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 مقدمه
شن  یا  یی  ه   تجربی   ا حیه ه اوانبخشا بیش ی تهیشکت ب ح ضر، تالشا ا    ا جه  انسج م

نگر بیش رن شن   ن دثب ه ی  کش اوانان  نقد ایم ن اا  ا    ه گ ن کت ب کوشی هنگر. نهیسندثب 
ی ا و روا ، اته اهیی   ج د ییشه ، تیی به   خییه ، تلییی  عالبییش  اانیی ، د ننیی  بهب شییا، توانمنیی  

کوشین  اببی ک کننی  کیش اخالبا،  ا  طح تر   و اجهم عا و ب  اویکر  تجرب  برا ا کنن . رنهی  دا
ه   هییی   تجربییی  گهیییی   ایییی  نکتیییش ا ییی  کیییش نقییید ایمییی ن  ا ایییی   ییی  هعمیییودا هشوهد جریییی ن
شیک   اوان شن خها، دثبی  و  ی  ن ه ا ی . بی  ایی  همیش، ا  ایی  نکتیش نییز ن تیه نیسیهن  کیش برخیا ا 

شن خها  اشیهش ب شین . نهیسین گ ن توانن  تأبیر دنفا  ا ای  دهغیره   اوانواز  دا ین اا  و ایم ن
کننی . ،  ا انههی   هیر ت یه برا یا دا«نک ک هشی اا هن ه»ای  تأبیراک دنفا اا ذیه عنوان  کت ب،

ان  ا زادیی ک و ابهلیی ب ک بیی  ینا شن  ییا بیی  ینا ا یی ، کوشییی ها  رنجیی  کییش تخ یی  اهیی ا رنهیی  اوان
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ا ه   تجرب  اا ج اگ نش  ا انهه   هر ت ه برا ا کنن . ای  شیوه ک ا، دب حث تجرب  کتی ب ای تهش
شن  یا تنه  بیرا  هشوهشیگران عرهیش اوانبش درح ش ک ابس  و عمه، نز یک، و خوان ن کت ب اا نش

 ادیی نگران  ینییا نیییز جیی اب کییر ه ا یی . شن  ییا  ییی ، ب کییش بییرا  دشیی واان و اواننگر و اواندثبیی 
 .ه   دخه ف ای  کت بگزااش ح ضر تالشا ا    ا جه  د رتا ت ه

 نویسندگان

شناسی بالینی خادد را از دانشاگاه ایاالتی واشانگتن دریافات دکترا  روان 1ن،سیند  میلر پری
شناسی بالینی است  در زمینه روان 2شناسی در دانشگاه پپردینکرد و اکندن استاد م تاز روان

شناسای مقادماتی تادریس نگر، و س ینار پژوهش پیشرفته، و روانشناسی مثبتکددک، روان
ها درباره بدرفتار  با کددکاان، ها  متعدد  در مجالت و کتابصلها و فکند  و  مقالهمی

 خشدنت خاندادگی، هدف ند  در زندگی، و تحدل دینی دانشجدیان نگاشته است 
 ۲۰۰۴مدرک کارشناسی ارشد در رشته دین و مشاوره را در سال  3الیزابت کرامر  منکاسد،

از دانشاگاه ایاالتی گارین  ۲۰۰۹در ساال شناسی باالینی را از دانشگاه پپردین، و دکترا  روان
درماانی، درماانگر ، خاندادهاکندن در دانشاگاه پپاردین در زمیناه رواناخا کرد  هم 4بدلینگ

ها و کند  و  مقالهشناسی دین تدریس میشناسی پژوهشی مقدماتی و پیشرفته، و روانروش
دانی، بخشایش، طالق، ها  دینی، قدر ها  متعدد  در زمینه مقابله دینی، کش کشفصل

 ها منتشر کرده است و سالمت روان دانشجدیان در مجالت و کتاب

 ساختار

، «احساساات دینای»، «تفکارات دینای»مؤلفان هدف از تألیف ایان کتااب را مطالعاه تجربای 
با در نظر گارفتن آنهاا در ارتباا  باا بهباشای، « تعامالت اتت اعی دینی»و « رفتارها  دینی»

دانند  بناابراین، ایان کتااب را در زماره کتا  آور  میها، و تابخد ، فضیلت ها تدان ند 
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شدند که این نکته را نیز متاکر می آنهادهند  قرار می« نگرشناسی دین مثبتروان»مربد  به 
یهدد  است، اما تایی که م کن  ا بیشتر ادبیات پژوهشی این کتاب محصدل تامعه مسیحی

 نیز خداهند داشت فرهنگی باشد نگاه بین
شدد؛ سپس ادبیات تجربی آن آغاز می ،هر فصل با یک مقدمه، مشت ل بر تعاریف ضرور 

شناسای و شادد؛ و باا الزاماات و اقتضاالات باالینی بارا  حادزه روانمدضد  مرور و بحاث می
ا  از ه اان پاایرد  نیاز در هار فصال خالصاهها  آتی پایان میپیشنهادهایی برا  پژوهش

ها  پژوهشی تجربی لکرشاده در ه اان فصال  ده است که مختصر  است از یافتهفصل آم
رو از معرفی نقش ای ان در کارکرد بهیناه آدمای اسات، و از ایان گرچه هدف ع ده ندیسندگان

نایافته بحاث پیامدها  منفی احت الی دیندار  مانند خشادنت، پرخاشاگر ، کاارکرد ساازش
ها  پژوهشای ، باه برخای از یافتاه«نکات هشداردهنده»کنند، در هر فصل، لیل عندان ن ی

پردازند، اما بر تدان بالندگی انسان حتای در چناین راتع به ای ان و پیامدها  نامطلدب آن می
 کنند مساللی تأکید می

 هافصلمرور اجمالی 

 کلیات.  ۱

نگر مثبات شناسایل کتااب را باه تاریخچاه و تعریاف دیان، معندیات، و روانندیسندگان، فصال اوّ 
اند  در قس ت تاریخچه، ابتدا تاریخچه رابطه میاان دیان و علام، ساپس تاریخچاه اختصاص داده

نگر باه طادر خااص شناسای مثباتشناسی باه طادر عاام، و روانرابطه میان دین، معندیت، و روان
ها  دینادار  و معندیات، شدد  در ادامه این فصال، تعریاف مفهادمی و ع لیااتی ساازهبررسی می

 شدد شناختی و چگدنگی سنجش آنها مطرح میای ان، و مفهدم کارکرد بهینه روان
در بخش تاریخچه، اه یت دین و گستردگی آن در تدامع مختلف، حتی در دوران مدرن و 

و ندیسندگان ض ن نقد نظریاه سکدالریزاسایدن بار ایان نکتاه  ؛شددشدن، بررسی میصنعتی
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 1 اس  و گلدپاستی دینی است  مراکز مختلفی مانند  کنند که تهان هندز تهانیتأکید می
دانند  فراتار از امریکاا، اکثریت قری  به اتفاق امریکاییان را )کاتدلیک یا پروتستان( متدین می

ا  تهانی است و تعداد در دهد دیندار  و معندیت پدیدهال للی نیز نشان میها  بینپژوهش
، دانناد  ه چناین، تاأثیر دیانتهان خدد را دیندار می خدر تدتهی از افراد کشدرها  مختلف

ابط میان افراد و و ر ها، ت ام سطدح کالن )فرهنگ، سیاست و اقتصاد(، خرد )تدامع و سازمان
 شدد در سطح خانداده( و فرد  )سالمت تس ی و هیجانی( را شامل مینیز روابط 

برانگیز ا  بحاثتاریخچاه شدد که رابطه میان علام و دیانسپس به این بحث پرداخته می
گردد که ریشاه معرفات و ع ال دینای در دارد  خاستگاه این مناقشه اساسًا به این نکته باز می

ها استدار ماوراءطبیعت است، اما پایه معرفت عل ی بر مشاهده تجربی و آزمددن دقیب فرضیه
میز اندیشا ندان آگیر  مخالفاتاست  ن دد این انشعاب تاریخی میان علم و دین، در مدضاع

هاا  مختلاف ها  دینی آشکار اسات  پژوهشعلدم طبیعی و اتت اعی درباره باورها و ارزش
فروغی تر از ع دم مردم است  اما کمرنگدهد باورها  دینی در میان دانش ندان کمنشان می

ها، باور به خادا دست نیست  طبب یکی از پژوهشها  مختلف عل ی یکدین در میان رشته
( و ک تاار از ه ااه در میااان ٪۴۵دانان وتاادد داشاات )تقریبااًا یش از ه ااه در میااان ریاضاایباا

شناساان  در پژوهشای دیگار، کاه بار رو  عال اان علادم شناسان و زیستفیزیکدانان، ستاره
شناساان شناسای( انجاام شاد، روانشناسی، علدم سیاسای، و رواناتت اعی )اقتصاد، تامعه

رغم این مسئله که تعاداد در خادر شدند  علیها را شامل میادر بیشترین تعداد ملحدان و ال
تدتهی از عال ان اتت اعی م کن است دیندار نباشند، مطالعه دین در گستره علدم اتت اعی، 

 ا  غنی دارد شناسی، تاریخچهاز ت له روان
معندیت ندیسندگان کتاب پس از بررسی رابطه میان علم و دین، تاریخچه رابطه میان دین، 

 ۱۸۸۰شناسای دیان باه دهاه آغااز عالقاه عل ای باه روان کنناد شناسی را مطارح میو روان
ها  مهم پژوهشای بادد  از عرصهیکی  ۱۹۳۰شناسی دین، تا دهه گردد  روانمیالد  باز می
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مانناد  شناسان، مانند تی ز و یدنگ، نگاهی ه دالنه به دین داشتند و برخی دیگربرخی روان
ها  اخیار، کینر دیدگاهی انتقاد  باه باورهاا و رفتارهاا  دینای داشاتند  در ساالفروید و اس

له پژوهشای مدتاه و معقادل، ئشناسان به دین به عندان مسا، نگاه روان۱۹۹۰ویژه در دهه به
شناسی در حال حاضار ت اایز میاان علام و تر شده است  بسیار  از متخصصان روانه دالنه

ُساخنی )دیاالدگ( برقارار شادد  حادزه دند باید میان علم و دیان هامپایرند، و معتقدین را ن ی
ها  بسیار  دربااره مساالل مرباد  باه علام و دیان دارد  تأکیاد نگر حرفشناسی مثبتروان
نگر بر معنا و هدف در زندگی، و ه چناین تأکیاد بار مفااهیم بنیاادینی کاه شناسی مثبتروان

تداند مسایر  باشاد  ال دینی قابل مشاهده است، میها  دینی دارد و در اعبیشتر آنها ریشه
برا  فهم بیشتر نقش دین و معندیات در گساتره کاارکرد و تعامال انساان  ه چناین، دیادگاه 

بخشی بیشتر دین و معندیت در عرصاه تداند در تالش برا  انسجامنگر میشناسی مثبتروان
شناساای روان ،(2006)1ترساانیپ شناساای سااددمند باشااد  بااه تعبیاار کریسااتدفرتر روانگسااترده

دهاد؛ تایگااهی کاه در شناسی دین را در تایگاهی بنیادین و مرکز  قرار مینگر، روانمثبت
 سابقه است شناسی کمتاریخ روان

شده در کتااب ها  اصلی مطرحمؤلفان در پایان فصل اول به تعریف و شیده سنجش سازه
کاارکرد بهیناه »، و «ای اان»، «معندیات»، «دین»پردازند  در این قس ت چهار سازه اصلی می

را  هااییو درباره نحده سنجش آنها بحث کنندتعریف مفهدمی و ع لیاتی میرا « شناختیروان
کنند که درباره این مفاهیم، تعریفی که ه گاان بار   ابتدا به این نکته اشاره میکشندپیش می

شااناختی و برخاای از تعاااریف تامعهآن اتفاااق داشااته باشااند وتاادد ناادارد  پااس از آن، بااه 
هااا  میااان دیاان و معندیاات را کننااد و تفاوتشااناختی دیناادار  و معندیاات اشاااره میروان

، (1968)3، اسااتارکد گااالک(1902)2شاا رند  از میااان پژوهشااگران، بااه تعریااف تی اازبرمی
دیان  کنند  پس از بحث مفصل دربارهاشاره می (2013)و ه کاران 5، و پارگ نت(1997)4وولف
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کنناد  باه اعتقااد آنهاا، را بارا  کتااب خادد باازگد می« ای اان»و معندیت، دلیل انتخاب واژه 
اصاطالح ای اان »شدد و هام معندیات را: ا  عام است که هم دین را شامل میواژه« ای ان»

شکال مختلف باورها و نگرش ها  الهیاتی، هنجارها  اخالقی، و نیز رفتارها و اشاره دارد به ا 
پس از تعااریف مفهادمی، «  دهند الی که افراد در خصدص امر مقدس یا الدهی انجام میاع

ها، بار کنناد  در تعااریف ع لیااتی ایان ساازهها اشااره میمؤلفان به تعاریف ع لیاتی این سازه
ها  ای انی که افراد در ارتبا  با امر مقدس دارند، مت رکاز ها، رفتارها، و تجربهباورها، نگرش

شدند، و مساللی مانند باور به خدا، تعهد شخصی دینی، حضدر در مراسم ماهبی، نیایش، می
« تهت گیر  دینای»شدد  ه چنین ها  معند ، و احساس وظیفه ارزیابی تجربی میتجربه

شادد ها  ع لیاتی مه ی است که در سنجش ای ان افراد باه آن تدتاه ویاژه مییکی از سازه
  (1967 1و راس، )آلپورت

پس از پرداختن به تعاریف مفهدمی و ع لیاتی دین، معندیت، و ای اان، مؤلفاان باه تعریاف 
شاناختی، عاام و گساترده اند  منظدر آنها از کاارکرد روانپرداخته« شناختیکارکرد بهینه روان»

ها  سالمت لهنی و هیجانی )بهباشی درونای، عاطفاه منفای، عاطفاه است و شامل گستره
دوساتی، رفتارها  مختلف )از قبیل ند  ندگی، هدف ند  در زندگی و    (،مثبت، رضایت از ز 

ها، و روابط بین شخصی است  بنابراین، در ، بخشایش، و    (، تدامع و سازمانیاریگرانهرفتار 
 ها بررسی کنند فصدل آتی تالش مؤلفان بر آن است که رابطه ای ان را با ت ام این گستره

 ثبتایمان و هیجانات م.  ۲

اسات  هادف اصالی ایان فصال بررسای « ای ان و هیجانات مثبات»عندان فصل دوم کتاب، 
نگر از ه ان ابتادا، شناسی مثبتچگدنگی نقش ای ان در پدیدایی هیجانات مثبت است  روان

بر اه یت بررسی سطح درونی تجربه انسان تأکید داشت  لاا هیجانات مثبتی مانند شادکامی، 
بینی، امید، اط ینان، عزت نفاس، عشاب، و قادردانی در ندگی، خدشخشندد ، رضایت از ز 

نگر بدده است  این فصل مباحث لیال را شناسان مثبتها  ه یشگی روانمند زمره عالقه
ها  هاا  دینای چگدناه در تجرباه  گروه۱کناد: درباره ای اان و هیجاناات مثبات دنباال می
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  ۳یی وتدد دارند که لاتًا دینی یا معناد  باشاند  ها  آیا هیجان۲هیجانی با هم تفاوت دارند  
  متییرهاا  ۴ها  مختلف بهباشی هیجانی چگدنه است  رابطه متییرها  ای ان با شاخص

هاا    تلدیحاات و پیام۵اند  تعدیلگر محت ل برا  پیدند میان ای ان و بهباشی هیجانی کدام
  لکر این نکته هشادارآمیز کاه ۶ت  شناسی چیسرابطه میان ای ان و هیجان برا  حدزه روان
 دهند اند و بهباشی را کاهش میبرخی  اشکال ای ان با هیجانات منفی مرتبط

کنند که را با این بحث آغاز می« ها  دینی در تجربه هیجاناتتفاوت»ندیسندگان، قس ت 
ر ارتبا  ها  تجربی گدیا  این نکته است که دینداربددن با پردازش هیجانی مت ایز دپژوهش

ها  هیجاانی شادیدتر و است، به این صدرت که افراد دیندار نسبت به افراد غیردیندار تجرباه
پرشدرتر  دارند  این امر پایه ندروفیزیدلدژیک دارد، با این تدضایح کاه در دیناداران نسابت باه 

ح غیردینداران به احت ال بیشتر، نی کره راست غال  است  این غلبه نی کاره راسات باا ساطد
 باال  دریافت و تجربه هیجانات در ارتبا  است 

فارغ از تفاوت میان افراد  که دیندار  کم یا بیشتر  دارند، تجربه هیجانی ه چنین در میاان 
ها  دینی نیز متفاوت است  مثاًل مسیحیان با هیجانات مثباِت باا برانگیختگای بااال، مانناد سنت

ان هیجانات مثبِت با برانگیختگی پایین، مانناد آراماش، را اند، اما بدداییشدر و تهییج، بیشتر عجین
پسندند  در این زمینه، از میزان تأکید متدن، ن ادها، و آثار دینای بار هیجاناات مختلاف، بیشتر می

 شدد ها  هیجانی مختلف بهره برده میبرا  تدتیه تفاوت دینداران در تجربه
شدد که آیا هیجاناتی وتادد پرداخته می، به این پرسش «محدرهیجانات ای ان»در قس ت 

شناختی، هیجاناتی مانند قدردانی، شفقت، دارند که لاتًا دینی یا معند  باشند  در ادبیات روان
ه دلی، تداضع، خشندد ، عشب، ستایش، تعظیم، خشیت، وقاار، امیاد، بخشاایش، مادارا، 

عهاد و الازام، و ح ایات، پایر ، ندامت، لاات، صالح، اعت ااد، وظیفاه، تمهربانی، مسئدلیت
 شدند هیجانات دینی یا معند  تلقی می

 محدر سااه دسااته پااژوهش مت ااایز انجااام شااده اساات:باارا  بررساای هیجانااات ای ااان
اند، محدر ع لیااتی شادهسنجند که کاماًل به نحاد ای اانهایی که هیجاناتی را می  پژوهش۱
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سنجند که در ارتبا  با هیجاناتی را میهایی که   پژوهش۲مانند آرامش دینی یا ندامت دینی؛ 
شدند، مانند داشتن حس قدردانی از خدا، یا احساس محبت قدرتی برتر )خدا یا    ( تجربه می

شدند،   پژوهش در باب هیجاناتی که هنگام انجام اع ال دینی فرا خدانده می۳از تان  خدا؛ 
 شدد مانند لاتی که در عبادت دینی تجربه می

ها  مختلاف فصل، برا  بررسی چگادنگی رابطاه متییرهاا  ای اان باا شااخصدر ادامه 
پرداختاه « گرها  ای انی هیجانات مثبت و بهباشیبینپیش»بهباشی هیجانی به مسئله مهم 

ها مست رًا رابطه مثبت میاان ای اان و هیجاناات مثبات و بهباشای را نشاان شدد  پژوهشمی
اند  مرور میان ای ان و بهباشی هیجانی را بررسی کردهدهند  بیشتر ادبیات پژوهشی رابطه می

مطالعاه  ۱۰۲مطالعه در باب رابطه میان دین و سالمت روان، که از ایان تعاداد  ۸۵۰مند نظام
درباره بهباشی هیجانی )رضایت زندگی، شادکامی، عاطفاه مثبات، روحیاه بااال( بادده اسات، 

مطالعاه کّ ای، نشاان داد  ۲۲۴دربااره رابطه مثبت را گزارش کردند  پاژوهش تدیادتر  ۷۹%
هام رابطاه منفای میاان دیان و بهباشای  ٪۱ بادون رابطاه، و ٪۱۷رابطه مثبت اسات،  %۷۸

 هیجانی را گزارش کردند 
ها  متعدد  میزان نیرومند  رابطه میان ای ان و بهباشای را باه صادرت کّ ای فراتحلیل

میان ای ان و بهباشی را ( r=۱۰و مثبت )مطالعه، رابطه اندک  ۳۵اند  فراتحلیل ارزشیابی کرده
( را نشان r=۳۴کننده( رابطه مثبت متدسط )شرکت ۲۲۵۵۴مطالعه ) ۴۹نشان داد  فراتحلیل 

 و (r=۱)کننده( نشان داد که ای ان با عزت نفس مشارکت ۶۶۲۷۳مطالعه ) ۷۵داد  فراتحلیل 
یان مطالعاات ه چناین ( رابطاه مثبات دارد  اr=۱۶رضایت زندگی، بهباشی، و خلب مثبات )

ها  دیندار  رابطه بیشتر  با بهباشی دارند  تدین شخصی، تدین دهند برخی تنبهنشان می
گیر  دینی درونای، دلبساتگی هیجاانی باه خادا، شادت تادین، و شده که شامل تهتدرونی

ر ها باشد، با بهباشی رابطه بهتار  برقارار کردناد  ایان یافتاها  و خددمانی مینیایش محاوره
ها  ای انی فرد، به نحد  کاه و  انگیازه شخصای بارا  ساز  باورها و ارزشاه یت درونی

 ورز  داشته باشد، تأکید دارند دین
ا  از ای ان که با بهباشی هیجانی در پیدند است، بارا  بحث مقابله دینی، به عندان تنبه
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ی اان باه بهباشای بیشاتر ا  کاه اهاا  ویاژهندیسندگان کتاب تایگاه مه ی دارد  یکی از راه
دهاد  ها پیشنهاد میکند، این است که ای ان سازوکارهایی را برا  مقابله با پریشانیک ک می

دهد که ای ان با ساازگار  بیشاتر و رشاد پاس از آسای  ه اراه اسات، و ها نشان میپژوهش
پیاماادهایی ه چاادن تجربااه قاادردانی بیشااتر در زناادگی، حااس بیشااتر تدان نااد  شخصاای، 

تر باا دیگاران را باه تر و صا ی یها  تدید، و برخدردار  از روابط گرمزشناسی بهتر فرصتبا
کننده( کاه رابطاه میاان مقابلاه شارکت ۱۳۵۱۲مطالعه )شاامل  ۴۹آورد  فراتحلیل ارمیان می

شناختی را بررسی کردند، نشان داد که مقابله مثبات دینای باا ساازگار  دینی و سازگار  روان
)شامل رشد مرتبط با استرس، رشاد معناد ، عاطفاه مثبات، و عازت نفاس( باا  شناختیروان

 زا در ارتبا  است رخدادها  استرس
بند  متییرهاا  ای اان و ها  اثر پس از طبقهبددن اندازهها، نامتجانسدر اکثر فراتحلیل

شای هاا، گدیاا  حضادر تعادیلگرها در ارتباا  میاان ای اان و بهبامتییرها  بهباشی در گروه
تدتاه شاده اسات  « نژاد»، و «تنسیت»، «سن»ها به سه تعدیلگر هیجانی است  در پژوهش

ترین تعدیلگرها در ارتبا  میان ای ان شده، تفاوت سنی یکی از مهمها  انجامطبب فراتحلیل
ها، رابطه میان ای ان و بهباشی بیشتر )شامل شادکامی، رضایت و بهباشی است  اکثر پژوهش

سااله(  ۲۵-۱۸ساالن و تداناان )عزت نفس، و سازگار  هیجانی( را در میان کهناز زندگی، 
هاا نشان دادند  افزون بر سن، نژاد نیز تعدیلگر رابطه ای ان و بهباشی است  اما نتایج پژوهش

 درباره تعدیلگر  تنسیت، مبهم است 
ان مدتا  آیاا ای ا»آیاد کاه: از مج د  ادبیات پژوهشی فدق این پرسش اساسی پدیاد می

کنناد باه دیان افزایش بهباشی است، یا کسانی که بهباشی هیجانی و شاادکامی را تجرباه می
کند  مطالعات طادلی مطالعات طدلی ما را قادر به پرداختن به این پرسش می«  آورند رو  می

گار بینساله( مؤید این نکته اسات کاه ای اان، پیشساله( و بلندمدت )شانزدهمدت )یککدتاه
 باشی هیجانی است به

پس از اثبات این مطل  کاه میاان ای اان و بهباشای هیجاانی رابطاه مثبات برقارار اسات، 
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شاده، هاا  انجاماین رابطه برآمدند  طباب پژوهش« چرایی»گدیی به ها درصدد پاسخپژوهش
ترین ع ده« مهارت برا  تنظیم هیجان و رفتار»، «تسلط»، «مقابله»، «معنایابی»سازوکارها  

 دتیهات را برا  چرایی رابطه میان ای ان و بهباشی هیجانی در بر دارند ت

 ایمان و رفتار. ۳

یار، مانناد ها  تجربی درباره رابطه میان ای اان و رفتارهاا  تامعاهاین فصل با مرور پژوهش
شدد  سپس، ادبیات ها  اخالقی، آغاز میرفتار یاریگرانه، بخشایش، و انتخاب   دوستیند 

آمیز ساالمت، مانناد مصارف الکال، و رفتاار تنسای مارور ی درباره رفتارها  مخااطرهپژوهش
تداناد چرایای و چگادنگی شدد که میشدد  در این بخش ه چنین سازوکارهایی بررسی میمی

تدانایی ای ان را در افزایش رفتارها  سددمند تبیین کند  مؤلفان کتااب در ایان بخاش، چهاار 
نظریااه یااادگیر  »، «بخشاای و خددمهااارگر خددنظم»، «ت اااعینظریااه کنتاارل ات»سااازوکار 
کنند که بیشترین تدته را در ادبیات پژوهشای باه را مطرح می« هیجان مثبت»، و «اتت اعی

ها برا  حدزه ها  این پژوهشاند  این فصل با بحث درباره الزامات و پیامخدد اختصاص داده
 پایرد آتی پایان میها  شناسی و پیشنهادهایی برا  پژوهشروان

 ایمان و شناخت. ۴

کردن، ادراک، تفکار، اساتدالل، شناخت، شامل فرآیندها  لهنای ساطح بااال، مانناد تدتاه
گیر ، و اساتفاده خاطرآور ، حل مسئله، تصا یمقضاوت، یادگیر ، دانستن، تصدرکردن، به

شاناختی اسات، تدتاه از زبان است  در این فصل به تعاریف ع لیاتی ای ان، که دارا  مؤلفه 
هااا  ارزیابی»، «باورهااا  دیناای»انااد از: ها  شااناختی ای ااان عبارتشاادد  ایاان مؤلفااهمی

ع ال شناختی ای اانی»، و «معند  ها  شاناختی ه چناین، چگادنگی رابطاه ایان تنباه«  ا 
نگر به آن عالقه دارد، مانند سالمت روان، بهباشای شناسی مثبتای ان با متییرهایی که روان

یجانی، عاطفه مثبات، رضاایت، خددشاکدفایی، خددکارآماد ، احسااس هدف ناد ، رشاد ه
 شدد شخصی، و بهباشی معند  بررسی می

ها  تجربی دربااره نقاش ای اان در پدیادایی حاس معناا در در ابتدا  این فصل، پژوهش
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تی تدته شدد  در این قس ت، به ارتبا  ای ان با معنا، در دو سطح کلی و مدقعیزندگی مرور می
شدد  معنا  کلی اشاره دارد به تجربه شناختی از نظم، انسجام، و هدف ند  وتدد انساان می

پاایر  بینیو تهان  این معنا  کلی بر باورها  پایدار، مانند باور باه عادالت، تسالط، و پیش
باه دو ها  ای انی شکل بگیرند  مؤلفان کتاب تدانند بر پایه نگرشاین باورها می استدار است 

پردازناد کاه مدتباات دینای ایان باورهاا را فاراهم می« بااور باه قادرت برتار»و « عرفان»شیده 
ا  کاه محادر آن ، باه عنادان نظریاه1ا  رشاد ای اان فااولرآورند  سپس به نظریاه مرحلاهمی

شدد  پس از معنا  کلی و ارتبا  آن با ای اان، مؤلفاان باه معناا  معنایابی است، پرداخته می
پردازد کاه فارد چگدناه پردازند  معنا  مدقعیتی به این نکته میی و ارتبا  آن با ای ان میمدقعیت

کند، یا اینکه چگدنه باا محایط و مدقعیات اطارافش مداتاه ها  خاص زندگی را تفسیر میتنبه
ها  معناابخش در رخادادها  پارتنش زنادگی و ساپس شدد  در این قسا ت، ابتادا، مقابلاهمی

 شدد ها  پرتنش بررسی میمحدر در مدقعیتها  شناختی ای انرگیر  ارزیابیکاپیامدها  به
ع ال شناختی ای ان بررسی می شدد  ندیسندگان مشخصًا بر رو  دو در ادامه، پیامدها  ا 

ها  مقطعی، آزمایشای و طادلی دربااره کنند، و پژوهشت رکز می« مراقبه»و « نیایش»ع ل 
 کاوند تفصیل مینیایش را به

ها  مخارب در هایی که م کن است در آن ای اان باا شاناختدر انتها  این فصل، ن دنه
هااا باارا  حاادزه شاادد  ه چنااین، اقتضااالات ایاان دسااته از پژوهشارتبااا  باشااد گدشاازد می

 گردد ها  آتی مطرح میشدد و پیشنهادهایی برا  پژوهششناسی بررسی میروان

 ایمان و روابط. ۵

تنها به سطدح فرد  نظر دارد، بلکه بر اه یت بالندگی در روابط نیاز ر نهنگشناسی مثبتروان
نگر در شناسای مثباتسه پایه اصلی را بارا  روان 3ییهامسنتو چیک 2تأکید دارد  سلیگ ن

ها( است  در این فرد  )خانداده و سازماناند که پایه سدم آن، دربردارنده روابط بیننظر گرفته
                                                      
1. Fowler, J. W. 

2. Seligman, M. E. P. 

3. Csikszentmihalyi, M. 
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متییرها  ای انی چگدناه باا رواباط مثبات »شدد که ن مسئله پرداخته میفصل، مشخصًا به ای
؛ به تعبیر دیگر، متییرها  ای انی چگدنه در کیفیت روابط بین شخصی «یابندربط و نسبت می

روابااط »، و «کااددکا  روابااط والااد»، «روابااط زناشاادیی»انااد  نیااز بااه نقااش ای ااان در دخیل
 ابط دوستانه( تدته شده است )روابط رمانتیک، و رو « غیرخاندادگی

دانناد  ایان ها  تجربی فراوانی، ای ان را با سطدح باال  رضایت زناشدیی در ارتبا  میپژوهش
تر، تعهاد و نتایج م کن است به این واقعیت بازگردند که متییرها  ای انی با روابط زناشدیی باکیفیت

  فیزیکی ک تر، و حل بهتار تعاارض در وفادار  زناشدیی بیشتر، تعارض زناشدیی ک تر، پرخاشگر 
ها  بنیادین ای انی که در کیفیت تعاامالت زناشادیی نقاش پیدندند  در این قس ت، برخی از ویژگی

شدد که عبارت است از: باورها  دینای، نیایشاگر ، شارکت در اتت اعاات دینای، و دارد، لکر می
  ها  دینی به صدرت زوتی )زن و شدهر (دادن فعالیتانجام

ها  مربد  به چگدنگی رباط ای اان باه ، پژوهش«کددکا  ای ان و روابط والد»در قس ت 
اند که شدد  اغل  تحقیقات در این حدزه بر این مسئله مت رکز شدهمرور می کددک-روابط والد

کاددک -باورها و اع ال ای انی والدین چگدنه در کیفیت والدگر  )فرزنادپرور ( و رواباط والاد
 ند کدخالت می

کنناد کاه گرچاه را با این بحث آغاز می« ای ان و روابط غیرخاندادگی»ندیسندگان کتاب، قس ت 
فرد  در بافت روابط زناشدیی و خانداده انجام شاده ها  مربد  به ای ان و روابط بیناغل  پژوهش
ناد  ع اده اهایی نیز وتدد دارند که متییرها  ای انی را در ساایر رواباط بررسای کردهاست، پژوهش

هاا انجام شده اسات  پژوهش« روابط دوستانه»و « روابط رمانتیک»ها درباره دو حیطه این پژوهش
کناد  بددن دو طرف در روابط رمانتیک به رشد و ارتقا  رابطه ک اک میکیشاند که همنشان داده

باا تیییار اند که دعااکردن بارا  طارف مقابال در رواباط رمانتیاک ها نشان دادهه چنین، پژوهش
هاا و تنها نگرشاند که ای اان ناهها  دیگر  نیز نشان دادهمثبت در رابطه در پیدند است  پژوهش

کناد بلکااه کاااهش رفتارهااا  منفاای، ماننااد بیناای میرفتارهاا  مثباات را در روابااط رمانتیااک پیش
 کند تدز  در خصدص طرف مقابل را نیز قابل انتظار میکینه

گیر  دوستی است  در واقاع، تاأثیر دیان در مل مه ی در شکلها، ای ان عاطبب پژوهش
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تر است  نقاش دیان در قبیلگی نیز مهمبددن و همزبانگیر  روابط دوستانه حتی از همشکل
دهاد؛ رفتارهاایی تداند به رفتارهایی بازگردد که در خاالل دوساتی رخ میها میتقدیت دوستی

اند افراد دارا  روابط پدیا و شخصی باا شان دادهها نمانند افشا  معند  و بخشایش  پژوهش
 نشینند خدا، با آسددگی و رضایت بیشتر  با دوستان درباره دین و معندیت به بحث می

پس از لکر این نکته که تریان ع دمی پژوهش درباره ای ان و روابط، نشانگر پیدند ای ان با 
این رابطه برآمدند  دالیال « چرایی چگدنگی و»روابط مثبت است، پژوهشگران در صدد تبیین 

ها  )آمدزه های ارتباطیارزشاند از: تدانند رابطه این دو را تبیین کنند عبارتا  که میع ده
)دیندار  مع اداًل ح ایات حمایت اجتماعی کشاند(، دینی فرد را به س ت روابط اتت اعی می

)دیاان، افااراد را بااه صاافاتی ماننااد  من  ابد دین  یآورد(، و اتت اااعی را در روابااط بااه ارمیااان ماای
 فرد  است( کند که مدت  ارتقا  روابط بینبخشایش مجهز می

 ایمان و جامعه.  ۶

ها، رابطه زناشدیی، و فرد ، مانند دوستیت رکز فصل گاشته بر رو  نقش ای ان در روابط بین
ای اان را در تداماع و  رود و تاأثیرفرد  فراتر میکددک بدد  این فصل از روابط بین-روابط والد

کند  ت رکز این فصل بر این مسئله است که ای ان چرا در کیفیت کارکرد ها بررسی میسازمان
ها  خاص مانناد مدرساه، تدامع، مهم است  ه چنین، این مسئله که ای ان چرا در مدقعیت

در در محمحل کار، و نهادها  دینی مدضدعیت دارد  در این فصل، پیامادها  تداماع ای اان
شادد  منظادر از پیامادها  گروهای، ساطحی اسات کاه دو سطح گروهی و فرد  بررسی می

دهاد، از ت لاه: را در بستر اتت ا  یا مدقعیت سازمانی تحت تأثیر قرار می« بیش از یک فرد»
اما پیامدها  فرد  برا  «  اثربخشی سازمانی»، و «سرمایه اتت اعی»، «بهباشی اتت اعی»
شدد؛ مانناد ع لکارد افتد، ولی در بافت تامعه یا سازمان خاصی واقع میمیاتفاق « یک فرد»

ها بر پیامدها  فرد  در درون )پیشرفت( یا رضایت آمدزشی یا کار   تا به امروز، اکثر پژوهش
ها  بسیار ک ی در بااب پیامادها  گروهای اند و پژوهشها  سازمانی ت رکز داشتهمدقعیت

 مدتدد است 
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به بررسی ادبیات پژوهشی مربد  به تأثیر ای ان در تداماع، ندیساندگان کتااب قبل از ورود 
کنند که در مقام نظار، پیامادها  گروهای ای اان را در ساطح تداماع باه الگدیی را معرفی می

کشد و شداهد  را دربااره نقاش ای اان دینای در ایجااد حاس تعلاب و مشاارکت در تصدیر می
ها  تجربای گااارد  ساپس یافتاهی تامعاه، در اختیاار میتدامع، و در نتیجه، افزایش بهباش

کناد  در ها  دینای را مارور میها  آمدزشی، کار ، و سازماندرباره نقش ای ان در مدقعیت
شاادد و شناساای لکاار میانتهااا  فصاال نیااز الزامااات ادبیااات پژوهشاای باارا  حاادزه روان

رخای تاأثیرات باالقده منفای گردد  ه چنین، بها  آتی مطرح میپیشنهادهایی برا  پژوهش
 شدد ها  کار  بررسی میای ان در مدقعیت

 تأمالت پایانی در باب ایمان و کارکرد مثبت انسان. ۷

شدد که در فصدل گاشته میان ای اان و ها  تجربی بیان میا  از یافتهدر این فصل خالصه
ها از شد  این یافته فرد ، و در سطح تدامع مطرحها  شناختی، هیجانی، رفتار ، بینتنبه

بند  هاا  مختلاف دساتهلحاظ ارزش و اعتبار )شدت و ضاعف( ارزیاابی شاده و لیال عندان
ها در باب رابطه میان ای ان و کارکردها  بهینه انسان لیل یک ترین یافتهشدند  مثاًل قد می

شادد و کیاد میا  تداگانه تأ ها  مبهم و نامعلدم در دستهشدد  بر یافتهبند  میعندان ت ع
ها  هشداردهنده در باب رابطه میان ای ان و کارکرد بهینه انسان نیز در عندانی تداگانه یافته

هایی که به تعدیلگرها و سازوکارها  تاأثیر ای اان بار کاارکرد شدد  در ادامه، یافتهقرار داده می
اقتضااالات و  شادند  در انتهاا  فصال،پرداختناد نیاز تداگانااه تلخایص میبهیناه انساان می

ها و پیشاانهادها  بنااد  شااده، و محاادودیتالزامااات بااالینی ای ااان در قالاا  چنااد بنااد ت ع
 شدد پژوهشی نیز لکر می

نامه در دانشگاه قرآن و حدیث، ترت ه و نقد شده و در آینده منتشر این کتاب در قال  پایان
 خداهد شد 

 

 


