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نقش ایمان در سالمت روانی و شکلگیری شخصیت سالم بر اساس متون دینی و روانشناسی
ابوالقاسم بشیری
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،تبیین گونگی تأثیر ایمان در سالمت روانی و شیکلگیری شخصییت سیالم بیر
اساس متون دینی و روانشناختی است .ایین پیژوهش بیا اسیتفاده از روش تحقییق کیفیی از نیوع تحقییق
توصیفی -تحلیلی -تفسیری انجام گرفت .ابتدا مفاهیم اساسیی پیژوهش ماننید «ایمیان»« ،شخصییت» و
«سالمت روانی» توصیف ،و تحلیل شد .سپس با مراجعه به متون دینیی و روانشناسیی نحیوه تأثیرگیذاری
ایمان در سالمت روانی و سالمسازی شخصیت ،بررسی شد .نتایج پیژوهش نشیان داد کیه در پرتیو ایمیان،
سازمان روانی فرد مؤمن از نوعی غنای معرفتی برخوردار میشود و قیدرت بیینش او افیزایش مییابید ،بیه
گونهای که تعامالت بینفردی او با دیگران اصالح میشود .همچنینُ ،بعد گرایشیی فیرد میؤمن ،در مسییر
شرع و عقل ،جهتدهی میشود و در پی آن ،رفتارهای وی نیز ،که متأثر از بینشها و گرایشهای او است،
اصالح میشود و بدین طریق نوعی انسجام و یکپار گی در ابعاد شخصیت فرد مؤمن به وجود میآید.
کلیدواژهها :ایمان ،شخصیت ،سالمت روانی ،شخصیت سالم ،اسالم و روانشناسی.
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مقدمه

همان طور که سالؤت جهمانی یکی از ؤوضوعا ؤحوری در دانش پزشکی است ،سالؤت روانی
نیز یکی از ؤوضوعا جالب و ؤهم در روانشناسی است .این پرسیش همیواره بیرای روانشناسیان
ؤطرح بوده است که انهان سالم کیهت و چه خصوصیاتی دارد و چه سازوکارهایی باعث ؤییشیود
شخصیت در فرآیند تحول سالم شکل بگیرد .بر همین اسیاس ،ؤوضیوع سیالؤت انهیان از دیربیاز
ؤحل توجه دانشمندان و ؤکاتب گوناگون فکیری و فرهنگیی بیوده ،و هیر ییک بیا رویکیرد خیا
خودشان ابعاد و ؤسلفههای آن را بررسی کرده و عواؤیل ؤیسدر در سیالؤت انهیان را کاویدهانید .در
سالهای اخیر ،ؤطالعا روانشناختی بهیاری برای بررسی رابطه ؤیان جهتگیری دینی (ایمان) و
سالؤت روانی و شخصیت سالم انجام شده است .نتایج این تحقیقا نشیان ؤییدهید همبهیتگی
ؤعناداری بین آن دو برقرار است (لو ین ،2002 1،بیه نقیل از :ؤرعشیی 1383 ،ب،

 .)77نتیایج
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 )27نشیان ؤییدهید کییه یکیی از شیرایط الزم بیرای دسییتییابی بیه سیالؤت روانییی،

برخورداری از نظام ارزشی و باور به آن است .همچنین ،پژوهشهایی نیز با رویکیرد اسیالؤی و بیا
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هدف تبیین ؤوضع قرآن راجع به بهداشت روانی و بییان و یژگییهیای شیناختی ،عیاطفی و رفتیاری
شخصیت سالم و رابطه ایمان با آنها انجام شده است (علوینیژاد 1377 ،ؤرعشیی 1383 ،الی،
ساالریفر و همکاران .)138۹ ،این پژوهشها نشان دادهاند که ؤیان باورهای دینی ،نظام ارزشیی و
سالؤت روانیی همبهیتگی بیاالیی وجیود دارد (بیوالهری،137۹ ،

 .)2۵پژوهشهیایی نییز بیه

بررسی رابطه ایمان و سالؤت روانی پرداخته ،و به نتایج ؤشابهی دست یافتهاند.
همچنین ،بر اساس آؤوزههای دینی ،سالؤت و تعالی شخصیت افراد انهیانی در گیرو التیزام بیه
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ارزشهای ؤتعالی اسالم است .ایمان یکی از ارزشهای بهیار ؤهیم و بنییادی اسیت کیه جیا دارد
نقش آن در سالؤت روانی و یکپارچگی شخصیت ؤطالعه شود .در قرآن تعابیری همچون «شفاء»،
«فالح»« ،حیا طیبه»« ،قلب سلیم» و  ...وجود دارد که ناهر به سالؤت روانی و شخصیت سالم
است .قرآن کریم در برخی از آیا  ،خود را شفابخش و سالؤتآفیرین بیرای کهیانی کیه از گیوهر
ایمان برخوردارند ،ؤعرفی ؤیکند (یونس ۵8 :اسراء .)82 :پژوهشهای ؤذکور بیشتر رابطه ایمیان
و سالؤت روانی را بررسی کردهاند ،اؤا به نحوه تأدیرگذاری ایمیان در سیالؤت روانیی و بالمیلل بیر
شخصیت نپرداختهاند .هدف اصلی این پژوهش آن است که ؤشخص کند نحوه تأدیرگذاری ایمیان
در شکلگیری شخصیت سالم چگونه است و این خود ضرور این پژوهش را نیز نشان ؤیدهید.
در واقع ،این پژوهش درصدد پاسخگیویی بیه ایین پرسیشها اسیت :نحیوه تأدیرگیذاری ایمیان در
سالمسازی شخصیت چگونه است؟ چه ارتبیاطی بیین ؤسلفیههای ایمیان و ؤسلفیههای شخصییت
وجود دارد؟
روش پژوهش

با توجه به اینکه تحقی حاضر در دو حوزه دیین و روانشناسیی انجیام شیده ،بیه طیور ؤشیخص از
ؤانند «شخصیت» و «سالؤت روانی» از روش توصیفیتحلیلی و برای تبییین ؤفیاهیم دینیی ؤاننید
«ایمان»« ،حیا طیبه» و سایر ؤفاهیم دینی از روش نقلی ؤوسوم به «روش اجتهیادی و تفهییری»
استفاده شده است.
مفهومشناسی
ایمان

«ایمان» ؤصدر باب افعال ،در اصل «ائمان» بوده که اشباع و ؤبدل به ایمان شیده اسیت .ایمیان در
اصل به ؤعنای «در اؤن قراردادن» است ولی در کاربردهای ؤختل ،به ؤعیانی تصیدی  ،تهیلیم و
خموعی است که ؤوجب اؤنیت خاطر ؤیشود .در ؤیان ؤعانی «ایمان»« ،تصدیقی کیه همیراهش
آراؤش و اؤنیت خاطر باشد» پذیرفتنیتر است زیرا ؤعنای تصدی برای ایمان ،در ؤیان اهل لغیت
تقریبا اجماعی اسیت (ابنفیارس،1387 ،
،1۴1۶
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روشهای ؤتناسب با این دو حوزه استفاده شده اسیت در خصیو

تبییین ؤفیاهیم روانشیناختی
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در ریشه «ایمان» و ؤشتقا آن به نوعی « ُبعد عاطفی» لحاظ شده است چنانکه خلیل بن احمید
به نقل از لسان العرب« ،ایمان» را «طمأنینه» ؤیداند و دیگیران نییز اشیاراتی بیه آن دارنید .راغیب
اصفهانی نیز در مفردات به این ؤطلب توجه دارد و ؤیگو ید« :االیمان هو التصدی الذی ؤعه اؤن
ایمان تصدیقی است که همراه آن ،آراؤش و سکونت هم باشد ،و صرف تصدی  ،کافی نیهیت» .در
واقع ،جنبه گرایشی و عاطفی آن نیز لحاظ شده است .از اینرو ،به نظر ؤیرسد در ؤیان ؤعادلهای
فارسی «ایمان»« ،باورداشیتن» بیرای ؤصیدر آن و «باورداشیت» بیرای اسیم ؤصیدری ،ؤهمتیرین
واژههایی است کیه جنبیه عیاطفی و شیناختی ایمیان را بیه هیم ؤنتقیل ؤییکنید (بشییری،138۹ ،
.)20۴
در تعری ،اصطالحی «ایمان» ،از دیرباز ،اختالف نظر بهیار وجود داشته ،اؤا با توجه به حیوزه
ؤعنای «ایمان» دو ؤسلفه اصلی ؤییتیوان بیرای آن در نظیر گرفیت .1 :ؤسلفیه شیناختی  .2ؤسلفیه
عاطفی .توضی اینکه ،وقتی گفته ؤیشود ایمان ؤبتنی بر ؤعرفت اسیت ،ؤیراد از «ؤعرفیت» حیوزه
شناختی انهان به ؤعنای وسیع کلمه است ،کیه دانیش ،توانیاییهیا و ؤهیار هیای ذهنیی را در بیر
ؤیگیرد .به تعبیر دیگر ،هدفهای آؤوزشی در حوزه شناختی به فرآیندهایی چون دانهتن ،شناختن،
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فهمیدن ،اندیشیدن ،و استداللکردن و قماو کردن ؤربو ؤیشیود (سیی .)138۵ ،،همچنیین،
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ؤعرفت دربردارنده علم حموری نیز ههت .آیا قرآن کریم نیز حکایت از آن دارد که ایمان بر پایه
ؤعرفت بنا شده است 1.از این آیا برؤیآید که دعو االهی بر اساس بصییر و آگیاهی اسیت و
ایمانی که نتیجه و غایت این دعو است نیز باید همراه با بصیر و آگاهی باشد .ایین بصییر در
افراد ؤختل ،به صور های گوناگون حاصل ؤیشود .ؤمکن است در سیط عیالی ،جنبیه یقینیی
همراه با شهود و عرفان یا علم حموری باشد یا در سطوح پایینتر ،همراه با علم یا هین نزدییک بیه
علم باشد.
جنبه عاطفی ایمان در ؤعنای لغوی «ایمیان» گفتیه شید« :تصیدی الیذی ؤعیه اؤین» (راغیب
اصفهانی ،بیتا) .از این ؤعنا ؤیتوان پی برد که ایمانِ ،صرف تصدی نیهت ،بلکه همیراه تصیدی ،
حالت عاطفی ،آراؤش و سکون نیز ههت یعنی گرایش قلب به چیزی که تصدی شده است تیا در
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برابر آن به سکون و تهلیم درآید (بشیری،13۹۶ ،

.)20۶ - 20۵

با توجه به نکا فوق ،ایمان ؤذهبی عبار است از :تصدی و تهلیم قلبی به ؤتعلقا ایمیان .یعنیی
1

خدا و صفا او ،انبیای االهی و جانشینان آنها ،کتابهای آسمانی ،ؤعاد ،ؤالئکه و غیب .چنین تصیدی
و تهلیمی اوال ؤبتنی بر علم و ؤعرفت است و دانیا ؤقتمی عمل ؤتناسب با آن است.
شخصیت

ؤعادل انگلیهی واژه «شخصیت» personality ،است .این واژه از ریشه التین  personaگرفته شده
است ،که به ؤعنای نقاب یا ؤاسکی است که در یونان و روم قدیم ،بیازیگران تئیاتر بیر چهیره خیود
ؤیگذاشتند و تلو یحا به این ؤطلب اشاره ؤیکند که شخصیت هر کس ،نقابی است که او بر چهره
خود ؤیزند تا وجه تمییز او از دیگیران باشید (کریمیی،138۹ ،

 .)3در حیال حاضیر ،تعریی،

واحدی از «شخصیت» ،که همگان بر آن اجماع داشته باشند ،وجود نیدارد .هیر روانشیناس بیا در
نظر گرفتن جنبه یا جنبههایی از انهان ،تعریفی از شخصییت ؤطیرح کیرده اسیت .آلپیور بعید از
جمعآوری بیش از پنجاه تعری ،،آنها را به دو دسته تقهیم کرده است :دسته اول تعاریفی است کیه
ناهر به جنبهها ی جهمانی و فیزیولوژیکی است یعنی قابلیت ؤشاهده و انیدازهگییری دارد دسیته
افراد به ؤ ابه عاؤل تعیینکننده شخصیت اشاره دارند .آلپور سپس تعریفی را ؤطرح ؤیکند که هر
دو جنبه شخصیت را در بر ؤیگیرد .به نظر آلپور « ،شخصیت عبار است از سازؤان پوییایی از
نظامهای جهمیروانی در درون فرد که رفتار و افکار ویژه او را تعیین ؤیکند» (آلپور .)1۹۶1 ،
سالمت روانی

سالؤت روانیی برابرنهیاد  ،mental healthبرگرفتیه از دو واژه  mentalبیه ؤعنیای ذهنیی و روانیی و
 healthبه ؤعنای سالؤت و تندرستی است .این واژه در خصو

انهان ،دسیتکم در چهیار رشیته

علمی کاربرد دارد .اولین کاربرد آن در رشته پزشکی است .ؤنظیور از آن در ایین کیاربرد ،عملکیرد
درست اعمای بدن از نظر بیولوژیکی ،عمل ؤناسب سلولها و اعمای بدن و هماهنگی آنها با هم
 .1ؤتعلقا ایمان بر اساس آیا و روایا عبار است از« :خدا ،غیب ،فرشتگان ،آیا االهی ،انبیا ،کتب آسمانی و آخیر ».
َ
(َ ی ْ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ
ْ ْ
ْ َ
ْ ْ
هوهك ْم ِق َب َهل ٱل َاش ِهر ِق َو ٱل َاغ ِهر ِب َو ل ٰه ِك َن ٱل ِِهر َم ْهن َء َام َهن
تقریبا همه این ؤوارد در آیه  177سوره بقره آؤده اسیت :لهیَ ٱل ِِهر أن تولهوا وج
َ َ ْ ْ َْ َ ََْ َ َ ْ َ َ َ
ٱلنب َ
یین.)...
ِب لل ِه و ٱلـو ِم ٱلأ ِخ ِر و ٱلال ِائكةِ و ٱل ِكت ِب و ِ

نیش ایمان در سالمت روانی و شکلگیری شخصیت سالم بر اساس...

دوم تعری،هایی است که به نقش عواؤل اجتماعی در شخصیت ،اهمیت ؤیدهند و به واکنشهای
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است .درجاؤعهشناس ی ،ؤنظور از آن ،تعاؤل ؤعقول و ؤنطقی و برقراری ارتبیا درسیت بیا ؤحییط
اجتماعی فرد است (همان) .اؤا کاربرد این اصطالح در کتابهای روانشناسی ؤعنای و ییژهای دارد
و روانشناسان این ؤفهوم را به صور های گونیاگونی تعریی ،کردهانید .چیاهن ( )1۹۹1سیالؤت
روانی را وضعیتی از بلوم روانشناختی ؤیشمرد که وجیود آن ؤوجیب احهاسیا و بازخوردهیای
ؤ بت به خود و دیگران و رضایت در روابط بینفردی ؤیشود.
فرهنگ روانپزشکی کمپبل این اصطالح را «احهیاس رضیایت و بهبیود روانیی و تطیاب کیافی
اجتماعی با ؤوازین ؤورد قبول هیر جاؤعیه» تعریی ،کیرده اسیت (پورافکیاری،138۶ ،

.)۹13

کرسینی (« )1۹۹۹سالؤت روانی» را وضعیتی روانی با و یژگیهای بهزیهتی عاطفی ،رهایی نهبی
از اضطراب و عالئم بیماریهای ناتوانکننیده ،و توانیایی برقیراری ارتبیا سیازنده و کنارآؤیدن بیا
ؤقتمیا و فشارهای ؤعمول زندگی تعری ،کرده است .گریگوری (« )200۴سالؤت روانی» را به
ؤعنای داشتن توانایی همکاری و تعاون ،صمیمیت ،روابط دوسیتانه بیا دیگیران ،ابیراز احهاسیا ،
آگاهی از خود و جهان اطراف و سازگاری با ؤشیکال زنیدگی تعریی ،کیرده اسیت .جیاهودا 1در
بحث از سالؤت روانی ،شش دسته ؤفهوم اصلی در نظر گرفته است .1 :نگرشهای فیرد راجیع بیه
۶4

خود  .2ؤیزان رشد ،تحول و خودشکوفایی  .3انهیجام شخصییتی  .۴خودفرؤیانروایی  .۵درک
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.)13 - 12

صحی واقعیت و  .۶تهلط بر ؤحیط (ساالریفر و همکاران،13۹0 ،
تقریبا همه این تعاری ،بیه ُبعید جهیمانی ،روانیی و اجتمیاعی شخصییت پرداختهانید ،اؤیا از
جنبههای ؤعنوی انهان غفلت کردهاند .لذا باید تعریفی از «سالؤت روانی» ؤطیرح کیرد کیه همیه
ابعاد وجودی انهان را شاؤل شود .از این ؤنظر ،سالؤتی به سطحی از عملکرد اشاره دارد کیه در آن
فرد با خود و سبک زندگیاش آسوده و بیؤشیکل باشید .چنیین ؤفهیوؤی نیازؤنید رشید بهنجیار و
ؤتعادل در تمام ابعاد وجودی فرد از نظر جهمانی ،روانی ،اجتماعی و ؤعنوی اسیت .ایین ابعیاد در
ارتبا ؤتقابل با همدیگرند ،به گونهای که ؤشکال ؤربو به یک ُبعد ،ابعاد دیگر و سیالؤتی کلیی
فرد را با خطر ؤواجه ؤیکند .بدینترتیب سالؤت و بهداشت روانی عبار است از :بهرهؤندی فیرد
از وضعیت ؤطلوب جهمانی ،روانی ،اجتماعی و ؤعنوی به گونهای که برای او اؤکیانی فیراهم کنید
که بتواند به زندگی خالق ،رضایتبخش و سعادتمند دست یابد (همان،

.)1۴
1. Jahoda, M

در ؤیان ؤفاهیم دینی ،ؤفهوؤی که همه ابعاد وجودی انهان را در بیر ؤییگییرد «حییا طیبیه»
است .ؤفهوم «حیا طیبه» در آؤوزهها ی دینی به سطحی از عملکرد روانی اشاره دارد که در آن فرد
با خود و سبک زندگیاش آسوده و بی ؤشکل باشد .از نظر قرآن ،تحقی حییا طیبیه و زنیدگی بیا
آراؤش ،اؤنیت ،رفاه ،ص ل  ،ؤحبت ،دوستی و تعاون ،در سایه ایمان و عمیل صیال دسیتییافتنی
است( 1ؤکارم شیرازی ،1371 ،ج،11

.)3۹0 - 381

سالمت شخصیت
سالؤت شخصیت برابرنهاد health

 personalityاست .اؤا اینکیه شخصییت سیالم چیهیت ،چیه

ویژگیهایی دارد و بر چه کهی اطالق ؤیشود ،ؤهتلزم ؤطالعه رویکردهیای روانشیناختی اسیت،
چه اینکه هر رویکردی بر اساس ؤبانی نظری و ؤفرو های پذیرفتهشده نزد خود ؤفاهیم اساسی را
تعری ،کرده است.
شخصیت سالم در رویکردهای اصلی روانشناسی :در رویکرد روانتحلیلگری با توجه بیه سیاختار
شخصیت سه ؤفهوم فرضی «نهاد»« ،خود» و «فراخیود» ،بیرای تبییین سیاخت شخصییت لحیاظ
شده ،و ؤالک سالؤت شخصیت تعادل ؤیان این سه سیاختار ،ؤعرفیی شیده اسیت (ؤیالنییفیرد،
یا سه پایگاه شخصیت ،از تعادل بیشتری برخوردار باشد (کیارور و شییییر،1378 ،

 .)3۴۶بیه

تعبیر دیگر« ،خود»  ،به عنیوان ؤیدیر شخصییت ،اگیر بتوانید تعیادل الزم را از طریی بیهکیارگیری
روشهای ؤنطقی یا بهکارگیری سازوکارهای دفاعی در برابر اضطرابهای ناشی از تعار

نیروهیا،

ایجاد کند به گونهای که فرد بتواند بهخوبی چهار ؤرحله از ؤراحل رشید (دهیانی ،ؤقعیدی ،آلتیی،
نهفتگی ) را با ؤوفقیت طی کند و در ؤرحله تناسلی رشد ،قدم بگذارد ،ؤیتواند به زندگیای دسیت
یابد که روانرنجورانه نباشد (شولتز،1387 ،

.)7۵

در رویکرد رفتارگرایی ،سخن از سالؤتی و بیماری انهان ،بیؤعنا است آنها اساسا با ؤفیاهیمی
چون «ناهشیار» یا «شخصیت بیمار» ؤخال،اند .تنها چیزی که برای آنها ؤطرح است «رفتارهای»
انهان است .لذا رفتار را به دو قهم بهنجار و نابهنجار تقهیم کردهاند رفتار بهنجار ،رفتار سازگارانه
با ؤحیط است و رفتار نابهنجار رفتار ناسازگارانه با ؤحییط اسیت .بنیابراین ،ؤیالک سیالمبودن ییا
َ

َ ُ

ََ

َ

ً

ی
ك ٍر أ ْو أنثَ ٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن فل ُن ْحـین ُِ َح ٰـو ًة َط َـبة) (نحل.)۹7 :
َ ( .1م ْن َع ِا َل یص ٰه ِهل ًاا ِمن ذ

نیش ایمان در سالمت روانی و شکلگیری شخصیت سالم بر اساس...

،1372

 .)20در این رویکرد ،سالمترین شخصیت کهی است که در تأدیرا ایین سیه سیاختار

۶5

نبودن شخصیت در رویکرد رفتارگرایی ،ؤنطب بیودن ییا نبیودن رفتیار اجتمیاعی بیا ؤحییط اسیت.
رفتارگراها شخصیت سالم را از ِآن کهی ؤیدانند که تأییید اجتمیاعی بیشیتری بیه سیبب رفتارهیای
سازگارانه ،از ؤحیط و اطرافیانش دریافت ؤییکنید (پیروین 2003 ،بیه نقیل از :کیدیور و جیوادی،

،138۶

.)311

در رویکرد انهانگرایی« ،خودشکوفایی» ؤالک سالؤت شخصیت ؤعرفی شده است .بر اساس
این رویکرد ،انهان دارای ؤجموعهای از نیازهای هرؤیشکل تحت عناوین نیازهای فیزیولیوژیکی،
ایمنی ،عش و تعل داشتن ،احترام و خودشکوفایی است که ههور نیاز ؤرتبه باالتر ؤتوق ،بر تیأؤین
نیا ز ؤرتبه پایین است .ؤازلو ؤعتقد است اگر نیازهیای ؤراتیب قبلیی ارضیا شیود و فیرد بیه ؤرحلیه
خودشکوفایی برسد ،سالؤت شخصیت تأؤین شده اسیت (ؤیازلو،1۹70 ،

 .)13۵از نظیر وی،

ویژگی های ؤشترک افراد سالم عبار است از :ادراک صیحی واقعییت ،پیذیرش خیود و دیگیران،
رعایت هنجارهای اجتم اعی ،خیودانگیختگی ،برخیورداری از روحییه ؤعنیوی ،روابیط بیینفیردی
ؤناسب توأم با عالی اجتماعی ،ؤقاوؤت در برابر فرهنگپذیری و گرایش به خلو کیردن بیا خیود.
راجرز ،دیگر ؤتفکر انهانگرا ،درباره انهان سالم تعبیر «شخص با کارکرد کاؤل» به کار برده است.
۶۶

در نگاه آلپور  ،شخص سالم کهی است که در زندگی احهاس ؤهئولیت کند و به دنبال بهیط
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و توسعه ؤهئولیتپذیری باشد .وی شخصیت سالم را دارای و یژگییهیای زییر ؤییدانید :گهیترش
احهاس خود به اشخا

و فعالیتهای فراسوی خود ،خودپذیری ،درک واقعبینانیه ،ؤهیار حیل

ؤهئله و وهیفهگرایی ،رابطه صمیمانه ،دلهوزانه و ؤهربانانه با دیگران ،توانایی دیدن خود به صیور
واقعی و عینی ،و داشتن فلهفه وحد بخش زندگی (شولتز،1387 ،

.)27۵

در رویکرد شناختی ؤالک برای شناخت انهان سالم ،نظام سازهای فرد است .زیرا شخصیت هر
فرد از نظام سازهای او تشکیل شده استِ .کلی ؤعتقد است شخصیت سالم را با توجه به فرآینیدها و

نحوه کارکرد نظام سازهای باید تعری ،کرد .وی پس از ؤطالعا گوناگون سازهها کیه بیا اسیتفاده از
آزؤون  1REPانجام داد ،توانهت به چهار ویژگی برای شخصیت سالم دست پیدا کند:
 .۱عالقه ؤداوم به ارزیابی سازهها
 .2توانایی حذف سازههای ناکارآؤد و جایگزین کردن آن با سازههای کارآؤد
1. Role Construct Reporting

 .۳توسعه نظام سازهای خود
 .۴داشتن خزانهای کاؤال غنی از نقشها (فرس ،1۹۹2 ،
1

.)181

چنانکه گذشت ،رویکردهای اصلی در روانشناسی در تبیین شخصیت سالم اختالف نظرهایی
با یکدیگر دارند ،اؤا وجه ؤشترک همه آنها این است که راجع به انهان برداشیتی ؤیادی دارنید و بیه
جنبهها ی ؤعنوی و ارزشی او توجهی ندارند و با پذیرش نظریه تکاؤل داروین و قیراردادن انهیان در
چرخه زیهتی ؤوجودا زنده عمال انهان را در حید سیایر حیوانیا تنیزل داده ،و بیین او و هیدف
آفرینش فاصله ایجاد کردهاند .بنابراین ،روانشناسی ؤوجود با رویکردهای گوناگون از ترسیم الگوی
شخصیت سالم که همه جنبهها ی ؤادی و ؤعنوی انهان در آن لحاظ شده باشد ،ناتوان است .ؤگیر
اینکه در ؤبانی خود تجدیدنظر کند.
الگوی شخصیت ستالم از دیتدگاه استالم :بیر اسیاس آؤوزههیای دینیی ،انهیان در نظیام آفیرینش
جایگاه و یژهای دارد و از هرفییتهیای علمیی و عملیی واالییی نهیبت بیه سیایر ؤوجیودا زنیده
برخوردار است .برای به فعلیت رساندن این هرفیتهیا نیازؤنید الگیویی اسیت کیه همیه نیازهیای
ؤادی و ؤعنوی در آن لحیاظ شیده باشید .ایین همیان چییزی اسیت کیه ادییان توحییدی ،بیهوییژه
اسالم ؤهیتلزم آن اسیت کیه ؤاهییت انهیان بیهخیوبی شیناخته شیود ،ویژگییهیا و جایگیاه او در
هندسه ؤعرفتی اسالم تبیین گیردد ،و سیپس ؤسلفیههای الگیو از ؤتیون دینیی اسیتخراج و تحلیلیی
روانشناختی از آن داده شود.
تفاو های اساسی الگویی که اسالم برای انهان سالم ؤطرح ؤیکنید بیا آنچیه روانشناسیان در
این باره ؤطرح کردهاند ،نوع نگاه به انهان است قرآن ؤجموعهای از اوصاف و ویژگیهایی ؤ بت و
ؤنفی را به انهان اختصا داده است بعمی از آیا وی را با صفاتی ؤانند خلیفیه خیدا بیر روی
زؤین ،برخوردار از هرفیت علمی گهترده ،اؤانتدار خدا ،دارای کراؤتَ ،
ؤلهم به فجور و تقوا ،واجد
فطر و ؤوجودی جاودانه و دیگر صفا پهندیده ستودهاند و دسیتهای دیگیر از آییا بیا تعیابیری
همچون «ضعی« ،»،عجول»« ،فخور»« ،هلوع»« ،جزوع»« ،ؤنوع»« ،هلوم»« ،جهیول» و دیگیر
صییفا نکوهیییده ،ؤییذؤت کردهانیید .ویژگیهییایی کییه جنبییه ایجییابی و ؤ بییت دارد نشییاندهنده
1. Ferris, G. R

نیش ایمان در سالمت روانی و شکلگیری شخصیت سالم بر اساس...

دییین اسییالم ،در صییدد ترسیییم آن ههییتند .بنییابراین ،ترسیییم الگییوی شخصیییت سییالم از دیییدگاه

۶7

هرفیت های انهان در ؤیان سایر ؤخلوقا است و در عین حیال جایگیاه او را در نظیام ههیتی نییز
نشییان ؤیدهیید .همچنییین ویژگیهییایی کییه جنبییه سییلبی و ؤنفییی دارد ،حکایییت از کاسییتیها و
ؤحدودیتهای وی دارد .با توجه به این خصوصیا ؤ بت و ؤنفی تا حید بهییاری ؤاهییت انهیان
ؤشخص ؤی شود .در عین حال ،توجه به ؤبانی نظری الگوی شخصیت سالم اهمییت خاصیی دارد
که در اداؤه به آن ؤیپردازیم.
مبانی نظری الگوی شخصیت سالم :ؤنظور از ؤبانی نظری ؤفروضههای اساسی ؤربو به ؤاهییت
انهان است که در عل وم دیگر به ادبا رسیده اسیت .ایین ؤبیانی ،در واقیع ،چیارچوبی را تشیکیل
ؤیدهد که ؤی توان بر اساس آن رویکرد اسالم راجع به انهان را به دست آورد و با سیایر رویکردهیا
ؤقایهه کرد (بشیری و حیدری،1396 ،

 .)131ؤبانی نظری انهانشناختی که قرابت بیشتری بیا

الگوی ؤد نظر دارد ،عبار اند از:
ُ
ُ
 .۱انهان ؤوجودی دوساحتی است یعنی افزون بر بعد ؤادی ،بعدی غیرؤادی دارد ،کیه عنصیری
ؤلکوتی و االهی است و در فرهنگ قرآنی از آن به «روح» تعبیر ؤیشود و حقیقیت واقعییاش
را همین «روح ؤجرد» تشکیل ؤیدهد (حجر 28 :و  2۹ؤسؤنون 1۴ - 12 :سجده)8 - 7 :

۶8

 .2انهان خلیفه خدا بر روی زؤین است (ؤسؤنون )1۴ :و خداوند او را برای این ؤهئولیت برگزیده
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است (بقره .)30 :البته در ؤیان انهانها فقط بعمی که هرفیتها و استعدادهای انهانی خیود
را شکوفا کردهاند ،شایهتگی این ؤقام را دارند (آل عمران.)33 :
 .۳انهان هرفیت علمی چشمگیری دارد که هیچ یک از ؤخلوقا ندارند (بقره.)33 - 31 :

 .۴انهان فطرتی خداآشنا دارد و در عم جان و وجدانش ،از خدای خود آگاه اسیت (روم- 33 :
.)۴3
اؤانتدار خدا (احزاب )72 :و در عین
 .۵انهان ؤوجودی است دارای اراده آزاد و ؤختار (دهر،)3 :
ِ
حال ؤهئول (اسراء)3۶ :

 .۶انهان تأدیرپذیر است یعنی هیم از عواؤیل درونیی و تجربیههای شخصیی ،و هیم از عواؤیل
ؤحیطی تأدیر ؤی پذیرد .نیز هاهر انهان بر باطن ،و باطنش بر هاهرش تأدیر ؤیگیذارد (نهیاء:
 ۴3ؤائده)83 :
 .7انهان ؤوجودی تأدیرگذار است و ؤیتواند در دیگران و عواؤل ؤحیطی تأدیر بگذارد
 .8انهان علیرغم پیچیدگیهایی که دارد ،شناختپذیر است .این همه تأکید قرآن دربیاره انهیان

ب یرای اییین اسییت کییه او خویشییتن را آنچنییان کییه ههییت بشناسیید ،و اییین تأکیییدها فییرع بییر
پذیربودن او است (قیاؤت)1۴ :
شناخت
ِ

 .۹انهان ؤوجودی تغییرپذیر است یعنی در فرآیند رشد و گهتره زندگی ،تغییرهای اساسیی در او
به وجود ؤیآید (روم ۵۴ :نهاء ۶ :غافر ۶7 :ؤریم ۴ :یس .)۶8 :به تعبیر دیگر ،انهان سعه
وجودی دارد یعنی در عین حال که ؤادی است ،ؤیتواند با ؤاورای طبیعت ارتبا برقرار کند،
و این نیز ؤهتلزم هرفیت چشمگیر ،انعطافپذیری و تغییرپذیری او است
 .۱۰انهان ؤوجودی کمالطلب و رو به تکاؤل است و رشدش به این دنیا ؤحدود نمیشود ،بلکیه
پس از ؤره نیز اداؤه دارد .افزون بر این ،صرفا برای ؤهیائل ؤیادی نمیکوشید ،بلکیه اهیدافی
بهیار عالی و آرؤانی دارد و فقط با رسیدن به ذا بینهایت آرام ؤیگیرد (رعد 28 :انشیقاق:
 ۶عنکبو )۴3 :
 .۱۱انهان ؤوجودی ؤنطقی و اندیشهورز است (بقره 2۴2 :عنکبو )۴3 :
الهیام فطیری ،زشیتی و زیبیایی اؤیور را درک ؤیکنید
 .۱2انهان وجدان اخالقی دارد و به حکیم ِ
(شمس)۹ - 8 :

 .۱۳انهان کراؤت ذاتی دارد (اسراء ) 70 :خداوند آدؤی را بر بهیاری از ؤخلوقیاتش برتیری داده
 .۱۴انهان ؤاهیت از اویی و به سوی اویی دارد (بقره)156 :
 .۱۵خداوند همه نعمتها را برای انهان خل کرد و انهان را برای خودش ،یعنی برای عبودییت و
پرستش خویش (بقره ۵ :جادیه 13 :ذاریا )۵۶ :
 .۱۶انهان هرفیتهایی دارد که ؤیتواند با همه ؤوجودا ؤادی و غیرؤادی ،در سطوح ؤختلی،،
ارتبا ؤسدر برقرار کند.
با بیان ؤبانی نظری در واقع چارچوب نظری الگوی شخصیت سالم فراهم شید .اینیک وقیت آن
رسیده است که ؤسلفههای شخصیت و ؤسلفههای ایمان نییز ؤشیخص شیود تیا زؤینیه بیرای تبییین
سازوکار تأدیرگذاری ایمان در سالمسازی شخصیت فراهم شود.
مؤلفههای ایمان :ایمان نوعی «سازه» است نه ؤفهوؤی بهیط .ؤفاهیم سازهای از ؤجموعیهای از
ؤسلفهها تشکیل شده است .بنابراین ،نخهت باید عناصر تشکیلدهنده این سازه ؤشخص شیود .بیا
توجه به حوزه ؤعنایی و تعریفی که قبال از ایمان ؤطرح شد ،ؤیتوان دو ؤسلفه اصلی بیرای ایمیان در
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است

۶۹

نظر گرفت .1 :ؤسلفه شناختی  .2ؤسلفه عاطفی .رابطه ایمان با رفتار ییا عمیل نییز ؤشیخص شید
ایمان نهبت به عمل جنبه اقتمایی دارد ،یعنی ،شخص آنجا که هیچ ؤانعی نیهیت و همیه شیرایط
الزم فراهم است و تکلی ،نیز ؤتوجه او اسیت ،بایید بیه ؤقتمیای ایمیان عمیل کنید .در غییر ایین
صور  ،هنوز ایمان در فرد تحق پیدا نکرده است .نمودار زیر ؤسلفههای ایمان را نشان ؤیدهد.
مؤلفههای ایمان
مؤلفه عاطفی
(گرایش و تسلیم قلب)

مؤلفه شناختی

مؤلفههای شخصیت :شخصیت نیز ؤانند ایمان ،نوعی سازه اسیت .هیر سیازهای از ؤسلفیههایی
تشکیل شده است .در اینجا ؤنظور از ؤسلفههای شخصیت واحدهای ساختاری یا عاؤلهای اصلی
و زیربنایی شخصیت است .با توجه به پیچیدگی شخصیت و تک ر نظریههای شخصیت ،هنوز بیین
ؤسلفان در تعداد ؤسلفههای شخصیت اتفاق نظر وجود ندارد .اؤا به طور کلی ؤسلفههای شخصییت
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کرد .نمودار زیر ؤسلفههای شخصیت را نشان ؤیدهد.
مؤلفههای شخصیت

زیستی

شناختی

انگیزشی

رفتاری

چگونگی تأثیر ایمان در تکوین شخصیت سالم

با تعیین ؤسلفههای شخصیت و ؤسلفههای ایمیان ؤعلیوم شید هیر دو سیازه دارای ؤسلفیه شیناختی،
انگیزشی و رفتاری ههتند ،اؤا اینکه چگونیه ایین ؤسلفیهها بیا یکیدیگر ارتبیا برقیرار ؤیکننید تیا
تأدیرگذاری رخ دهد ،نیاز به تبیین روانشیناختی دارد .نظرییهپردازان صیفا  ،شخصییت انهیان را
دارای سازؤانی با سلهلهؤراتب ؤیدانند .یعنی ،سطوحی را برای شخصیت در نظر ؤیگیرند و آن را
طبقهبندی ؤیکنند .در این طبقهبندی چهار سط برای شخصییت در نظیر گرفتیه ؤیشیود سیط

شناختها و گرایشهای ههتهای ،سط ؤربو به خصلتهای پایدار ،سط شکلگیری عیادا و
صفا رفتاری و نهایتا سط ؤربو به رفتارهای روزؤره ،افکار و احهاسا (نک :.پروین و جیان،
،13۹۵

.)188

همانطور که شخصیت سطوحی دارد برای سازه «ایمان» نییز ؤیتیوان سیطوحی را لحیاظ کیرد
و برای تبیین ارتبا این سطوح با یکدیگر ،از طبقهبندی ؤیذکور اسیتفاده کیرد .در ایین طبقهبنیدی
«ایمان» بیه عنیوان گیرایش ههیتهای و عمیی ترین سیط شخصییت در نظیر گرفتیه ؤیشیود کیه
سایر سطوح شخصیت را تحت تأدیر قرار ؤیدهید زییرا شیناختها و گرایشهیا ؤنجیر بیه نیوعی
بییاور قلبییی در انهییان ؤیشییوند کییه بییه اییین بییاور قلبییی اصییطالحا در ادبیییا قرآنییی «ایمییان»
اطییالق ؤیشییود ،ؤاننیید ایمییان بییه خییدا ،ؤعییاد و کتابهییای آسییمانی (بقییره .)177 :الیییه بعییدی
شخصیییت خصییلتهای پایییدار و اساسییی اسییت کییه از تعاؤییل ایمییان (گرایشهییا و بینشهییا) بییا
جهان خارج به وجود ؤیآیید و از آن ؤیتیوان بیه صیفا پاییدار ایمیانی تعبییر کیرد .صیفاتی کیه
به تدریج در پرتو ایمیان بیرای فیرد ؤیسؤن بیه وجیود ؤیآیید ،ؤاننید توکیل ،رضیا ،اخیال

و . ...

اییین صییفا جنبییه پایییدار دارد .سییط سییوم شخصیییت صییفا رفتییاری اسییت کییه تحییت تییأدیر
گرایشهای ههتهای و خصلتهای پایدار به وجود ؤیآید ،ؤانند تواضع ،سعه صیدر ،حهین خلی
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و  . ...و باالخره آخرین ؤرتبه ،که سیط هیاهری و روییه شخصییت را تشیکیل ؤیدهید ،صیفاتی
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است که در رفتارهای روزؤره ،افکار و احهاسا انهیان در صیحنههای گونیاگون زنیدگی ،تجلیی
پیدا ؤی کند ،ؤانند احترام به دیگران ،وفای بیه عهید ،ؤهربیانی ،عفیو و بخشیش (بشییری،13۹۶ ،
.)2۶3 - 2۶2
ُ
الف .نحوه تأثیرگذاری بعد شناختی :در توضی ؤفهوم «ایمیان» گذشیت کیه ایمیان دو ؤسلفیه
شناختی و عاطفی دارد .یعنی جنس ایمان از شناخت و گرایش است .به تعبیر دیگیر ،شیر تحقی
ایمان در گام نخهت ،ؤعرفت به ؤتعلقیا ایمیان اسیت و گیام بعیدی گیرایش بیه آن ؤتعلقیا و
تهلیمشدن .از آنجا که شناخت ،حقیقتی ّ
ؤدرج و تشکیکی است ،ؤراتب دارد .هر چه شیناخت بیه
ؤتعلقا ایمان عمی تر شود درجه ایمان نیز افزایش و اشیتداد بیشیتری پییدا ؤیکنید و در سیازؤان
روانی انهان ادر بیشتری ؤی گذارد .در روایا اسالؤی نیز به ادرگذاری ایمان بیر روح و روان آدؤیی
تصری شده است ،آنجا که ؤیفرؤاید « :ایمیان بیه ؤنزلیه نقطیه سیفیدی اسیت کیه در دل آشیکار
ؤیشود ،هر اندازه که ایمان افزایش یابد ،سیفیدی آن نقطیه گهیترش ؤییابید» (ؤجلهیی،1۴03 ،

ج،1

 .)118طب ی اییین روایییت و روایییا دیگییر ،یکییی از آدییار وضییعی ایمییان روشیینبینی و

بصیر افزایی است .البته ؤعلوم است که در اینجا هر نوع شناخت و آگاهی ؤقصیود نیهیت ،بلکیه
شناختی که در جهت خوشبختی و سعاد انهان و برای بهبود وضع زندگی دنیایی و اخیروی فیرد
ؤفید باشد ،ؤد نظر اسالم است.
در روایتی ،شناختهای ضروری انهان در چهار ؤحیور طبقهبنیدی شیده اسیت .1 :پروردگیار
خود را بشناسی  .2بدانی با تو چه خوبیها کرده و به تو چه نعمتها داده است  .3بدانی از تیو
چه خواسته است  .۴بدانی چه چیزی تو را از دین بیرون ؤیبرد و گمراه ؤیکنید ،تیا از آنهیا دوری
کنی (همان،

 .) 212در روایت دیگری تأکید شده است که هر عملی باید ؤبتنیی بیر شیناخت و

آگاهی باشد « .هیچ حرکتی و کاری نیهیت جیز اینکیه انهیان در آن نیازؤنید بیه شیناخت اسیت»
(ابنشعبه حرانی .)171 ،13۶3 ،برای اهمیت ُبعد شناختی ایمان همین بیس کیه ِقیوام حرکیت
ؤنطقییی انهییان در گییرو فهییم درسییت از آن چیییزی اسییت کییه بییه آن بییاور دارد و اییین در فطییر
حقیقت جوی آدؤی ریشه دارد .بنابراین ،شناخت صحی در واقع ؤظهر تجلی چنین فطرتیی اسیت.
چنانچه ابنسینا ؤی نویهد ،اگر کهی به هر چیزی هر چه بادا بیاد اعتقیاد ورزد ،از فطیر انهیانی
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تهی و از آدؤیت ؤنهلخ شده است (ابنسینا،13۶۴ ،

 1،)۹2 - ۹1چراکه فطر انهانی طالیب
 .)31از

کمال است و شناخت صحی به باورهیای ایمیانی نییز کمیال اسیت (عیارفی،1388 ،
اینرو ؤیتوان اینگونه نتیجه گرفت که ُبعد شناختی ایمان ،باعث فهیم درسیت واقعییت ؤیشیود و
ِقوام حرکت ؤنطقی حیا بشر نیز در گرو باورهای صحی استُ .بعد شناختی ایمان دقیقا سیاحت
شناختی شخصیت را تحت تأدیر قرار ؤیدهد و سالؤت آن را تممین ؤیکند .به تعبیر دیگر ،اگر از
ؤنظر آسیبشناسی روح و روان به ؤهئله نگریهته شود ،از جمله بیماریهای روح ،جهیل و نیادانی
و نداشتن باورهای صحی است .بنابراین ،نقش شناختی ایمان برای روح انهیان بیه ؤنزلیه پیاالیش
روح و روان از بیماری جهل و باورهای نادرست است و این یعنی همیان سیالؤت شخصییت ،کیه
تحقیقا روانشناختی نیز َ
ؤسید این ادعا است.

تحقیقا آلپور و راس ،لیکی و بونر ( )1۹8۵و تهرانی ( )13۹0نیز نشان داده است کیه ُبعید

بینشی شخصیت اهمیت وییژهای دارد و نقیش تعیینکننیدهای در جهیت سیالؤت ییا ناسیالمبودن
« .1ؤن بلغ الی ان یصدق ّ
بای شیء اتف بال سبب ،فقد انخلعت عنه الغریزة البشریة».

شخصیت ایفا ؤیکند .روانشناسان در تحقیقا خود به این نتیجه رسیدهاند کیه بخیش ؤهمیی از
اختالال و بیماریها ناشی از بینشهیا و باورهیای غلیط و ارضانشیدن نیازهیای شیناختی اسیت
(پروچاسییکا و همکییاران،1381 ،

 .)۴08 - ۴3۴ؤزلییو در تحقیقییا بییالینی خییود اف یرادی را

توصی ،ؤیکند که از هر جهت سالماند ،اؤا گرفتار کهالت و فقدان شور هیجان در زندگی ههتند.
وی دریافت که علت اصلی ؤشکال آنان ،فقدان فعالیتهای فکری اسیت .از ایینرو ،ایین افیراد
وقتی خود را درگیر فعالیتهای فکری تأؤیلبرانگیز کننید ،از نظیر روانیی بهبیود ؤییابنید (ؤیازلو،
،1۹70

 .)88هولیون و کیریس ( )1۹8۴فرآینیدهای شییناختی را ؤشیابه نرمافزارهیای کییاؤپیوتر

ؤیدانند .اختاللها یا اشتباهاتی که در پردازش شناختی رخ ؤیدهد ،در ؤحتوای افکار بیه صیور
سوگیریهای ؤنفی و اضطرابی باقی ؤیؤاند .نتیجهای که روانشناسان به دست آوردند این است که
ؤحروؤیت شناختی و شناختهای غلط هیر دو باعیث اضیطراب ،افهیردگی ،احهیاس نااؤییدی،
روانرنجوری ،خشم و پرخاشگری ،ناسازگاری در روابط بینفردی ،احهاس پوچی و بیؤعنادانهتن
زندگی ؤیشود .لذا این دو ؤحق ؤیگویند« :نیاز به دانهتن و فهمیدن به عنوان بخشی از نیازهیای
فطری انهان ؤطرحاند که ؤا را به ارضا سوق ؤیدهند» (همان.)8۹ ،
ُ
در آؤوزههای دین ،ؤهمترین و ارزشمندترین شناخت کیه در جهیت سالمسیازی بعید شیناختی
سازندهترین نقش ایمان هم ؤربو به همین بخش ؤیشود .اساسیترین ؤعرفت در ارتبا با خیدا،
ؤربو به توحید است .دانشمندان اسالؤی فرؤودهاند برای تحق حداقل ؤرتبیه ایمیان ،شیناخت و
اعتقاد به توحید الز م است .یعنی انهان باید ؤوحد باشد تیا ؤیسؤن شیمرده شیود (ؤصیباح ییزدی،
،13۹1

شناخت خداوند ؤتعال یا خداآگاهی این است که ساختار وجیودی آدؤیی در
 .)۶۴ادر
ِ

پرتو توحید ؤنهجم و یکپارچه ؤیشود و این یکپارچکی درونی که در پرتو ایمان به خیدا بیه وجیود
ؤیآید 1،اساس سالؤت روانی و عاؤل اصلی سالمسازی شخصیت او ؤحهوب ؤیشیود (بشییری،
،13۹۶

.)1۴۵

ب .نحوه تأثیرگذاری ُبعد گرایشی :سالمبودن ساحت گرایشی شخصیت اهمیت بهییار دارد زییرا
َ

ً

ً

َ

َ

ً َ

ً ْ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
َ ْ ْ
كث ُهر ُه ْم لها ْیعل ُا َ
 ( .1یض َر یب ٱلل ُه َم َثلا َر ُجلا فـِِ ُش َرك ُاء ُمت یش ك ُْ َ
هون) (زؤیر .)2۹ :از
ون َو َر ُجلا یسل ًا ِل َر ُج ٍل َه ْهل ْسْ َهت ِوی ِن َمثلها ٱل َح ْا ُهد ِلل ِهه بهل أ
ِ
ِ

این آیه ؤیتوان استفاده کرد که خاصیت باور توحیدی و ایمان به خدا انهجام درونیی و سیالؤت روان اسیت و ؤتقیابال فقیدان
ایمان توحیدی ،فقدان انهجام درونی و فقدان سالؤت روان را در پی دارد.
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شخصیت کارآیی دارد ،ؤعرفت به خداوند ؤتعال است .یعنی ؤعرفت بیه ذا  ،صیفا و افعیال او.
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اگر انهان به ؤاشین تشبیه شود ،ساحت گرایشی ،در ساختار شخصیت وی به ؤنزله ؤوتور ؤحرک به
حهاب ؤیآید کیه خمیرؤاییه حرکیت و ایجیاد تیالش در انهیان اسیت .روانشناسیان در یکیی از
تقهیمبندیها ،گرایشهای انهان را به چهار دسته غرایز ،عواط ،،انفعیاال و احهاسیا تقهییم
کردهاند (ؤصباح یزدی،13۹1 ،

.)۴1۴

برخی از اندیشمندان ؤهلمان گرایشها را دارای سه شعبه اصلی ؤیدانند که عبار اند از :ؤییل
به جاودانگی ،کمیالخواهی و لیذ خیواهی .کمیالخواهی دارای دو زیرؤجموعیه تحیت عنیاوین
ّ
«قدر طلبی» و «حقیقتجویی» است لذ جویی گهتره وسیع و فیروع بهییار گونیاگونی دارد و
در کل ؤیتوان همه آنها را به سه بخش تقهیم کرد :یک بخش به بدن انهانی ؤربو ؤیشیود ،ؤ یل
غریییزه گرسیینگی ،تشیینگی و جنهییی بخییش دوم بییه رابطییه روح بییا بییدن ؤربییو ؤیشییود ،ؤ ییل
زیباییدوستی و جمالطلبی ؤیادی و ؤعنیوی بخیش سیوم ؤخصیو
عواط ،،احهاسا و انفعاال (همان،

روح و روان اسیت ،ؤاننید

.)18۹ - 17۶

نقش ایمان در سالمسازی سیاحت گرایشیی شخصییت ،در چنید زؤینیه اؤکانپیذیر اسیت.1 :
شکوفاسازی گرایشها  .2کنترل ،تعدیل و جهتدهی گرایشها  .3تشدید یا تمعی ،گرایشهیا
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 .۴ترجی برخی از گرایشها بر برخی دیگر ،در ؤقام تزاحم و تعار .
ایمان به خدا ،در واقع گرایش توحیدی را در انهان فعال ؤیکنید .بیه دنبیال فعالشیدن گیرایش
توحیدی ،سایر گرایشهای فطری انهان ؤانند ؤیل به جاودانگی ،کمالخواهی و لذ جویی نیز که
از اصلیترین گرایشهای انهان است ،فعال ؤیشود .عالوه بر این ،ایمان به خدا گرایشهای فطری
انهان را جهتدهی ؤیکند ،چه اینکه انهان ارضای همه این ؤیلهای فطری خود را در گیرایش بیه
توحید ؤیبینید .همچنیین ،افیزایش ایمیان باعیث تشیدید گرایشهیای فطیری انهیان ،کیه همیان
گرایشهای توحیدی است ،ؤیشود .در اداؤه به نقش ایمان در گرایشهای فطری ؤیپردازیم.
الف .میل به جاودانگی :در قرآن آیاتی وجود دارد که داللت ؤیکند بر اینکه ؤیل به جیاودانگی در
انهان وجود دارد 1.بر همین اساس شیطان به دلیل وجود ایین ؤییل ،سیعی دارد بیا دادن اطالعیا
نادرست انهان را فریب دهد .ؤتقابال خداوند ؤتعال نیز با توجه بیه همیین ؤییل فطیری ،بیه انهیان
َ
ی
َ
ی َ ٰ ُ َ َ ٰ َ ُ َ ْ َُُ ی ََٰ ی َ َ ْ ُْ َ ُْ َ َ
َ
َ
َ
هك لها ی ْبل ٰهى) (طیه( )120 :ف َو ْس َهو یس ل ُه َاه ٱلش َـط ٰه ُن ِل ْـب ِهد َى ل ُه َاه َمه ُو ِر َى
( .1ف َو ْس َو یس ِإلـِِ ٱلشـطهن ق ل ی ه دم هل أدلك على َجرةِ ٱلخل ِد و مل ٍ
َ
َ
َ
ٰ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ی
ُ
َ
ی َْ َ ََ َ ََ ُ
ك َا َر ُبك َا َع ْن َه ٰه ِذهِ ٱلش َج َرةِ ِإلآ أن َتك َون َملك ِین أ ْو َتك َون ِم َن ٱل َخ ٰه ِهل ِد َین) (اعراف.)20 :
َع ْن ُه َا ِمن سوء ِات ِها وق ل م نه

خطاب ؤیکند که ای انهان! تو که در پی چیزی جاودانه ؤیگردی ،آن چیز نزد خدا است و در سایه
ایمان به خدا و توکل بر او به دست ؤیآید 1.خداوند در واقع ؤیخواهد با جمله «ؤیا عنید اهّٰلل بیاق»
ؤصداق آن شیء جاودانه را به انهان نشان دهد تا کشش درونیی و ؤییل فطیری وی را بیه طیرف آن
جذب کند .ایمان به خدا در واقع نقش جهتدهی و هدایت این ؤیل را در ؤهیر صیحی دارد .لیذا
قرآن با برانگیختن عقل و اندیشه انهان ؤیفرؤاید« :آنچه نزد خدا است ،اگر بدانید ،برای شما بهتیر
و پایدارتر است» (قصص« )60 :آنچه نزد شما است دواؤی ندارد ،اؤا آنچه نزد خیدا اسیت بیاقی
است و دوام دارد» (نحل 95 :و .)96
ب .قدرتطلبی :ؤیل به قدر به صور طبیعی در درون انهیان وجیود دارد و قیرآن نییز وجیود
چنین گرایشی را در انهان تأیید ؤیکند .زیرا شییطان بیا ؤفرو گیرفتن ؤییل بیه قیدر در انهیان
ؤیکوشد انهان را فرییب دهید (طیه 120 :اعیراف .)20 :اؤیا همیانطور کیه حیب ذا و سیایر
گرایشهای فطری ،به خودی خود ؤنشأ هییچ فعلیی در انهیان نمیشیود ،قیدر طلبیی نییز ؤنشیأ
فعالیتی در انهان نمیشود بلکه برای فعالشدن نیازؤند شرایط است این شرایط عبار انید از.1 :
شناخت نوعی از قدر خارجی  .2شناخت عجز و ناتوانی خود و فقدان آن قیدر
.)11۵ - 11۴

قرآن در آیا ؤتعددی به این ؤیل اشاره دارد و در ؤرحله اول ؤیخواهید ایین ؤییل را در انهیان
فعال کند (طه .)120 :سپس در ؤقام تحصیل قدر  ،ؤیفرؤاید« :همه قیدر و عیز فقیط از آن
خدا است» (نهاء 13۹ :بقره 1۶۵ :حج .)۴0 :سپس ؤعرفتهایی را که برای کهب قدر ؤفیید
است عرضه ؤیکند نخهت شناخت راجع به اینکه انهان از هرفیتهای چشمگیری بیرای کهیب
قدر برخوردار است .دانهتن این ؤعنا باعث ؤیشود انگیزه کهب قدر در انهان تقویت شیود،
به گونهای که به هر ؤرحله ای از قدر رسید ،توق ،نکند و همواره در صیدد کهیب قیدر بیشیتر
باشد .دوؤین نوع ؤعرفت که برای انهان ؤفید است ،شناخت ایین حقیقیت اسیت کیه قیدر های
انهان در این جهان ؤادی همگی جنبه ابزاری دارد .هدف از کهب قدر این است که زؤینیه بیرای
کهب کماال بیشتر فراهم شود و سوؤین ؤعرفت کارساز در زؤینه قدر  ،فهم این حقیقت اسیت
که انهان بداند همه چیزهایی که به دست آورده ،از جمله قدر  ،در حقیقت ؤیال خیودش نیهیت
َ ُ
َ َ َ
َُ
َ
ْ
َ
ی َ
( .1ف َا أ ِوت ُیتم ِمن ش ْى ٍء ف َا َت ُع ٱل َح ٰـوةِ ُٱلد ْنی َو َم عِ َند ٱلل ِه َخ ٌیر َو أ ْبق ٰى ِلل ِذ َین َء َام ُنوا َو َعل ٰى َرب ِه ْم َیت َوكلو َن) (شوری.)3۶ :
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نیازؤندی به آن قدر (نک :.ؤصباح یزدی،1388 ،

 .3احهیاس

بلکه ؤالک اصلیاش خدا است و به صور عاریه ای در اختییار انهیان قیرار داده شیده تیا از ایین
قدر برای کهب کمال حقیقی خود استفاده کند .بنابراین ،اگر کهی به دنبال قدر و عز اسیت
باید بداند که هر عزتی از آن خدا است (فاطر.)10 :
قییدر در ؤراحییل ؤختلیی ،در رفتییار انهییان ،ههییور و بروزهییای گونییاگونی دارد و گییاه ؤنشییأ
انحرافهای بزرگی ؤیشود .از این رو قرآن کریم از همان ابتیدا قیدر و ؤفاسید آن را زییر ذرهبیین
ؤی گذارد و درباره پیاؤدها و آدار سوء آن هشدار ؤیدهد (یونس 83 :قصص .)83 :قرآن به انهیان
آؤوزش ؤیدهد که در ؤهیر این گرایش ،اگر درست قدم بیردارد و در جهیت صیحی حرکیت کنید
چنان اوج ؤیگیرد که در جوار خدای عزیز و ؤقتدر ؤطل قرار ؤیگیرد (قمر .)۵۵ :نقش ایمیان در
ارتبا با این گرایش آن است که فرد ؤسؤن با شناخت صیحیحی کیه از آؤوزههیای قرآنیی دریافیت
ؤیکند این گرایش را در راستای اهداف االهی و کهب کمال خود جهتدهی و هدایت ؤیکند.
ج .حیییتجویی یا حس کنجکاوی :این گرایش نیز ؤانند قدر طلبی در انهان فطیری اسیت و از
گرایش اصیلتری به نام کمالطلبی ؤنشعب ؤیشود .این گرایش ،در گام نخهت انهیان را وادار بیه
ؤطالعه نفس خود ؤیکند و در نتیجه انهان پی ؤیبرد که :نفس چه وابهتگیهایی به دنیای بیرون از
7۶

خود دارد؟ چه جایگاهی در نظام ههتی دارد؟ ؤهتقل است یا وابهته؟ و در صور وابهتهبودن چه
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وابهتگیهایی دارد؟ در گام بعدی ،غریزه حقیقتجویی انهان را تحریک ؤیکند کیه همیه چییز را
بداند .اؤا آیا این خواست فطری ،با توجه به ؤحدودیت زؤانی و سایر ؤحدودیتها ،اؤکیان وقیوعی
دارد یا خیر؟ در صور اؤکانداشتن ،آیا دانهتن هر چیزی برای انهان ؤفید است؟ اینجا است کیه
نگرش ایمانی ؤیتواند نقش آفرینی کند .به عبار دیگر ،نقش ایمان در این گرایش فطیری ،تعییین
ؤهیر حقیقت جویی ،نوع حقیقتی که باید دانهته شود و باْلخره درجه واقعنمیایی آن دانیش اسیت.
ایمان ،انهان را به دانهتن چیزی هدایت ؤیکند که به نفع زندگی دنیوی و اخروی او اسیت و فراتیر
از آن را ؤنع ؤیکند .چنانچه قرآن در این باره ؤیفرؤاید« :ای کهانی که ایمان آوردهاید! از چیزهایی
که هر گاه برایتان آشکار شود شما را ؤحزون و ناراحت ؤیکنید پرسوجیو نکنیید» (ؤائیده.)101 :
همچنین ،ایمان انهان را به اؤوری هدایت ؤیکند که ؤطاب با واقیع و در جهیت رسییدن بیه یقیین
باشد و او را از جهل ،شک و وهم دور کند .چنانچه قرآن از پیروی از هن و گمان و تجهس در اؤور
دیگران نهی کرده است (حجرا  .)12 :زیرا درجه واقعنمایی علم اگر در حد یقیین نباشید ،نیهتنها
ؤفید واقع نمیشود ،ؤوجب گمراهی انهان و سوءهن به دیگران نیز ؤیشود .همچنین ،تجهیس در

اؤور دیگران نیز اؤنیت روانی آحاد جاؤعه را تهدید ؤیکند .عیالوه بیر ایین ،تهدییدی جیدی بیرای
سالؤت روان خود فرد ؤحهوب ؤیشیود و در صیور تبدیلشیدن آن بیه روییه و سیبک زنیدگی،
ؤوجب اختالل شخصیت فرد ؤیشود .لذا ایمان به خدا و عمل به ؤقتمیا ایمان [اواؤر و نیواهی
شرعی] نقش بهیار ؤسدری در سالؤت روانی ،شکلگیری شخصیت سیالم و تیأدیر بازدارنیدهای در
خصو

آسیبهای احتمالی دارد.

د .لذتطلبی :یکی دیگر از گرایشهای فطری انهان ،گرایش به لیذ و گرییز از درد و نیاراحتی
است .قرآن کریم ضمن پذیرش این گرایش ذاتی در انهان ،سعی در هیدایت و ارضیای صیحی آن
دارد .به همین دلیل برخی از آؤوزههای قرآن ناهر به این ؤیل فطری است .از آنجا که انهان ترکیبیی
از دو جوهر ؤادی و غیرؤادی است ،لذ های او نیز جنبه ؤادی و ؤعنوی دارد .قیرآن بیرای هیر دو
نوع لذ برناؤه دارد .این کتاب آسمانی به انهیان وعیده ؤیدهید کیه اگیر در زنیدگی راه االهیی را
بپیماید ،به لذ و سعاد ؤیرسد ،و اگر از این راه ؤنحرف شود و از دستورهای االهیی سیرپیچی
کند ،آیندهای تلخ و شیقاو بار در انتظیارش خواهید بیود .در همیه آییاتی کیه تعیابیر «سیعاد »،
«فالح»« ،فوز» و اؤ ال آنها در قرآن به کار رفته ،ؤعنایش همین است که چون انهان فطرتیا طالیب
لذ  ،سعاد  ،خوشبختی و کاؤیابی است ،باید به دستورهای دینی عمل کند تا بتوانید ؤطلیوب و
یکی دیگر از تعابیر قرآنی که در ارتبا با این ؤیل فطری به کار رفته است ،تعبیر «حیا طیبیه»
است (نحل )۹7 :قرآن ؤیفرؤاید« :هر کس از ؤرد و زن که رفتار شایهته انجام دهد و ؤسؤن باشد
زندگی خوشی [زندگی لذ بخشی] به او ؤیدهیم» .خداوند در ایین آییه بیه نقیش ایمیان و عمیل
صال در دستیابی به سعاد و زندگی لذ بخش تصری ؤیکند و ؤیفرؤاید در سایه ایمان ایین
ؤیل فطری ارضا ؤیشود.
ه  .احساسات و انفعاالت :اگر برای نفس انهان سطوح و الییههایی در نظیر گرفتیه شیود یکیی از
وسیعترین و در عین حال ،سطحیترین این سطوح ،احهاسیا و انفعیاال اسیت .احهاسیا و
انفعاال شاخههای گوناگون و آدار ّ
ؤتنوعی دارند که در همه رفتارهیای انهیان بیروز و ههیور پییدا
ؤیکنند حاالتی نظیر غم ،شادی ،پشیمانی ،خشم ،خشنودی ،ترس ،اؤنیت ،یأس و اؤید .در اینجا
این پرسش ؤطرح ؤیشود که :نقش ایمان در سالمسازی این الیه از شخصییت چیهیت؟ ایمیان از
چند جهت این سط از شخصیت را تحت تیأدیر قیرار ؤیدهید .ایمیان در نحیوه بیروز و شید و
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گمشده خود را باز یابد و به هدفش برسد (هود.)106 :

77

ضع ،این حاال روانی ،و نیز در جهتدهی این حاال  ،نقشآفرینیی ؤیکنید .قیرآن کیریم ادیر
ایمان به خدا را از یک سو عاؤلی برای ایجاد سیکینه و آراؤیش قلیب (فیت  ،)4 :اؤییدواری (بقیره:
 )219و اؤنیت (نور 55 :انعام )82 :ؤیداند و از سوی دیگیر ،آن را عاؤیل نجیا از غیم (انبییاء:
 ،)88ؤانع ترس و اندوه (بقره 277 ،62 :ؤائده )69 :و نگرانی (آل عمران )139 :ؤعرفی ؤیکنید.
وقتی نعمتی به ؤسؤن ؤیرسد طبعا خوشحال ؤیشود ولی این خوشحالی بهتری را فیراهم ؤیکنید
که این نعمت را در راه صحی هزینه کند .ؤسؤن اگر از کهی خشمگین شد خشمش را ؤهار ؤیکند
و از هلمکردن به دیگران ؤیپرهیزد .همچنین ،اگر نعمتی را از دست داد ،دچار جزع و فزع یا یأس و
نااؤیدی نمیشود ،به گونهای که از انجیامدادن وهیای ،واجیب بیاز بمانید .بنیابراین ،ایمیان نقیش
تعیینکنندهای در ؤهار احهاسا و انفعاال انهان ،و تعدیل و جهتدهی به آن دارد.
بحث و نتیجه گیری

ابتدا ،با بررسی ؤفاهیم کلیدی پژوهش در ؤنیابع دینیی و روانشیناختی ؤشیخص شید کیه ؤفهیوم
«ایمان» دارای دو ؤسلفه شناختی و عاطفی است و رابطیه آن بیا رفتیار جنبیه اقتمیایی دارد .ؤفهیوم
«شخصیت» نیز دارای ؤسلفه شناختی ،انگیزشی و رفتاری است .در گام بعدی ،سیالؤت روانیی در
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رویکردهای پنچگانه روانشناسی بررسی شد و این نتیجه به دست آؤد که در روانشناسی به برخیی
از ابعاد سالؤت روانی پرداخته شده اؤا جنبههایی از آن ،ؤانند سالؤت ؤعنوی ،ؤغفول ؤانده است.
در گام سوم ،ؤهئله اصیلی پیژوهش ،یعنیی «چگیونگی و سیازوکار تأدیرگیذاری ایمیان در تکیوین
شخصیت سالم» بررسی شد .حاصل آن دستیابی به چند نکته ؤهم و اساسی بود:
 .1با تحلیل ؤفاهیم اصلی ؤعلوم شد که واژه «ایمان» و «شخصیت» دو ؤفهیوم بهییط نیهیتند،
بلکه دو سازهاند و هر کدام دارای ؤسلفه شناختی ،انگیزشی و رفتاری ههتند .اؤا اینکیه چگونیه ایین
ؤسلفهها با یکدیگر ارتبا برقرار ؤیکنند تا تأدیرگذاری رخ دهد ،نیاز به تبییین داشیت .بیرای تبییین
روانشناختی ،از رویکرد صفا که تا حیدودی ؤیتوانهیت بیه تبییین روانشیناختی کمیک کنید،
استفاده شد
 . 2در رویکرد صفا  ،شخصیت انهیان دارای سیازؤانی پوییا و سلهیله ؤراتیب اسیت .یعنیی
سطوحی را برای شخصیت در نظر ؤیگیرند و آن را طبقهبندی ؤیکننید .در ایین طبقهبنیدی چهیار
سط برای شخصیت در نظر گرفته شده است سیط شیناختها و گرایشهیای ههیتهای ،سیط

ؤربو به خصلتهای پایدار ،سط شکلگیری عادا و صفا رفتاری و نهایتا سیط ؤربیو بیه
رفتارهای روزؤره ،افکار و احهاسا
 .3همانطور که شخصیت سطوحی دارد «ایمان» نیز سیطوحی دارد کیه بیا سیطوح شخصییت
ارتبا دارد و قابیل طبقهبنیدی اسیت در ایین طبقهبنیدی «ایمیان» بیه عنیوان گیرایش ههیتهای و
عمی ترین سط شخصیت در نظر گرفتیه شیده کیه سیایر سیطوح شخصییت را تحیت تیأدیر قیرار
ؤیدهد .زیرا شناختها و گرایشها ؤنجر به نوعی باور قلبی در انهان ؤیشود .بیه ایین بیاور قلبیی
اصطالحا در ادبیا قرآنی «ایمان» اطالق ؤیشود .از تعاؤل ایمان (گرایشها و بینشها) با جهیان
خارج ،الیه بعدی شخصیت ،یعنی خصلتهای پایدار ،به وجود ؤیآید که از آن ؤیتوان به صفا
پایدار ایمیانی تعبییر کیرد ایین صیفا عبار انید از :توکیل ،رضیا ،اخیال

و . ...سیط سیوم

شخصیت ،صفا رفتاری است که تحت تأدیر گرایشهای ههتهای و خصلتهای پایدار به وجیود
ؤی آید ،ؤانند تواضع ،سعه صدر و حهن خل  .الیه بعدی که سیط هیاهری و روییه شخصییت را
تشکیل ؤی دهد صفاتی است که در رفتارهای روزؤیره ،افکیار و احهاسیا انهیان در صیحنههای
گوناگون زندگی تجلی پیدا ؤیکند ،ؤانند احترام به دیگران ،وفای به عهد ،ؤهربانی ،عفو و بخشش
آفریدگار انهان و کل ههتی است و به تمام ابعاد ،ویژگیها و نیازهای انهان اشیراف کاؤیل دارد ،در
پرتو این ارتبا ایمانی ،ؤنبع جاؤع و کاؤل ؤعرفتی برای انهان گشوده ؤیشود کیه از ایین رهگیذر،
انهان ؤیتواند در ؤقام تعاؤل ،با درک و فهم درست ارتباطی واقعبینانه و سالم با دیگران برقرار کند
 .۵نقش ایمان در سالمسازی سیاحت گرایشیی شخصییت ،در چنید زؤینیه اؤکانپیذیر اسیت:
 .1فعالسازی گرایشها  .2ؤهار ،تعدیل و جهتدهی گرایشها  .3تشدید یا تمعی ،گرایشهیا
 .۴ترجی برخیی از گرایش هیا بیر برخیی دیگیر ،در ؤقیام تیزاحم و تعیار  .ایمیان بیه خیدا ،در
واقع اصلیترین گرایش را در انهان فعال ؤیکند .به دنبال آن سایر گرایشهای فطری انهیان ،ؤاننید
ؤیل به جاودانگی ،کمالخواهی و لذ جویی نیز فعیال ؤیشیود .عیالوه بیر ایین ،ایمیان بیه خیدا
گرایشهای فطری انهان را جهتدهی ؤیکند .زیرا ارضای همه گرایشهیای فطیری در گیرایش بیه
توحید تحق ؤییابد .همچنین ،با افزایش درجا ایمان ،گرایشها و انگیزهیای فطیری انهیان نییز
ارتقا پیدا ؤیکند
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 .۴سطوح شخصیت ،در پرتو ایمان به خدا ،با خیدای ؤتعیال ؤیرتبط ؤیشیود و چیون خداونید
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 .۶سالؤتی دو ساحت بینشی و گرایشی شخصیت ،تا حد بهیاری ،سالمبودن ساحت رفتاری را
به دنبال دارد .زیرا انهان با شناخت درست از طرفهای ارتبا خویش ،به این درک و فهم ؤیرسید
که وهیفه رفتاری او در قبال آنها چیهت و با هدایتشدن و قرارگیرفتن سیاحت گرایشیی در ؤهییر
شرع و عقل ،انگیزه رفتار سالم در ؤقام ارتبا رفتاری با آنها فراهم ؤیشود .در واقع ،در پرتو ایمان،
نوعی انهجام وحد بخش درونی در سازؤان روانی آدؤی شکل ؤیگیرد ،به گونهای کیه بیین همیه
جنبههای شخصیت نوعی همگرایی به وجود ؤیآید و سالؤتی شخصیت تأؤین ؤیشود.
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