراحتی مشاهده_ ن

گران تولیـد   ر مشاهده، داند افرادى که خیلی وابسته به دیگران هستند، یا خاضع و یا متخاصم

 ولـی  ،شود که آنها راحتـی بیشـترى احسـاس کننـد     کنند. این رفتارها موجب می ناراحتی می

براى دیگران دردناك است. زمانی که کسـی از قـوانین    ،کنند هاى روانی که ایجاد می تعارض

و از  اسـت گر را دچار ناراحتی کـرده   کند، به احتمال زیاد مشاهده نانوشته فرهنگی تخطی می

  ).13، ص1386گردد (روزنهان و سلیگمن،  رو، نابهنجار تلقی می این

  ناسازگارى و غیر انطباقی بودن رفتار_ 

شود و رفتارهاى غیر  به تأثیر یک رفتار بر بهزیستی فردى و اجتماعی توجه می ،در این دیدگاه

 گـردد. منظـور از   مـی  نابهنجـار تلقـی   دارد،انطباقی که پیامدهاى زیانبارى براى فرد یا جامعه 

 (اتکینسون بخش با دیگران است بهزیستی فرد، توانایی کار کردن و برقرار کردن روابط رضایت

  ).9، ص1386؛ روزنهان و سلیگمن، 186، ص1390؛ فیرس، 546، ص1390و هیلگارد، 



  1393 بهار و تابستان/ 14/ ش8شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  110

  

  قابل درك بودن نامعقولی و غیر_ 

ندارد، گرایش بر آن اسـت کـه آن رفتـار و آن    رسد رفتار یک فرد معناى منطقی  زمانی که به نظر می

شخص نابهنجار تلقی شوند. یکی از آشکارترین انواع نامعقولی که شـدیداً نابهنجـارى محسـوب    

  ).10، ص1386شود، نشانه اصلی اسکیزوفرنی؛ یعنی اختالل تفکر است (روزنهان و سلیگمن،  می

  ناپذیرى و فقدان کنترل بینی پیش_ 

لحظه ثابت و پایدار باشند، از فرصتی به فرصت بعـدى قابـل    به افراد لحظه ما انتظار داریم که

پـذیر، ثبـات و    بینـی  بینی و به مقدار زیاد در کنترل خودشان باشند. در یک دنیـاى پـیش   پیش

پـذیر و تهدیـد    کنیم که آسـیب  ناپذیر، احساس می بینی کنترل وجود دارد. در یک دنیاى پیش

  ).11، ص1386، ایم (روزنهان و سلیگمن شده

ــاپالن،   ــین (نقــل از: ک ــر و سابش ــین  28، ص1392آف ــارى را چن ــدگاه نابهنج ) ســه دی

  اند. بندى کرده فرمول

  . نابهنجارى به صورت ناسالم بودن4

 ؛پزشکی با تندرستی و بیمارى اسـت  روان _ در این دیدگاه که اساساً روش برخورد سنّتی طبی

اى تقریبـاً   بهنجارى با سالم بودن معادل تلقی شده و نابهنجارى با بیمارى و سـالمتی پدیـده  

عملکردها  ،بنابراین است؛ اى نادر نسبت به عموم و بیمارى پدیده است عمومی شمرده شده

شوند کـه فاقـد آسـیب و بیمـارى آشـکار باشـد و عملکردهـا و         و رفتارهایی نرمال تلقی می

شوند کـه از بیمـارى و عـدم سـالمت حکایـت دارنـد و از        نجارى دانسته میرفتارهایی نابه

بهنجارى قسمت عمده طیف را شامل شـده و   ،بندى کنیم روست که اگر رفتارها را درجه این

  ).28، ص1392نابهنجارى قسمت کوچک باقیمانده را به وجود خواهد آورد (کاپالن، 

  نی. نابهنجارى به صورت ناهماهنگی دستگاه روا5

بهنجارى معادل ترکیب هماهنگ و مطلوب اجزاى گونـاگون دسـتگاه روانـی     ،در این دیدگاه

گـردد. ایـن مـالك معمـوالً در مـورد شـخص        آل می شود که منجر به عملکرد ایده دانسته می

شود. سرنخ چنـین تعریفـی آشـکارا بـه      آمیز به کار گرفته می آل و یا مالك درمان موفقیت ایده

ایگوى بهنجار، شـبیه بهنجـارى   «چنین تعریف کرده است:  ه بهنجارى را اینرسد ک فروید می

این رویکرد مشخصه بسیارى از روانکاوان که هرچند ». آل یعنی افسانه ایده ؛طور کلی است به

  ).28، ص1392وجه مختص به آنان نیست (کاپالن،  هیچ به ، امااست
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  ریختگی فرآیند هم . نابهنجارى به مفهوم به6

شود که رفتار بهنجار محصول نهایی سیستم متعامل است و  ن دیدگاه بر این نکته تأکید میدر ای

ریختگی فرآیند است. براساس این تعریف، تغییرات زمانی براى تکمیل  هم نابهنجارى نتیجه به

تعریف نابهنجارى ضرورت اساسی دارد؛ به عبـارت دیگـر، دیـدگاه نابهنجـارى بـه مفهـوم       

یند، به جاى اینکه تعریف مقطعی باشد، روى تغییرات یـا فرآینـدها تأکیـد    ریختگی فرآ هم به

هاى علوم رفتارى و اجتماعی  کند. پژوهشگران معتقدند که این روش را در بین تمام زمینه می

گانـه رشـد در    توان به مراحل هشت ترین مفاهیم در این دیدگاه می توان یافت. از مشخص می

یدن به عملکرد پخته بزرگسالی اساسی شمرده شده است، نام برد دیدگاه اریکسون که براى رس

  ).29، ص1392ریختگی فرآیند نابهنجارى اتفاق خواهد افتاد (کاپالن،  هم که در صورت به

  . نابهنجارى به مفهوم عدم تناسب با سطح تحولی7

گردد. به این معنـا   میدر دیدگاهی مشابه، براى توصیف رفتار نابهنجار به هنجارهاى تحولی استناد 

شـود و نابهنجـارى بایـد     که سن و سطوح تحولی فرد، در قضاوت در مورد رفتار او مهم تلقی مـی 

  ).14، ص1384متناسب با گروه سنی شخص مخاطب در نظر گرفته شود (شکوهی یکتا، 

طور که گفته شد، متخصصان آسیب روانی در تعیین مرز بین رفتار بهنجار و نابهنجار  همان

بندى  هاى مهم طبقه وجودآمده در نظام توان به تغییرات به توافقی ندارند، در تأیید این مدعا می

بنـدى مختلفـی جهـت     هاى طبقـه  هاى روانی اشاره نمود. شایان توجه است که نظام بیمارى

هاى روانی ذکر شده است. در میان آنها دو نظام از اعتبار بیشترى  بندى بیمارى تشخیص و طبقه

یا راهنماى تشخیصی و آمارى اختالالت روانی است که توسـط   DSMوردار است. یکی برخ

المللـی   بندى بـین  یا طبقه ICD-10شود و دیگرى  پزشکی آمریکا تهیه و منتشر می انجمن روان

گیـرد. راهنمـاى    هاست که توسط سازمان بهداشت جهانی مـورد اسـتفاده قـرار مـی     بیمارى

هـاى تشخیصـی    ترین منبع مالك توان مهم را می (DSM)انی تشخیصی و آمارى اختالالت رو

در   DSM-I بار تحت عنوان شناسی دانست که نخستین پزشکی و روان اختالالت روانی در روان

بار مورد بازنگرى قرار  ) و تاکنون پنج1، ص2012 و گواردانو، 1م منتشر شد (کاوا1952سال 

حوالت سریعی که در ایالـت متحـده در حـوزه    م همزمان با ت1980هاى  گرفته است. در سال

هاى درمانی به وقوع پیوست؛ ضمن یک دوره زمانی  سالمت روان در دو سطح نظریه و روش

شناسی که به صورت  هایی مبسوط و مبتنی بر سبب از پدیده هاى روانی کوتاه، تعریف بیمارى

                                                        

1. Kawa  2. Giordano  
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محور تبدیل شـد.   و عالمت شده بندى هایی طبقه به بیمارى ،شدند پیوستارى در نظر گرفته می

ترین عامـل   توان مهم انتشار سومین نسخه راهنماى تشخیصی و آمارى اختالالت روانی را می

در تشـخیص   DSM-IIIآمـده در   وجـود  این تغییرات بـه شـمار آورد. ایـن تغییـر نظـرى بـه      

محصـول   ،هاى روانی بیش از آنکه به رشد و ارتقاى دانـش پزشـکی منسـوب گـردد     بیمارى

پزشکی است. در تعیین عوامل مؤثر در تغییـر   گذارى تشخیصی روان هاى مالك رش شیوهگست

اى در حـوزه سـالمت    هـاى حرفـه   مانند سیاسـتگذارى  ؛توان مواردى ها می گذارى این مالك

هـاى سـالمت روان، افـزایش     ها و پـژوهش  روان، باال گرفتن دخالت دولت در سیاستگذارى

شان، و  هاى بیمه براى اثبات کارآمدى درمانی ن از سوى شرکتپزشکا هاى وارده بر روان فشار

هاى خاص را در  هاى داروسازى براى عرضه محصوالتشان جهت درمان بیمارى نیاز شرکت

  ).249، ص2005 و هورویتز، 1نظر گرفت (مایرز

 ۀحذف پدید ،روى داده است DSMدرپی  هاى پی یکی از تغییرات مهمی که طی بازنگرى

بـه عنـوان    DSM-Iگرایـی در   بندى اختالالت روانی است. همجـنس  یی از طبقهگرا همجنس

گرایی در این نسخه  شد. برچسب اختالل روانی براى همجنس اختالل روانی در نظر گرفته می

از  ؛گرایانه) بـود، و نـه معیارهـایی    براساس وجود رفتارهایی معین (منظور رفتارهاى همجنس

قابل توجه در عملکرد فردى، اما با تغییر سبک زندگی انسانِ قبیل آزردگی شخصی یا اختالل 

گرا  م و رویارویی فعاالن همجنس60اصطالح مدرن، خصوصاً پس از انقالب جنسی از دهه  به

 هـاى  پزشـکی آمریکـا بـین سـال     هاى ساالنه انجمـن روان  پزشکان انجمن در نشست و روان

1970_1972 ،APA گرایـی کـرد. بـه ایـن      را وادار به تجدید نظر در اختالل دانستن همجنس

پرسی در  ویژه، روانکاوها در پی برگزارى یک همه ترتیب، با وجود مخالفت برخی از اعضا؛ به

 DSM-II (1968)گرایی از فهرست اختالالت حذف و در  پزشکان آمریکا، همجنس انجمن روان

بنـدى جدیـد، افـراد اگـر      ا گرفت. براساس این طبقـه گیرى جنسی، جاى آن ر اختالل جهت

شـان نداشـتند، مبـتال بـه اخـتالل روانـی محسـوب         گیرى جنسی خودشان مشکلی با جهت

کردند و یا آرزوى تغییر  گرایی احساس آزردگی می شدند. افرادى که خودشان از همجنس نمی

شـدند   تشـخیص داده مـی  مبتال به اخـتالل روانـی    ،، طبق معیارهاى نسخه دومآن را داشتند

ــن روان ــا،  (انجم ــکی آمریک ــ 1973پزش ــن روی ــا ای ــراد   ۀ). ب ــراى اف ــد، ب ــی جدی تشخیص

هـیچ طبقـه    ،گیرى جنسـی خـود داشـتند    هایی از اختالل در جهت گرایی که نشانه دگرجنس

). ایـن بـود کـه در سـال     2000پزشـکی آمریکـا،    اى وجود نداشت (انجمن روان شده تعریف

                                                        

1. Mayes  2. Horwitz  
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جایگزین اخـتالل  » گرایی ناهمخوان با خود همجنس«، DSM-IIIانتشار م و همزمان با 1980

اما از آنجا که رویکـرد مبتنـی    ؛)188، ص1985 و اسپیتزر، 1گیرى جنسی گردید (بایر جهت

شد که بتـوان حـالتی را صـرفاً براسـاس      بر شواهد، براى تعریف اختالل روانی مانع از آن می

الل روانـی دانسـت، در نسـخه تجدیـد نظرشـده      اش از آن اخـت  ذهنیت شخص و نارضایتی

گرایی نـاهمخوان بـا    م منتشر گردید، همجنس1987که در  DSM-III-R یعنی  DSM سومین

فـوق را   ۀ). ذکر نمون7، ص2008 3خود نیز از فهرست اختالالت روانی حذف گردید (کوپر،

 DSMصـی  توان به عنوان تأکید بر ایـن حقیقـت دانسـت کـه بسـیارى از طبقـات تشخی       می

به عبارت دیگر،  ؛)26، ص2009 اند (درچر، هاى اجتماعی استوار شده براساس چنین زمینه

شـود،   دهد که آنچه زیر عنوان پزشکی و علمی نامیـده مـی   نشان می DSM بررسی سیر تحول

هـا تغییـر    بلکه با گذر زمان و تحت تأثیر فرهنـگ  ،غالباً یک مالك ثابت و تغییرناپذیر نیست

ابستگی خود را به مکاتب فکرى حاکم حفظ نموده اسـت. ایجـاد و گسـترش یـک     کرده و و

 ۀبندى استاندارد براى اختالالت روانـی نیـز اثـرات متنـوعی بـر شـیو       نظام شناسایی و تقسیم

پزشکی و الگویی که طبق آن فکر، احساس  شناسی روانی، مشخصات بیمار روان تعریف آسیب

ى، بر جاى خواهد گذاشت. برخی محققین اعتقاد دارند که شود و نیز روش درمان و و رفتار می

هاى تشخیص بهنجارى را بایـد از مبنـاى    ترین علت فقدان ثبات در تعیین مالك یکی از مهم

محـور) دانسـت. اومانیسـم     فلسفی دانش علوم انسانی عصر مدرنیته؛ یعنی اومانیسم (انسـان 

موجـودى مسـتقل از خـدا، بـه دور از      اى است که ارزش یا مقام انسـان را بـه عنـوان    فلسفه

نهـد و او را میـزان    هاى ذاتی اخالقی و ارزشی و جدا از هدف اساسی خلقت، ارج می گرایش

هاى عارضی افراد بشر  دهد. براساس این نوع نگرش نسبت به انسان، خواسته چیز قرار می همه

ته است و هر نوع تغییرى شود و بر این مبنا، حقیقت را یک امر نسبی دانس حقیقی پنداشته می

  گیرد. گذارى در جهت تعیین بهنجار مورد توجه قرار می هاى انسان، مالك ارزش در خواسته

 هاى نابهنجارى روانی انتقادات وارد بر مالك

و  اسـت هـایی برخـوردار    بـه دالیـل مختلـف از کاسـتی     ،هایی که گفته شد یک از مالك هر

بخشـی از رفتـار    مالً رضـایت تواننـد توصـیف کـا    تنهـایی نمـی   یـک بـه   هیچ ،رسد می نظر به

اى تشـخیص نابهنجـارى، چنـدین    طورى که در بسیارى از مـوارد، بـر   به ؛ارائه دهند بهنجار

                                                        

1. Bayer  2. Spitzer  

3. Cooper  4. Drescher  
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توان به موارد زیـر   می ،ها یک از این مالك هاى هر از کاستی ؛شود با هم در نظر گرفته می معیار

  اشاره نمود:

ایـن تعریـف    ۀشود. الزم بهنجارى به منزله میانگین آمارى تعریف می ،رى_ در دیدگاه آما

ولـی آیـا    ؛در قلمرو مرضی قـرار داده شـود   ،آن است که هرچه در حد میانه منحنی قرار نگیرد

در زمینـه خصوصـیات    ،توان نابهنجار تلقـی کـرد؟ بنـابراین    افراد کوتاه قد یا سرآمدان را می

ها و ارزشیابی آنها در میان است، باید  حبت از بررسی پدیدهخصوص هنگامی که ص به ؛روانی

  ).25، ص1387به این دیدگاه با تردید نگریسته شود (دادستان، 

_ در تعریف مبتنی بر دیدگاه فرهنگی و اجتماعی، آنچنان که گذشت، رفتار یا بازخورد یک 

ارند. تعاریف مبتنی بر کند، بهنجار یا نابهنج فرد برحسب محیط اجتماعی که در آن زندگی می

معنا که توجیه منطقی و   همرنگی اجتماعی با مشکل اختالف نظر بر نقاط برش مواجهند؛ بدین

اصول قطعی در خصوص انتخاب نقطه برش وجود ندارد. همچنین، مشـخص کـردن اینکـه    

اصر وجود چه تعداد رفتار به منزله انحراف تلقی شود نیز امر دشوارى است؛ به عبارت دیگر، عن

پذیر که هر کسی موافق باشد که یک رفتار یا  قدر دقیق هستند و نه آنچنان کمی نابهنجارى نه آن

گیرد یا نه. باألخره اینکه هر گروهی تعریف خودش را از انحراف  شخص در یک طبقه جاى می

هاى اعضاى خانواده، مقامات مـدارس و همسـاالن یکسـان نیسـتند.      دارد و همواره قضاوت

که قضاوت   گردد؛ چرا ها مطرح می ت که مفهوم نسبیت فرهنگی و عدم پایایی تشخیصاینجاس

است کـه افـراد در آن عضـویت دارنـد     هایی  پیرامون بهنجارى و نابهنجارى متناسب با گروه

  ).25، ص1387؛ دادستان، 18، ص1386؛ روزنهان و سلیگمن، 182، ص1390(فیرس، 

گـر توجـه    بر نامتعارف بودن و ناراحتی مشـاهده _ در تعریف مبتنی بر شباهت خانوادگی 

کننـدگان در مـورد    گـران و عمـل   اما در بسیارى از مـوارد بـین دیـدگاه مشـاهده     ؛شده است

باره که آیا یک رفتـار یـا شـخص بایـد نابهنجـار       رفتارشان اختالف نظر وجود دارد و در این

 ؛شـود  مختلفی دیده می کند، عقاید قضاوت شود، برحسب اینکه چه کسی این قضاوت را می

گـران   کننـد) نسـبت بـه مشـاهده     کنندگان (آنهایی که رفتار را تولید می عمل ،به عبارت دیگر

ممکن است قضاوت متفاوتی از آنها داشـته   ،بنابراین و اطالعات بیشترى در مورد رفتار دارند

 ،). تمــام کســانی کــه داراى اخــتالل هســتند18، ص1386باشــند (روزنهــان و ســلیگمن، 

گاهی با افرادى مواجهیم که تمـاس نـاچیزى بـا واقعیـت      ،براى مثال ؛ناراحتند که گویند نمی

شوند. نکته دیگر این است کـه   بسترى نمی ،رو دارند ولی مدعی آرامش درونی هستند و از این

اینجاسـت کـه محـدودیت اسـتفاده از      ؛شـود  چقدر ناراحتی ذهنی، نابهنجارى محسوب می

  ).186، ص1390گردد (فیرس،  شناختی نیز آشکار میهاى پدیدار گزارش
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شود که معیارهاى بدکارى اجتماعی و شغلی را چه کسی  _ و باألخره این سؤال مطرح می

کند. واقعیت این است که قضـاوت در مـورد بـدکارى اجتمـاعی و شـغلی نیـز تـا         تعیین می

اجتماعی یک نفر و مشـارکت  حدودى نسبی و ارزشی است و اتفاق نظر بر سر ماهیت روابط 

  ).187، ص1390آید (فیرس،  او در جامعه دشوار به دست می

هـا و یـا    وجـود عالمـت   ،اوالً ؛_ در تعریف مبتنی بر نابهنجارى به صورت ناسـالم بـودن  

که تجربه نشـان  است در حالی  و این هاى مرضی، دلیلی بر نابهنجارى تلقی شده است نشانه

انـد، بسـیار کـم     هاى مرضی تحت شرایط تنیدگی، کامالً فاقد نشانهدهد تعداد افرادى که  می

هاى مرضی دلیلی بر نابهنجارى است، در حالی که در خالل فرایند بسیارى  نشانه ،ثانیاً ؛است

 ،شود؛ مانند فردى که دچار بیمـارى قنـد اسـت    هاى مرضی مشاهده نمی ها، نشانه از بیمارى

توان به دلیل آشکار نبودن نشانه مرضی، آنهـا   اما می ،بدهداش را از دست  پیش از آنکه موازنه

دیـدگی   ها و عالئم آسـیب  امروزه تقلیل دادن بیمارى به نشانه ،بنابراین ؛را بهنجار تلقی کرد؟

موضعی قابل قبول نیست بلکه باید ظرفیت بالقوه بازیافتن سالمت را در تعریـف آن دخیـل   

  ).25، ص1387کرد (دادستان، 

_ در تعریف رویکرد شباهت خانوادگی بر عنصر رنـج شخصـی توجـه شـده اسـت کـه       

گیرنـد، در   احساس تنش و ناراحتی شخص را به عنوان مالکی براى نابهنجـارى در نظـر مـی   

فـرد   شـوند، خـود   اختالل نامیـده مـی   DSMاکنون در  حالی که در برخی از اختالالت که هم

ـ   احساس ناراحتی نمی ماننـد اخـتالل    ؛شـود  اد رنجـش در دیگـران مـی   کند ولی باعـث ایج

  ).186، ص1390اجتماعی (فیرس،   شخصیت ضد

_ تعریف مبتنی بر نابهنجارى به صورت ناهماهنگی دستگاه روانی، مستلزم پذیرفتن یـک  

نظام بهنجارى آرمانی است؛ آرمانی که شاید خواسـته سیاسـتمداران، رهبـران یـا والـدین و      

درواقع بـا هنجـار آمـارى مشـتبه      ؛آرمان را گروه اجتماعی تعیین کند اما اگر این ،مربیان باشد

ورى چنـین نظـامی    شود و اگر براساس یک نظام ارزشی شخصی استوار باشد باید کـنش  می

  ).26، ص1387مشخص شود (دادستان، 

بخش از اصطالح بهنجار و  شود که ارائه تعریفی ساده و رضایت ترتیب مشاهده می بدین

هایی دارنـد و یـا جنبـه     هاى مرجع یا استثناء یک چارچوب هر که راچ ؛ان نیستنابهنجار آس

وابسـتگی مفـاهیم بهنجـار و مرضـی را کـامالً       ،ترتیب کنند و بدین مرضی را وارد بهنجار می

  ).26، ص1387گردانند (دادستان،  محرز می

گونـاگون و  هـاى   هاى بهنجار و نابهنجار به صورت با توجه به آنچه گذشت، تبیین مالك

هـا   دست برداشتن از آنها در زمانی دیگر و شرایط دیگر، حکایت از آن دارد کـه ایـن دیـدگاه   
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هـاى سیاسـی،    هاى شخصی، منافع مادى و اغراض گـروه  مبناى علمی ثابتی ندارند و دیدگاه

هاى ضد فرهنگی و اخالقی در آن مؤثر بوده است. مالك هنجـار و ناهنجـار    اقتصادى و گروه

ها و جوامع مختلف ثابت باشد. علـم از   مکان ،ها بتنی بر واقعیاتی باشد که در همه زمانباید م

 ،بنـابراین  ؛آن جهت علم است کـه کشـف واقعیـت نمایـد و واقعیـت امـرى ثابـت اسـت        

یابـد، واقعیـت    هاى بهنجار و نابهنجار که مدام تغییر می هاى مختلف مربوط به مالك دیدگاه

  ن آنها را علمی دانست.توا شود و نمی محسوب نمی

  هاى بهنجارى و نابهنجارى دیدگاه اسالم در مورد مالك

هـاى علمـی    هاى بهنجار و نابهنجار مبتنی بر مبانی ثابت اسـت و راه  از دیدگاه اسالمی مالك

شناختی و گرایشی هستند کـه   هاى طبیعی براى کشف آنها وجود دارد. منظور از مبانی، ویژگی

ها، صـفات و   فعال وجود دارند و منشأ و مبناى ادراکات، امیال، کشش ها به صورت در انسان

هـا،   هـاى بهنجـارى، همـان هسـتی     مبانی مـالك  ،به عبارت دیگر ؛هاى انسان است فعالیت

هـاى بهنجـارى در انسـان اسـت      هاى طبیعی انسان است که مرجع مالك ها و ویژگی قابلیت

هـاى وجـودى    صورت مختصـر بـه واقعیـت    ابتدا به ،). در این مقاله78، ص1393(فقیهی، 

هاى هنجار بودن انسان به دست آید و  شود، تا از آنها مالك انسان به عنوان مبانی پرداخته می

ها را داشته و با آن مبانی هماهنـگ باشـند،    تمایالت و رفتارهایی که آن مالكکه معلوم شود 

  باشند، ناهنجار هستند.تمایالت و رفتارهایی که با آن مبانی ناهماهنگ  ند؛هنجار

 ،هـا  هـا، شـناخت   انسان به صورت طبیعی و سرشتی داراى عقل، عواطف، نیازها، ویژگی

خـواهی و ارتقـاطلبی (تمایـل بـه خودشـکوفایی)،       ماننـد: کمـال   ؛هایی است کشش و امیال

گونه قیدوبند (موانع نیل به کمال)، گـرایش بـه خیـر و     خواهی و تمایل به رهایی از هر آزادى

پـذیرى، میـل بـه کرامـت و احتـرام،       طلبـی و واقعیـت   جویی، حق خوبی و فضیلت، حقیقت

خواهی،  پذیرى، عزت طلبی، زندگی جاویدخواهی، هدایت طلبی، سعادت و خوشبختی زیبایی

خـواهی و دورى از   طلبی و پرهیز از اضطراب و ناراحتی، لـذت  دوستی، آرامش حب ذات، نوع

خواهی، گـرایش بـه جـنس متفـاوت، حیـا و       ش به نظم، تعادلگرى، گرای درد و الم، انتخاب

، 1387خواهی یا نیاز به محبت (فقیهـی،   گونه زشتی، محبت تمایل منفی نسبت به قبیح و هر

  ).88_66، ص1385؛ بدرى گرگرى، 45ص

هاى طبیعی است و مفهوم بهنجـار هـم بـه     اینک با توجه به اینکه آدمی داراى این ویژگی

تـوان بهنجـار را تمایـل و رفتـارى کـه بـا        )، می295، ص1387(فقیهی،  طبیعی است اىمعن

طبیعت آدمی مالیمت دارد و بدون هر عامل بیرونی و عارضی، افـراد بشـر آن را خواهاننـد و    
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تمایـل یـا    هاى طبیعـی بـودنِ   هاى بهنجارى و نشانه مالك ،بنابراین ؛دانست ،دهند انجام می

  رفتار پنج مالك زیر است:

یابند و اینکه این گرایش بـه صـورت    تمایل و رفتار طبیعی را با علم حضورى می . افراد1

از  ،بـه عبـارت دیگـر    ؛کننـد  فطرى از خودشان است و امر عارضی و کاذب نیست، درك می

نشانگان طبیعی بودن تمایل یا رفتار این است که نوعاً آدمیان نسبت به آن گرایش دارند و بـه  

یابد که از  آدمی با علم حضورى درمی ،ى دارند. به عنوان نمونهاین گرایش مثبت علم حضور

هاى مهم او رسیدن به کمال و اوج گـرفتن در مراتـب کمـال اسـت و هرچـه بـاالتر        خواسته

، 1375کنـد (فقیهـی،    ی بـراى آن تصـور نمـی   معینخواهد باز هم باالتر رود و حد  می ،رود می

  ).20، ص1381و شاملی،  28ص

اند؛ تمایـل و رفتـارى    ا در تمام اعصار و قرون و در اکثریت جوامع آن را پذیرفتهه . نوع انسان2

توانـد از غیـر از طبیعـت     که اکثریت جوامع بشرى و در طول تاریخ مورد پذیرش بوده است، نمـی 

آدمیان نشئت گرفته باشـد، عوامـل محیطـی و تربیتـی کـه عارضـی باشـند و از طبیعـت انسـانی          

گرچه ممکن است تعدادى را تحت تأثیر قرار دهند ولـی اکثریـت بشـر،     سرچشمه نگرفته باشند،

رو، اگـر   امکان ندارد تحت تأثیر این عوامل قرار گیرند و بـرخالف طبیعـت گـام بردارنـد و از ایـن     

شـده اسـت؛    تمایل و یا رفتارى در اکثریت بشر، در همه اعصار و جوامع معروف و بهنجار تلقی می

  ).296، ص1387ز فطرت آنها سرچشمه گرفته و بهنجار است (فقیهی، حکایت از این دارد که ا

. با بدیهیات اخالقی و ادراکات بدیهیِ عقل عملی هماهنگ است و منافاتی با آنها ندارد؛ 3

شناسان بر این باورند که انسـان داراى   اکثریت فیلسوفان و دانشمندان تربیتی و برخی از روان

بیعی چیزهایی را باارزش دانسته است و میل طبیعی به آنها وجدان اخالقی است و به صورت ط

دارد؛ مانند عدالت و صداقت؛ و چیزهایی را ضد ارزش دانسته است و به صورت طبیعی از آنها 

). بنابراین، 137، ص2، ج1379نفرت دارد؛ مانند ظلم و خیانت (بهشتی، ابوجعفرى و فقیهی، 

هاى اخالقی است و از نشانگان نابهنجار،  ار با آن ارزشاز نشانگان هنجار، انطباق تمایل در رفت

  هاست. هاى اخالقی و مخالفت با آن ارزش انطباق تمایل و رفتار با آن ضد ارزش

اکثریـت جامعـه بشـرى کـه      ؛. هماهنگی تمایل و رفتار با احکام خداوند حکیم اسـت 4

ت و حکمتش اقتضا دارد کـه  بر این باورند که خداوند حکیم اس ،اند متدین به ادیان ابراهیمی

در جهت اهداف عالیه انسانی که سـعادت و کمـال اوسـت،     ،سو از یک ؛احکام و تکالیف را

به چیزى  وندیعنی خدا ؛آنها را هماهنگ با طبیعت آدمی وضع کند ،قرار دهد و از سوى دیگر

ز سـوى  سو در سعادت نهایی آدمـی مـؤثر اسـت و ا    از یک ؛کند مگر آنکه عمل به آن امر نمی

از نیـز  آن را خواهـان اسـت و    ،گیرد و طبیعت آدمـی  از سرشت فطرى او سرچشمه می ،دیگر
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از یک جهت به سعادت آدمـی   چرا که ؛است شده نمیکند مگر آنکه آن رفتار  چیزى نهی نمی

پذیرد و از آن اشمئزاز دارد (فقیهی،  طبیعت آدمی آن را نمی ،رساند و از جهت دیگر آسیب می

از نشانگان طبیعی بودن تمایل و رفتار، دستور واجب و مسـتحبی   ،بنابراین ؛)296، ص1387

نشانه آن است  ،شود و آنچه را شرع حرام کرده است است که نسبت به آنها از شرع صادر می

  ئمت ندارد و باید نابهنجار تلقی گردد.که آن تمایل یا رفتار با طبیعت آدمی مال

به دلیل همین رابطه احکام با طبیعت طیب آدمـی اسـت کـه در قـرآن، هنجارهـایی کـه       

ها را که با فطرت سـازگارى   طیبات و معروف، و نابهنجارى ؛هماهنگ با فطرت انسان هستند

و خبائـث و   طیبـات و هنجارهـا را حـالل،    ،همچنـین  شود؛ میندارد، خبائث و منکر نامیده 

و  دانـد  مـی ها را حرام دانسته است و نیز شریعت پیامبر(ص) را مبتنـی بـر فطـرت     ناهنجارى

کننـد، سـتوده    افرادى را که به صورت فطرى از شریعت و حالل و حـرام اسـالم پیـروى مـی    

  است.

سـوره  157) در آیـه  112، ص6ق، ج1390براساس برداشت عالمه طباطبایی ( ،همچنین

تأکید شده است که آنچه را طیب است و فطـرت اولیـه شـما متمایـل بـه آن      اعراف، بر این 

برخالف فطـرت اسـت و طیـب نیسـت را مرتکـب       را که است، بر خود حرام نکنید و آنچه

نشوید که این تجاوز از فطرت و حدود الهی است. حدیثی در ذیل آیـه وارد شـده اسـت کـه     

ا مصداق طیبات دانسته و کسانی که به ایـن  تمایل و رفتار جنسی در قالب ازدواج مرد و زن ر

  1مورد نکوهش قرار داده است. ،امر فطرى و غریزى توجه نکنند

کننـده و یـا دیگـرى منتهـی نشـود: از نشـانگان        . به زیان جسمی، روانی و معنوى عمل5

طبیعی بودن تمایل و رفتار این است که باعث آسیب به خود یا دیگرى نشود. این مـالك در  

) و 9، ص1386سـلیگمن،   شناسی معاصر هم مورد توجه است (روزنهان و هاى روانرویکرد

هـاى جسـمی،    هم در دیدگاه اسالمی بر آن تأکید شده است. منظور از زیان و آسیب، آسـیب 

  ).296، ص1387روانی، شناختی، عاطفی، معنوى و اخالقی است (فقیهی، 

شناسـان   اسـت و در تعـاریف روان  ها که در این تعریف مـورد توجـه    ترین آسیب از مهم

هاى ارزشی و معنوى است که آسیب به سرنوشت و سـعادت جاویـد    توجه به آسیب ؛نیست

خود را در مسـیر ضـاللت و    ،آورد ها روى می آدمی است. فردى که به انحرافات و نابهنجارى

، و از مسیر اخـالق و انسـانیت کـه فطـرت الهـی او خواهـان آن اسـت        دهد میگمراهی قرار 

ها، به خطر  رستگارى و سعادت فرد با روى آوردن به ناهنجارى ،شود. درحقیقت بازداشته می

                                                        

(طباطبـایی،  » ه ل_یس ف_� دین_� ت_رک النس_اء...مابال اقوام حر�موا النساء والطیب والنوم و شهوات ال_دنیا... فانّ_«اهللا(ص):  رسول .1

  ).113، ص6، ج1390
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بارآورد و فرد را به نحوى  از دیدگاه اسالمی هر نوع تمایل و رفتار که زیان به ،افتد. بنابراین می

ردد و به یا با معیارهاى اخالقی متعارض گ ،بیمار کند، یا بهداشت روانی او را به خطر بیندازد

شخصیت و منش ارزشی او آسیب رساند و یا با ضوابط و احکام الهی مطابق نباشـد، در ایـن   

شـود   ناخواه براى رشد و تعالی فرد مانع اسـت و نابهنجـار تلقـی مـی      صورت است که خواه

  ).138، ص2، ج1379(بهشتی و همکاران، 

متعدد بـراى فـرد و جامعـه    هاى  باید توجه داشت که بسیارى از رفتارهاى نابهنجار زیان

بـارآورد. از   هـاى جسـمی و روانـی را بـه     آورند و چنین نیست که فقط یکی از زیـان  بارمی به

هـا؛ ماننـد    روست که در برخی از احادیث در تحلیل حرمـت بعضـی از ایـن نابهنجـارى     این

ع نسل، به هاى اجتماعی، عاطفی و روانی بین مردان و زنان و قط بر زیان گرایی، عالوه  همجنس

هاى این انحراف جنسی که در صدر این روایت به آن  شود؛ از جمله زیان فساد زیاد آن اشاره می

توجهی آنان به زنان اسـت و فشـار    توجه داده شده، آن است که این عملکرد مردان باعث بی

شود که  یهاى روانی در آنها م سازد و موجب بروز انواع اختالل روانی و عاطفی، بر زنان وارد می

هـاى   هـاى انحـراف   این مضمون در احادیث متعددى آمده است. امام رضا(ع) نیز به آسـیب 

کند و  هاى روانی و جسمی که زندگی دنیوى را نیز خراب می اخالقی و به ابتالى فرد به اختالل

  ).181، ص10، جق1413اند (مجلسی،  کشاند، تأکید کرده تدبیر انسانی را به تباهی می

توان نابهنجارى را نیز عبارت از هر تمایـل و   می ؛هاى هنجار گفته شد نچه از مالكبنا بر آ

رفتارى دانست که با طبیعت و فطرت اولیه آدمی همـاهنگی نداشـته باشـد و یـا بـا مسـائل       

ها در همه  اخالقی که در سرشت انسان به ودیعت گذاشته شده، منافات داشته و یا نوع انسان

و یا خداونـد حکـیم از آن نهـی کـرده باشـد و       نپذیرفته باشندها آن را  جوامع و در همه زمان

 ،هـاى روانـی، شخصـیتی    ناخواه به زیان دیگرى و حداقل به زیان خود در یکی از جنبـه  خواه

کـرد و آن را گنـاه    شـرع از آن نهـی نمـی    ،انجامد؛ زیـرا اگـر چنـین نبـود     عاطفی و معنوى می

  ).296، ص1387شمرد (فقیهی،  نمی

نابهنجارى، تمایالت و رفتارهاى غیر طبیعی و انحرافی است که به نحـوى   ،این وصفبا 

رساند و او را از تعـالی   از انحاء به سالمت جسمانی، روانی، معنوى و اجتماعی فرد آسیب می

  دارد. و رشد انسانی بازمی

  ها و مسئولیت آدمی ناهنجارى

باید خود را نسـبت بـه    ،شود آنان صادر میباید توجه داشت افرادى که رفتارهاى نابهنجار از 

رفتارهاى ارادى خودشان مسئول بدانند. رفتارهایی که با آگاهی و خواست خودشـان انجـام   
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دانـد و یـا    بسـا خـود فـرد مـی     بلکه چه ؛دهند و هیچ اجبارى براى انجام آنها وجود ندارد می

شـده اسـت و در محـیط    تواند بفهمد که آن رفتار از تمایل و هواى نفس خـودش ناشـی    می

، 1386محرك، تحریـک گردیـده و اقـدام بـه رفتارهـاى نابهنجـار نمـوده اسـت (کـوثرى،          

  دلیل اجبارى نبودن این نوع رفتارها امور زیر است: ؛)30_5ص

پذیرد و فرد چنین نیست که در هـر شـرایطی آن    در مواقع و شرایط خاصی انجام می ،اوالً

به دنبال آن است که پنهانی و به دور از چشمان دیگران انجـام   کارها را انجام دهد، بلکه غالباً

گیرنـد ولـی بـه انجـام      بسیارى دیگر از افراد در همان شـرایط تحریـک قـرار مـی     ،ثانیاً ؛دهد

در جامعـه چیـزى    ،ثالثـاً  ؛نماینـد  کنند، بلکه بر نفس خویش غلبه می ها اقدام نمی نابهنجارى

افـراد در   ،توانند با اختیار خویش آن را تـرك کننـد و رابعـاً    شود که افراد می نابهنجار تلقی می

گیرند. اگر رفتارى به صورت جبـرى از کسـی صـادر     انجام آنها مورد سرزنش و توبیخ قرار می

کسـانی کـه در چـارچوب قـانون و ضـوابط       چنـین، حکیمانه نیست. همآن فرد شود، توبیخ 

جهـت مـورد    هاى اجتماعی ندارنـد، از آن  گونه تخطی از هنجار نمایند و هیچ جامعه رفتار می

ها دورى  گیرند که از روى اختیار هنجارها را انجام داده و از نابهنجارى مدح و ستایش قرار می

جهت است که افراد با آگاهی و  از آن داند؛ میاند. اگر شرع هم رفتارهاى نابهنجار را گناه  کرده

زیان روانی و معنوى، نه به خود و نه به دیگران وارد  نها پرهیز کنند و توانند از آ اختیار خود می

االراده گردد و آن کار به صورت جبرى و بدون اراده  نسازند. اگر کسی در انجام کارى مسلوب

، مراجـع  توضیح المسائلروست که در  از او صادر شود، مسلّماً از نظر شرع گناه نیست. از این

، 4، ج1379اند (امام خمینـی،   از شرایط تکلیف دانستهعظام تقلید به تبع احادیث، اختیار را 

  ).156، ص4، ج1419؛ محقق حلی، 2م 215ص

 گانه آن هاى پنج هاى تعریف نابهنجارى و مالك پیامد

گانه آن، داراى  هاى پنج و مالك» آنچه ناهماهنگ با طبیعت آدمی است«تعریف نابهنجارى به 

  شود: درمانی است که در زیر به آنها اشاره میهاى نظرى و عملی، تشخیصی و  آثار و پیامد

  هاى نظرى پیامد

الذکر این است که نابهنجارى امرى عارضی است که در  هاى نظرى تعریف فوق از پیامد ؛اول

آید و عوامل اجتمـاعی، تربیتـی    سیستم روانی، شناختی، عاطفی و رفتارى طبیعی فرد پدید می

هـاى رشـدى و تربیتـی از بسـیارى از      ریـزى  بـا برنامـه   توان در بروز آن بسیار مؤثر است و می

هـاى   ها در افراد پیشگیرى کرد و زمینه رشد و تعالی آدمی را با پـرورش توانمنـدى   نابهنجارى
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  ).295، ص1387هاى گوناگون، فراهم ساخت (فقیهی،  طبیعی در جنبه

امـل تخریـب   در این رویکرد، درمان، فرایند بازسازى طبیعت آدمی است و بایـد عو  دوم؛

هاى گوناگون شناختی، عاطفی، معنوى، اخالقی، شـناختی زدوده   ساختار طبیعی فرد در جنبه

گرچـه   ،اش بازسـازى شـود. بـر ایـن اسـاس      شوند و شخصیت فرد هماهنگ با فطرت اولیه

هـا و همچنـین افـراد در نـوع بازگشـت و در تغییـرات        عوامل مختلف در بـروز نابهنجـارى  

اما درمان براى همه افراد بشر یکسان اسـت و   ؛یکدیگر متفاوت هستند هاى گوناگون با جنبه

  نماید. روند واحدى را طی می

ها به جهت همـاهنگی بـا طبیعـت انسـان مـورد قبـول        با توجه به اینکه این مالك سوم؛

ها و پیروان ادیان ابراهیمی است که اکثریت جامعه بشرى  اکثریت جامعه بشرى در همه زمان

برخالف مالك آمارى و اجتمـاعی   ؛دهند، از اعتبار علمی برخوردار است شکیل میامروز را ت

شناسان اسـت (دادسـتان،    پزشکان و جامعه که مورد قبول طیف کوچکی از دانشمندان، روان

  ).25، ص1387

هـاى   هاى هماهنگ با طبیعت انسان مورد پذیرش اندیشـمندان رشـته   این مالك چهارم؛

شناسـان اسـت    اسان، علماى دین، فیلسوفان، عالمان تربیتی و جامعهشن مانند روان ؛گوناگون

  ها حکایت دارد. ) که این خود از اعتبار باالى علمی این مالك45، ص1381 فراز،  (موسوى

گیرد و در همه افـراد   ها از طبیعت انسانی سرچشمه می با توجه به اینکه این مالك پنجم؛

هـاى گونـاگون    اندیشی بین دانشمندان حیطـه  هم بشر مشترك است، بسترى براى نزدیکی و

شناسـان   شناسان و جامعه لسوفان، اخالقیون، علماى دین، روانیمانند ف ؛مرتبط با روان انسان

 ؛هاى علمـی صـورت گیـرد    مورد قبول همگان بحث سازد تا براساس امور مشترك برقرار می

وجـه مشـترك بـراى     )اوت دارندبا توجه به اینکه جوامع با هم تف(برخالف مالك اجتماعی 

 بحث علمی دانشمندان براى نتایج علمی کل بشریت وجود ندارد.

گیرنـد،   هاى هنجارى و نابهنجـارى از طبیعـت آدمـی سرچشـمه مـی      چون مالك ششم؛

 ها ثابت خواهند ماند و تغییر نخواهند کرد. ها و نابهنجارى بهنجارى

هـا   از آثار این نظریه فراگیرى بهنجارها در جوامع گوناگون است، زیرا این بهنجارى هفتم؛

  مبتنی بر طبیعت بشر است و اختصاص به جامعه خاصی ندارد.

  آثار عملی

ها، آثار و فوایـدى بـه    ها، هم در تشخیص و هم در درمان نابهنجارى در نظر گرفتن این مالك
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 .تفکیک ذکر خواهد شددنبال خواهد داشت که در ادامه به 

  تشخیص

گذارى  ها مبتنی بر فطرت و طبیعت انسان است، در فرآیند تشخیص با توجه به اینکه این مالك

ها و جوامع گوناگون، هماهنگی وجود دارد؛ به عبـارت دیگـر،    فرهنگ شناسان خرده بین روان

گونـاگون بـین   هـاى   شود تا در جوامـع و زمـان   هاى مبتنی بر فطرت سبب می توجه به مالك

هاى کنونی  متخصصان در تشخیص نابهنجارى اتفاق نظر وجود داشته باشد؛ برخالف مالك

شناسی با آن موافق نیستند، مخالفت بـا هنجـار    که بسیارى از دانشمندان حتی در حیطه روان

). همچنین با بسترسازى 17و  16، ص2008اى از آن است (کوپر،  گرایی نمونه بودن همجنس

تمایالت و  یک از کدامکنند که  رسند و درك می ان، مراجعان هم زودتر به تشخیص میدرمانگر

رفتارهاى آنان نابهنجار است، زیرا با خودشناسی و بررسی امیال و رفتارها براساس خودآگاهی 

سرعت براى مراجع قابل درك و پذیرش است و  فطرى و عقالیی، مغایر بودن امور با طبیعت به

  تواند همراهی بیشتر مراجع را با درمانگر و مشاور به دنبال داشته باشد. این مسئله می

 درمان

 هـاى رفتـارى شـده،    کسی که مبـتال بـه نابهنجـارى    ؛ها با توجه به اینکه براساس این مالك

اش به حالتی برگردد که بـا طبیعـت    اش بهم خورده است و باید سیستم روانی سیستم طبیعی

  بنابراین:اش هماهنگ باشد؛  اولیه

هایی که انطباق بـا فطـرت را تسـهیل     ها و روش درمان عبارت خواهد بود از تکنیک ،اوالً

  ؛کند و سالمتی را به او برگرداند

گیرد، زیرا آنچنان که ذکر شد فرآیند درمـان منطبـق بـر     مورد پذیرش مراجع قرار می ،ثانیاً

گیـرد   راجـع زودتـر شـکل مـی    بـاور بـه درمـان در م    ،دیگر بیانهاى فطرى است و به  مالك

 ).255، ص1391نیا،  (شریفی

ثالثاً، با توجه به باورى که در مراجع شکل گرفته است و درك این مسئله که درمان منطبـق بـا   

  طبیعت اوست، پذیرش و همراهی بهترى نسبت به تکالیف درمانی از سوى مراجع وجود دارد.

ناشی از سوءاختیار اسـت، و بـراى تغییـر     ها نوع نابهنجارىکه کند  مراجع درك می ،رابعاً

مراجـع   ،بنابراین ؛ها و تصمیمات درستش تأثیرگذارند ها و خواسته شخصیت خویش، آگاهی

  شود. ها و فنون مشاوره فعال می در انجام تکنیک
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کنـد و   در فرآیند درمان بازگشت به طبیعت خـود مـی  که کند  مراجع احساس می ،خامساً

شـود   مقاومت مراجع در درمان کم می ،بنابراین ؛شود او تحمیل می کند چیزى بر احساس نمی

  سازد. ها و راهنمایی مشاور را عملیاتی می تر هدایت و او راحت

  گیرى بحث و نتیجه

نابهنجارى به  :مانند ؛هاى گوناگونی براى نابهنجارى ذکر شده است آنچنان که گذشت مالك

صورت ناسالم بودن، نابهنجارى به صورت ناهماهنگی دستگاه روانی، نابهنجارى به صـورت  

ریختگی فرآیند، نابهنجـارى بـه مفهـوم     هم انحراف از هنجار آمارى، نابهنجارى به صورت به

عدم تناسب با سطح تحولی، رویکرد شباهت خانوادگی عناصر نابهنجارى (نـامعقولی و غیـر   

ناپذیرى و فقـدان کنتـرل، مشـهود و نامتعـارف بـودن، تخلـف از        بینی درك بودن، پیشقابل 

؛ 546، ص1390گـر) (اتکینسـون و هیلگـارد،    معیارهاى اخالقی و آرمانی، ناراحتی مشـاهده 

). البتـه توافـق   14_8، ص1386؛ نقل از: روزنهان و سلیگمن، 1989کاستین و دراگ یونس، 

ها وجود ندارد و برخی از اندیشمندان علت ایـن عـدم    مالك کاملی بین محققان در مورد این

دانند. افرادى همچـون   یعنی اومانیسم می ؛توافق را در مبناى فلسفی دانش علوم انسانی غرب

اند. آنها اعتقـاد   هاى نابهنجارى پرداخته ) به نقادى مالك18، ص1386روزنهان و سلیگمن (

ار نامیدن افراد وجود دارد و بـه ایـن ترتیـب مـالك     احتمال اشتباه جامعه در نابهنج که دارند

انـد کـه بـین     بیان کرده آنهااند.  اند و دالیل خود را ابراز کرده اجتماعی را مورد تردید قرار داده

بـین دیـدگاه    نیـز گران درباره رفتارها و یا افـراد خـاص عـدم توافـق وجـود دارد و       مشاهده

انتقـاداتی بـر    ،همچنـین  ؛ر اخـتالف وجـود دارد  کنندگان در مـورد رفتـا   گران و عمل مشاهده

هاى نابهنجارى به صورت ناسالم بودن، نابهنجارى به صـورت ناهمـاهنگی دسـتگاه     دیدگاه

روانی، نابهنجارى به صورت انحراف از هنجار آمارى، نابهنجارى به صورت ناسـالم بـودن و   

وانـی، رویکـرد شـباهت    هاى مرضی، نابهنجارى به صورت ناهماهنگی دستگاه ر نبودن نشانه

اى  د که بیانگر این است که تعریف نابهنجارى کار سـاده شخانوادگی عناصر نابهنجارى ذکر 

زیـرا   اسـت؛ هاى ذکرشده در تبیین مـالك نابهنجـارى    نیست و نشانگر عدم موفقیت دیدگاه

هاى مرجع یا استثنائاتی دارند و یـا بـا ورود جنبـه مرضـی در تعـاریف،       یک از چارچوب هر

  گردد. وابستگی مفاهیم بهنجار و مرضی روشن می

هـاى   هاى بهنجار و نابهنجار مبتنی بر مبـانی ثابـت اسـت و راه    مالك ،در دیدگاه اسالمی

هـاى   هاى وجودى انسان و ویژگی علمی براى کشف آنها وجود دارد. منظور از مبانی، واقعیت

ت فعـال وجـود دارنـد و منشـأ     ها به صـور  اى هستند که در انسان طبیعی، شناختی و گرایشی
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 ؛)32، ص1387هـاى انسـان اسـت (فقیهـی،      ها، صـفات و فعالیـت   ادراکات، امیال، کشش

ـ   ،بنابراین ى طبیعـی و  ادر دیدگاه اسالم با توجه به مفهوم لغوى بهنجار و نابهنجار که بـه معن

ت دارد و تمایل و رفتارى که با طبیعت آدمی مالئماز بهنجار عبارت است  و غیر طبیعی است

هـاى بهنجـار    نشـانه  .دهد بدون هر عامل بیرونی و عارضی، فرد خواهان آن است و انجام می

. تمایـل و رفتـار از طبیعـت و فطـرت     1اند از:  بودن تمایل یا رفتار در دیدگاه اسالمی عبارت

ها در تمام  . نوع انسان2آدمی سرچشمه گرفته است و انسان نسبت به آن علم حضورى دارد؛ 

. با بدیهیات اخالقی و ادراکات بدیهی 3اند؛  صار و قرون و در اکثریت جوامع آن را پذیرفتهاع

. خداونـد حکـیم و آگـاه بـه سرشـت      4عقل عملی هماهنگ است و منافاتی با آنهـا نـدارد؛   

مخلوق خویش آن را خوب، خیر و سازگار با فطرت انسـانی دانسـته و بـه آن توصـیه کـرده      

  کننده و یا دیگرى منتهی نشود. ، روانی و معنوى عمل. به زیان جسمی5است؛ 

آثار نظرى و عملی در پی دارد  ،هایی براى تعریف بهنجارى چنین مالك در نظر گرفتن این

تـوان بـا    از اینکـه نابهنجـارى امـرى عارضـی اسـت و مـی       سـت ا ترین آنها عبـارت  که مهم

 ،ها پیشگیرى کرد و از سـوى دیگـر   هاى رشدى و تربیتی از بروز اغلب نابهنجارى ریزى برنامه

گرچـه در   ؛براى همه یکسان است ،درمان درحقیقت بازسازى طبیعت آدمی است و بنابراین

ایـن   ،هـایی وجـود دارد. همچنـین    نوع بازگشت، ابعاد آن و تغییراتی که الزم اسـت، تفـاوت  

نشمندان و ها به جهت هماهنگی با طبیعت انسان، مورد قبول اکثریت جامعه بشرى، دا مالك

شناسـان،   مانند روان ؛هاى گوناگون مورد پذیرش اندیشمندان رشته و نیز ادیان ابراهیمی است

ها وجـه مشـترك و    این مالك افزون بر آن،شناسان و... است.  علماى دین، فیلسوفان، جامعه

هاى گوناگون مـرتبط بـا روان    اندیشی بین دانشمندان حیطه بسترى براى نزدیکی فکرى و هم

جهت بحث و بررسی و ارائه نتـایج علمـی    و...) شناسان شناسان و جامعه روان (مانند:نسان ا

ها بر ایـن اسـاس ثابـت خواهنـد بـود و       . عالوه بر آنچه گذشت هنجارها و نابهنجارىاست

زیرا این هنجارهـا مبتنـی بـر     ؛فراگیرى هنجارها در جوامع گوناگون را به دنبال خواهد داشت

هـا، آثـار    اختصاص به جوامع خاصی ندارد. همچنین توجه به این مالك طبیعت بشر است و

از اینکه در فرآینـد   ستا عملیاتی قابل توجهی در تشخیص و درمان به دنبال دارد که عبارت

هـا و جوامـع گونـاگون، همـاهنگی و توافـق       فرهنگ شناسان خرده گذارى بین روان تشخیص

ـ  نه ،بیشترى وجود دارد. همچنین انگران بلکـه مراجعـان هـم زودتـر بـه تشـخیص       تنها درم

زیرا با بسترسازى درمانگر، خود مراجعان از  ،شوند نابهنجار بودن موضوع مورد بحث نائل می

تواند همراهـی بیشـتر    کنند که مسئله مغایر با طبیعت آنهاست و این مسئله می درون درك می

ان زودتـر مـورد پـذیرش مراجـع قـرار      فرآیند درم بر این اساس،آنها را به دنبال داشته باشد. 
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هـاى فطـرى اسـت و     فرآینـد درمـان منطبـق بـر مـالك      ،آنچنان که ذکر شـد  چونگیرد،  می

و از نمایـد   هایی است که انطباق با فطرت را تسـهیل مـی   ها و روش شامل تکنیک ،درحقیقت

با توجـه بـه بـاورى کـه در مراجـع      نیز گیرد و  باور به درمان در مراجع زودتر شکل می رو، این

و درك این مسئله که درمان منطبق با طبیعت اوست، پـذیرش و همراهـی   است شکل گرفته 

مراجـع درك   ،آورد. همچنـین  بهترى نسبت به تکالیف درمانی از سوى مراجع به وجـود مـی  

ختیار ها ناشی از سوءاختیار است، و براى تغییر شخصیت خویش، ا نوع نابهنجارىکه کند  می

هـا و فنـون مشـاوره     مراجع در انجام تکنیک ،بنابراین ؛هاى درستش تأثیرگذارند فرد و آگاهی

به دلیل اینکه درمان در حقیقت بازگشت به طبیعـت خـود اسـت،     ،شود و درنهایت فعال می

  شود. مقاومت مراجع در درمان کم می

مطابق با فطرت و طبیعـت   هاى نابهنجارى کارگیرى مالك به ؛آنچنان که در باال اشاره شد

وجـود دارد را   کارشناسـان هـایی کـه بـین     تنها بسیارى از معضالت و عـدم توافـق   نه ،انسان

تواند آثار نظرى و عملی پرثمرى به دنبال داشته باشد که به بالندگی علمی  کند، می برطرف می

  و پیشبرد اهداف درمانی کمک شایانی خواهد کرد.

هاى نابهنجارى براسـاس دیـدگاه اسـالمی گـامی اساسـی در       تبیین مالك ،از سوى دیگر

هـاى   تواند مبنایی بـراى فراینـد تشـخیص و تکنیـک     درمانی اسالمی است که می زمینه روان

هـاى نابهنجـارى    کـارگیرى مـالك   ثمرات علمـی و درمـانی بـه    ،همچنین ؛درمانی قرار گیرد

 ،شـود  مذهبی دوچنـدان مـی  براساس رویکرد اسالمی، در جوامع اسالمی و خصوصاً مجامع 

زیرا یکی از معضالتی که درمانگران با رویکرد مذهبی با آن دست بـه گریبـان هسـتند، عـدم     

هـاى درمـانی بـا مـوازین شـرعی اسـت.        هـا و روش  ها، تشـخیص  همسویی برخی از مالك

بـر فرآینـد تشـخیص و     ،شود شناسی معاصر بر آن تأکید می هاى نابهنجارى که در روان مالك

هاى درمانی هستیم که بـا مـوازین شـرعی     ن تأثیرگذار است و بعضاً شاهد برخی تکنیکدرما

شود و پاسخگوى  ن میاباعث سلب اعتماد درمانگر و مراجع ،هماهنگ نیستند. به این ترتیب

هـا   ن نیـز متوجـه برخـی از ایـن کاسـتی     انیاز درمانی آنها نیست. در حال حاضر حتی مراجع

هاى درمانی مبتنـی بـر تعـالیم     کارگیرى روش ت خود، خواستار بهاند و در درمان مشکال شده

خصوص در جوامع مذهبی دوچندان است. براى رسیدن به این  اسالمی هستند که این نیاز به

هاى نظرى در فرآینـد تشـخیص و درمـان     در گام نخست نیازمند فراهم ساختن بنیان ،هدف

هـاى   ین آنهـا در توجـه داشـتن بـه مـالك     تر براساس رویکرد اسالمی هستیم که یکی از مهم

  بهنجارى و نابهنجارى در دیدگاه اسالمی است.
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