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چکیده
تعیین مالکهای نابهنجاری از مهمترین موضوعات در دانش روانشناسی است و کتاب راهنمای تشخیصی و آمااری
اختاللهای روانی بهعنوان مهمترین مبنای تشخیص اختاللهای روانای ،ماالکهاایی را پیشانهاد داده اسات .ایان
پااهوهش بااا ه ا

بررس ای تطبیق ای مااالکهااای نابهنجاااری در قاارآن کااریم و کتاااب راهنمااای تشخیصاای و آماااری

اختاللهای روانی انجام ش ه است .روش پهوهش ،توصیفی باا بهارهگیاری از روش تطبیقای باردی باود .یافتاههاای
پهوهش نشان داد پنج مالک برای اختاللهای روانی در کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی شاام
انحرا از انتظارات فرهنگی ،اختالل رفتااری  -روانشاناختی  -زیساتی ،انعطاا ناپا یری ،عا م کنتارل و اخاتالل
قاب توجه بالینی وجود دارد .همچنین یافتههای پهوهش پنج مالک را برای نابهنجاری در قرآن کریم شام ؛ افارا و
تفریط ،انسجامنیافتگی  ،غیرمتعار بودن ،غیرعقالنی بودن و دوری از فطرت شناسایی کرد .تطبیق ایان ماالکهاا
نشان داد که مالک انحرا از انتظارات فرهنگی با غیرمتعار بودن و ماالک اخاتاللهاای رفتااری-روانشاناختی-
زیستی با انسجامنیافتگی همپوشی دارد .عالوه بر این یافتهها نشان داد مالکهای ع م کنتارل ،انعطاا ناپا یری و
اختالل قاب توجه بالینی میتوانن در اثر ع م تعق بروز کنن و مالک دوری از فطرت ،میتوان با تماام ماالکهاای
نابهنجاری کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی در ارتبا باش  .همچنین یافتههاا نشاان داد باهجا
اختاللهای مادرزاد و با منشأ زیستی ،سایر اختاللها میتوان در اثر فاصله گرفتن انسان از فطرت پ ی آی .
واژگان کلیدى :قرآن کریم ،DSM ،بهنجاری ،نابهنجاری ،فطرت ،روانشناسی اسالمی
* دانشجوی دکتری شته قرآن و علوم

وانشناسی ،جامعه المصطفی العالمیه | seyedheydarehashemi.6583@gmail.com

** استادیا پژوهشگاه بین المللی المصطفی و عضو گروه وان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تا یخ د یاف ۱۴۰۰/11/11 :؛ تا یخ پذیرش1۴۰۱/02/10 :

مقدمه

یکی از مباحث چالشی و پرمناقشه د وانشناسی ،تعیین مالکهای بهنجا ی و نابهنجا ی اس .
د این زمینه و یکردهای مختلفی همچون زیس شناختی ،وانتحلیلگری ،شناختی ،انسانگراییی
و اجتماعی وجود دا د (کاپالن ،1۳92 ،1ص 28و سلیگمن ،1۳86 ،2ص .)6پژوهشهایی د زمینه
بر سی و ا زیابی مالکهای نابهنجا ی د وانشناسی معاصر صیو ت گرفتیه اسی  .د یکیی از
مهمترین این پژوهشها ،ابوترابی ( )1۳97د پژوهشی بیا عنیوان «نقید میالکهیای بهنجیا ی د
وانشناسی با نگرش به منابع اسالمی» بهصو ت تفصیلی پا از بر سی دیدگاه مکاتیب مختلیف
د حوزه مفهوم بهنجا ی ،به نقد آنها با و یکرد اسالمی پرداخته اس  .پیژوهش دیگیر ا فقیهیی،
شریفی و پناهی ( )1۳9۳با عنوان «بر سی نا ساییهای دیدگاههیای وانشناسیی معاصیر پیرامیون
مالکهای بهنجا ی و نابهنجا ی و تبیین این موضوع از دیدگاه اسالمی» انجیام داده اسی کیه د
این پژوهش نیز پا از مرو مالکهای نابهنجا ی از دیدگاههای مختلف وانشناسی ،کاستیهای
این مالکها بر سی شده و د نهای دیدگاه اسالم بیر اسیاس د یافی پیژوهشگیران احصیا شیده
اسی  .همچن یین بییاقری ( )1۳91د پییژوهش خییود بییا عنییوان «بهنجییا ی و نابهنجییا ی از منظییر
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وانشناسی مادهگرا و و یکرد اسالمی» به بر سی و مقایسه مفهوم بهنجا ی و نابهنجا ی از دیدگاه
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وانشناسی معاصر و و یکرد اسالم پرداخته اس  ،با این تفاوت کیه د ایین پیژوهش بییشتیر بیه
مبانی و یشه مفهوم نابهنجا ی پرداخته شده اس .
بر سیها نشان داد که بیشتر این پژوهشها سعی د بر سیی نظرییات و مکاتیب وانشناسیی
معاصر و عرضه آنها به و یکرد اسالمی داشتهاند .د این میان بر سی اثری کیا بردی و مبنیایی د
تشخیصهای افتراقی مانند کتاب « اهنمیای تشخیصیی و آمیا ی اخیتاللهیای وانیی»)DSM( 3
و عرضه آن بر مالکهای برگرفته از قرآن کریم ،ضرو ی به نظر می سد .کتاب اهنمای تشخیصیی
و آما ی اختاللهای وانیی کیه توسیط انجمین وانپزشیکی امریکیا بیه و یراسی پینجم سییده
اس ی  ،بییهعنییوان مرجییع تشخیص یی تمییام اخییتاللهییا و نابهنجییا یهییای وانییی از مقبولییی
ً
نسبتا گستردهای برخو دا اس (محمیدی و گراونید ،1۳94 ،ص .)۳09میالکهیای مطیر شیده
1. Kapaln, H
2. Seligman, M
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

د این کتاب شیامل انحیرا از انتظیا ات فرهنگیی ،اخیتالل فتیا ی  -وانشیناختی  -زیسیتی،
انعطا پذیری و عدم کنترل اسی (انجمین وانپزشیکی امریکیا .)2000 ،البتیه ایین میالکهیا،
بهعنوان شاخصهای مشترک و کلی برای همه نابهنجا یها عنوان میشود و هرکدام از اختاللهیای
یکرشده د این کتاب ،مالکهای و یژه خود ا نیز دا د (کیو ،1۳86 ،1ص .)41مالکهیای یادشیده
د کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اخیتاللهیای وانیی مبنیای بسییا ی از پیژوهشهیا بیوده و
تشخیص و د مان اختاللها بر اساس آنها صو ت میگیرد .به نظر می سید نابهنجیا ی د منیابع
اسالمی قلمرو وسیعتری دا د بهگونهای که برخی از آنها ییل میالکهیای نابهنجیا ی یکرشیده د
کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اختاللهای وانی قرا نمیگیرد؛ بنابراین ،هد اصلی پژوهش
حاضر پاسخ به سه سؤال ییل اس :
 .1مالکهای نابهنجا ی از دیدگاه قرآن کریم کداماند؟
 .2مییالکهییای نابهنجییا ی از دیییدگاه کتییاب اهنمییای تشخیصییی و آمییا ی اخییتاللهییای
وانی کداماند؟
 .۳نظام تشخیصی نابهنجا ی قرآن کریم با کتیاب اهنمیای تشخیصیی و آمیا ی اخیتاللهیای

روش پژوهش

وش این پژوهش ،توصیفی با بهرهگیری از وش تطبیقی ِب ِردی )1964( 2بیود .ایین وش د چهیا

مرحله زیر انجام میشود :مرحله اول :انجام مطالعه مرو ی بهمنظو بر سی مالکهای نابهنجا ی
د قرآن کریم و کتاب اهنمای تشخیصی و آمیا ی اخیتاللهیای وانیی .مرحلیه دوم :شناسیایی و
جمعبندی مالکهای نابهنجا ی د قرآن کریم و کتاب اهنمای تشخیصی و آمیا ی اخیتاللهیای
وانی .مرحله سوم :مقایسه و تطبیق مالکها و مفاهیم مرتبط با نابهنجا ی د قرآن کیریم و کتیاب
اهنمای تشخیصی و آما ی اختاللهای وانی .مرحله چها م :تعیین شباه ها و تفاوتها ،بحیث
و نتیجهگیری و تبیین نهایی (شکل .)1
1. Kew, S
2. Bereday, G. Z
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وانی چه شباه ها و تفاوتهایی دا د؟
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شناسایی ،اسیتخراج و

مطالعیییه میییالکهیییای
نابهنجیییا ی د کتیییاب
اهنمیییای تشخیصیییی و
آمیییا ی اخیییتاللهیییای
وان یی و قییرآن کییریم بییا
مراجعه به تفاسیر

جمعبنیدی مفیاهیم و
مؤلفهها

مقایسیییه و تطبییییق
مالکها و مفاهیم

تعیییین شییباه هییا و
تفاوتهای مالکهای
شناسییییایی شییییده و
نتیجهگیری نهایی

شکل  :۱مراحل چها گانه وش تطبیقی ِب ِردی د این پژوهش

بییا توجییه بییه مراحییل پیشییین ،مییالکهییای نابهنجییا ی از کتییاب اهنمییای تشخیصییی و
آما ی اختاللهای وانی استخراج شد .برای این منظو ضمن مراجعه به آخرین نسخه ایین کتیاب
( ،)DSM-V-TRاز کتابها و مقالههایی که به بر سی مالکهای نابهنجا ی و بهصو ت و یژه نیارر
به کتاب اهنمای تشخیصیی و آمیا ی اخیتاللهیای وانیی پرداختیه بودنید ماننید کتیاب «تمیایز
شخصی عیادی و غیرعیادی» 1نوشیته اسیتفان اسیتراک ،2اسیتفاده شید .همچنیین ،میالکهیای
نابهنجا ی بر اساس آیات قرآن کریم ،با بهره از آثا مفسران و پژوهشگران قرآنیی ،تبییین و تحلییل
شد .سپا ضمن مطابق دهی ،نقاط اشتراک و افتراق و نا ساییهای احتمالی استخراج و د پایان
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نتیجهگیری شد.
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یافتههای پژوهش
مرحله اول :مطالعهه مهروری بههمنظهور بررسهی مهالکههای نابهنجهاری در کتهاب راهنمهای تشخیصهی و آمهاری
اختاللهای روانی و قرآن کریم

اختالل وانی د کتاب  DSM - 5اینگونه تعریف شده اسی « :وجیود نشیانگانی کیه مشخصیه بیا ز آن
پریشانی بالینی چشمگیر د شناخ  ،تنظیم هیجان یا فتیا فیرد اسی و نیوعی کژکیا ی د فرآینیدهای
وانشناختی ،زیس شناختی یا تحول ِی زیربنایی کا کرد یهنیی ا نشیان مییدهید .اخیتاللهیای وانیی
ً
معموال با آشفتگی یا ناتوانی چشمگیری د فعالی های اجتماعی ،شغلی و سایر زمینههیای مهیم همیراه
اس ( ».انجمن وانپزشکی امریکا ،1995 ،ص )77هیمچنیین د کتیاب «تمیایز شخصیی عیادی و
غیرعادی» ،بهصو ت معین و بر اساس ساختا  ،DSMپنج مالک ا برای نابهنجا ی یکیر مییکنید .ایین
1. Differentiating Normal and Abnormal Personality
2. Strack, S

پنج مالک عبا تاند از .1 :انحرا از انتظا ات فرهنگی .2 ،اختالل فتا ی ،وانشیناختی ،زیسیتی.۳ ،
انعطا ناپذیری .4 ،عدم کنترل و  .5اختالل قابلتوجیه بیالینی؛ البتیه عیالوه بیر میالکهیای عمیومی و
مشترک یکرشده د این کتاب برای هرکدام از اختاللها و یژگیها و عالم هایی نیز مشخص شده اسی
که مربوط به همان اختالل اس (استراک.)2006 ،
ی بخش از یافتههای این پژوهش به مالکهای اختالل وانی د قرآن مربوط میشود .نظر بیه
نگرش و یژه اسالم به انسان که از عقل و وحی سرچشمه مییگییرد ،گسیتره وجیودی انسیان ،ابیدی
اس و با هد

سیدن به کمال و قرب الهی ترسیم میشود و سیعادت انسیان نییز دسی ییابی بیه

پایدا ترین و برترین لذتهاس که د سایه عبادت و دو ی از گناه تحقق مییابد (ابوترابی،1۳97 ،
ص .)276با توجه به اینکه دو مفهوم بهنجا ی و نابهنجا ی مفاهیمی برابر نهادند و تعرییف یکیی،
تعریف دیگری ا د پی دا د ،ازآنجا که سعادت د سایه ایمان به خداوند ،محو بهنجا ی قلمیداد
میشود ،سبب اصلی نابهنجا ی ،کفر و انکا همان موا دی اس که ایمان به آنها تعلق میگییرد؛
یعنی کفر به خداوند ،پیامبران و معاد (همان ،ص.)272
بخشی از نابهنجا یهای شخصی مانند عدم فهم و د ک ،استفاده نامناسب از اسباب شناختی
خودمحو ی ،خودبز گبینی ،عدم شناخ ررفی های وانی خو یش ،خشون و تنگنظری ،غلبه
انگیزهها و  ...برخی از جنبههای نابهنجا ی شخصی از دیدگاه قرآن به شما میآیند (ساال یفر و
دیگران ،1۳9۳ ،ص .)82این و یژگیها د صو تیکه د فیرد اسیتمرا داشیته باشید ،سیبب بیمیا ی
شخصی میشود .برای نمونه ازنظر قرآن ،افر ِاد سخ دل ،گنیاهکیا  ،خطاکیا  ،مشیرک ،کیو دل،
ّ
متکبر ،تنگنظر ،شیفتگان متظاهر زندگی دنیوی و متعصبان ،دا ای شخصی بیما ند (همان).
د این مرحله ،مالکهای نابهنجا ی د قرآن کریم نیز بر سی شد .ایین امیر بیا بهیرهگییری از پیژوهش
شجاعی ( )1۳98که از پنج مالک نابهنجا ی شامل  .1افراط و تفریط .2 ،انسیجامنییافتگی .۳ ،غیرمتعیا
بودن .4 ،غیرعقالنی بودن و  .5دو ی از فطرت ،مبتنی بر پژوهشهای قرآنی سخن گفته بود ،به دس آمد.
مرحله دوم :شناسایی و جمعبندی مالکهای نابهنجهاری در کتهاب راهنمهای تشخیصهی و آمهاری اخهتاللههای
روانی و قرآن کریم

د ادامه ،مالکهای بهدس آمده بهتفصیل ازنظر میگذ ند تا د مرحله بعد بتوان میان این دو گونه
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و باو های ناد س د با ه نظام هستی به بعد شناختی آن بازمیگیردد .هیمچنیین د بعید عیاطفی،
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مالکها مقایسه انجام داد .ابتدا به مالکهای نابهنجا ی برگرفتیه از کتیاب اهنمیای تشخیصیی و
آما ی اختاللهای وانی اشا ه میشود.
مالکهای نابهنجاری در DSM

 .1انحراف از انتظارات فرهنگی

د تعریف و مالکهای تشخیصی اختالل بیان شده اس که الگوی فتا «بهطیو چشیمگییری از
انتظا ات فرهنگ فرد منحر میشود» (انجمن وانپزشکی امریکا ،2000 ،ص .)689این و یژگیی
به این نکته اشا ه دا د که آیا فتا مو دنظر از هنجا های اجتماعی تخطی میکند یا باعث تهدیید و
تشو یش کسانی میشود که شاهد آن فتا ند .بهاینترتیب ،فتا ی که ازلحاظ اجتماعی و فرهنگیی
غیرقابلقبول اس  ،فتا نابهنجا خوانده میشود.
د اینجا یکر این نکته الزم اس که برخی از فتا هایی که د ی فرهنیگ ییا جامعیه نابهنجیا
ً
شمرده میشود ،د جای دیگری میتواند کامال عادی باشد (آال کن )1996 ،1بیرای نمونیه ،برخیی
افراد فرهنگهای مدیترانه به پدیده «چشم اهریمنی» 2اعتقیاد دا نید ،بیهطیو یکیه ادعیا مییکننید
۱۰
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سوءنی دیگران میتواند تأثیر عمیقی بر آنها بگذا د؛ اما اگر کسی اینگونیه عقایید ا د فرهنیگ
ً
امریکا ابراز کند ،نابهنجا  ،احتماال پا انویید یا بیشازحد هیجانی انگاشته میشود.
 .2اختالل رفتاری ،روانشناختی ،زیستی

یکی از مالکهایی که د کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اختاللهیای وانیی بیرای نابهنجیا ی
شمرده میشود ،وجود اختالل د فتا  ،سازمان وانشناختی یا بعد زیسیتی شیخص اسی  .ایین
مسئله د نسخههای پیشین به این صو ت یکر نشده بود و بهتد یج اصیل وجیود اخیتالل د ابعیاد
فتا ی ،وانی یا زیستی فرد میتواند د جه تشخیص اختاللهای گوناگون مالک قرا گیرد .این
مسئله پا از اختالل د تمییز افراد بهنجا و نابهنجا د نسیخههیای تشیخیص پیشیین وی داد؛
چراکه عدم اشا ه واضح به وجود اختالل ،باعث میشد بسیا ی از فتا ها و نابهنجا یها بیه دلییل
نبودن این مالک قابلتشخیص نباشد (و یکفیلد و اسپیتز .)2002 ،
برای نمونه برای تشخیص نابهنجا ی «کودکآزا ی جنسیی» (پیدوفیلیا) د
2. Mal De Ojo

کتیاب DSM-III-R
1. Alarcon, R. D

فقط به ی بز گسال نیاز داش که اصرا ها و تخیالت مکر مربوط به فعالی جنسی با کودک قبل
از بلو ا برای مدتزمان حداقل  6ماه ادامه داده و طبق آن عمل کرده باشد (انجمین وانپزشیکی
ً
امریکا .)1980 ،بااینحال ،تقریبا هر فرد بالغی که بیا یی کیودک ،د گیی ِر فعالیی جنسیی اسی
ً
ً
احتماال این آستانه تشخیصی ا برآو ده میکند و این مالک تشخیصی صرفا تداوم  6ماهه اصرا ییا
تخیل ا بهاتفاق معمول افزود بدون اینکه اشا ه به وجود اختالل د فتا یا ابعاد وانشناسانه فیرد
داشته باشد .د حقیق  ،کتاب مرجع تشخیص  DSM-III-Rاینگونه فرض میکند که تداوم  6ماهه
ً
این فتا لزوما نشان دهنده وجود اختالل د فرد اس ؛ اما نو یسندگان کتیاب  DSM-IVو DSM-V
با لحاظ مالک یادشده این بیان ا برای تشخیص اختالل کافی ندانسته و این الزام ا اضیافه کردنید:
« فتا  ،انگیزهها یا تخیالت جنسی باعث ایجاد پریشانی یا اختالل بالینی قابلتوجه د زمینیههیای
اجتماعی ،شغلی یا سایر زمینههای مهم عملکرد میشود» (انجمین وانپزشیکی امریکیا،1994 ،
ص.)52۳
اختالل«افسردگی عزادا ی» مثال دیگری د این خصوص اس  .کتاب اهنمیای تشخیصیی و
1

آما ی اختاللهای وانی د صو تی افسردگی پا از دس دادن یکی از عز یزان ا اختاللی وانیی
یا انجامنشده توسط بازمانده د هنگام مرگ ،افکا مرگ برای شخص بازمانده ،اینکه او بهتر اسی
مرده باشد یا باید با شخص متوفی میمرد ،مشغله بیما گونه همراه با بیا زشی ،عقبماندگی وانی
حرکتی مشخص ،اختالل عملکرد طوالنیمدت و مشخص و تجا ب توهمآمیز مانند اینکه صدای
او ا میشنود ،یا بهطو گذ ا تصو یر شیخص متیوفی ا مییبینید» (انجمین وانپزشیکی امریکیا،
 ،2000ص .)741بهاینترتیب صر نا احتی پا از فوت عز یزان ،نمیتواند نشیانه اخیتالل وانیی
باشد ،بلکه بروز هرکدام از موا د یادشده میتواند واند مانگر ا به سم اختالل هنمون سازد.
 .3انعطافناپذیری

یکی از مالکهای تشخیص نابهنجا ی د کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اختاللهیای وانیی،
انعطا ناپیذیری و نیوعی انجمیاد و تسیلب اسی ( .همیان ،ص )685البتیه ایین و یژگیی د همیه
نابهنجا یها به ی میزان وجود نداشته و شیدت و ضیعف دا د .برخیی از میالکهیای تشیخیص
1. Depression after the Loss

تطبیق مالکهای نابهنجاری در قرآن کریم با کتاب راهنمای...

میداند که عالئم خاصی همراه باشد ،نشانههایی از قبیل «احساس گناه د با ه اقدامات انجامشیده

۱۱

اخییتالل شخصییی د کتییاب اهنمییای تشخیصییی و آمییا ی اخییتاللهییای وانییی حییاکی از
انعطا ناپذیری مطلق اس  .د اینجا سه نمونه از اختاللها و عدم انعطا موجود د عالئم و آثا
آنها بیان میشود.
فرد مبتال به «اختالل شخصی اسکیزوئید»  ،نه تمایل به وابط نزدی  ،ازجمله عضو بیودن د یی
ً
خانواده دا د و نه از آن لذت میبرد ،تقریبا همیشه فعالی های انفرادی ا انتخیاب مییکنید ،د صیو ت
1

وجود ،عالقه چندانی به داشتن تجا ب جنسی با شخص دیگر ندا د( ،همیان ،ص .)697عیدم تماییل و
لذت بردن از وابط نزدی به این معنی اس که هیچ ابطهای وجود ندا د که فرد آ زو کند یا از آن لیذت
ببرد ،تمایل به صمیمی ندا ند ،نسب به فرص های ایجاد وابط نزدی بیتفاوت اس و از عضیو ی
د ی خانواده یا گروه اجتماعی دیگر ضای ندا د (همان ،ص.)694
شخصی با «اختالل شخصی خودشییفته» ،2فاقید همیدلی اسی ( .همیان ،ص )717فقیدان
همدلی به این معنی اس که فرد خودشیفته هرگز تح هیچ شرایطی و هر زمیانی ابیراز همید دی
نمیکند و شخص مبتال به «اختالل شخصی وسواسی» ،3با وجود بییا زش بیودن ،قیاد بیه دو
یختن وسایل فرسوده یا بیا زش نیس (همان ،ص.)729
۱2
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 .۴عدم کنترل

ازجمله مالکهیای لحیاظشیده د کتیاب اهنمیای تشخیصیی و آمیا ی اخیتاللهیای وانیی د
تشخیص نابهنجا ی و اختالل ،از دس دادن آزادی و عدم کنترل اسی (همیان ،ص )685وجیود
ً
اختالل وانی فرد ا وادا میکند فتا ی انجام دهد که معموال برای خودش ییا افیراد دیگیر مضیر
اس یا باعث خسا ت میشود .عدم کنترل یکی از و یژگیهای اساسی اختالل وانی اسی کیه د
تعریف «محدودی قابلتوجه» برگنر )1997( 4و تعیا یف «ناسیازگا ی کنتیرل نشیده» و ییدگر 5و
سانکیا )2000( 6از اختالل وانی تأکید شده اس .
فقدان کنترل کافی بر احساسات ،افکا یا فتا های نا اح کننیده ییا آسییب سیان ،از مفیاهیم
اساسی د بروز اختالل وانی اس  .با لحیاظ ایین میالک بیروز بسییا ی از نابهنجیا یهیا ماننید
2. Narcissistic Personality Disorder

1. Schizoid Personality Disorder

4. Bergner, G. S

3. Obsessive-Compulsive Personality Disorder

6. Sankis, L. M

5. Widiger, T. A

کودکآزا ی ،اعمال مضر جنسی ،مصر مواد مخد د صو تیکه همراه با خیودکنترلی و آگاهانیه
صو ت بگیرد ،نشاندهنده اختالل وانی و نابهنجا ی وانی نیس  .د مقابل برخیی از فتا هیایی
ً
که ممکن اس راهرا آسیب وانی به نظر نرسند مانند تداوم استفاده از ی دا و با وجود پیامدهای
منفی اجتماعی ،قانونی ،مالی ،جسیمی و ...شیامل ایین میالک شیده و د زمیره نابهنجیا ی قیرا
میگیرد چراکه شخص ناگز یر از آن بوده و بهنوعی امکان کنترل خود ا ندا د.
این گروه از افراد برای دس یابی به بینش ،تکنی ها ،مها تها یا سایر ابزا ها که توانایی آنها ا
برای کنترل بهتر خلقوخو ،افکا یا فتا شان افزایش میدهد ،تا حد زییادی نیاگز یر از مراجعیه بیه
مشاو ه حرفهایاند .برای نمونه افراد مبتال به اختالل وابسیتگی انتخیاب نمییکننید کیه وقتیی تنهیا
ابطیه

هستند احساس نا احتی یا د ماندگی کنند ،آنها تصمیم نمیگیرند که بیا پاییان ییافتن یی
ً
نزدی  ،فو ا دنبال ی ابطه دیگر باشند ،همچنین آنها آزادانیه ییا خودخواسیته ماییل نیسیتند کیه
دیگران مسئولی قسم های عمده زندگیشان ا به عهده بگیرند .آنها مجبو ند که این احساسات
ا داشته باشند ،این تصمیمات ناد س

ا بگیرند یا این فتا ها ا انجام دهند .هرچند ممکن اس

بعضیاوقات خودشان تصو کنند که آزادانه و عامدانه عمل میکنند اما این تصیو از خیود توسیط
برای تغییر الگوی فتا ی آنها نیازی به مداخالت حرفهای به وجود نمیآمد (انجمن وانپزشیکی
امریکا ،2000 ،ص.)74۳
 .۵اختالل قابلتوجه بالینی

ً
کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اختاللهای وانی اساسا به تعیین سطح قابلتیوجهی از اخیتالل

برای تمایز بین عملکرد وانشناختی بهنجا و نابهنجا متکی اس  .ایین میالک کیا تشیخیص ا
برای مشاو ان و واند مانگران تا حدی ،آسان و ممکن میسازد چراکه آستانه تشیخیص ا بیر پاییه
اختالل عملکرد قرا میدهد .بر این اساس شخصی که دچا عقبماندگی یهنی اس تا زمانی که
د ا تباطات ،خودمراقبتی ،زندگی د منزل ،مها تهای اجتمیاعی /بیینفیردی ،اسیتفاده از منیابع
جامعه ،جه دهی به خود ،مها تهای آ کادمیی عملکیردی ،کیا  ،اوقیات فراغی  ،بهداشی و
ایمنی دچا مشکل نشده اس  ،برچسب اختالل یا نابهنجا ی نمیگیرد (همان ،ص.)49
اختصاص ضریب هوشی  70بهعنوان آستانه عقبماندگی یهنی نییز بیر همیین اسیاس صیو ت

تطبیق مالکهای نابهنجاری در قرآن کریم با کتاب راهنمای...

اکثر پزشکان تا حد زیادی توهمی تلقی میشود چراکه اگر مسئله اختیا ی ،داوطلبانیه ییا آزاد بیود،

۱3

ً
گرفته اس  ،با این توضیح که اگرچه افرادی که ضریب هوشی کمی باالی ( 70مثال  )75دا نید نییز
د بسیا ی از فعالی ها و شغلها بهسیختی موفقیی بیه دسی مییآو نید امیا آنچیه کیه اخیتالل
عملکردی جدی د فرد ایجاد میکند و نیاز به مراقب مستمر از آنها وجیود دا د ،ضیریب هوشیی
 70به پایین اس (انجمن وانپزشکی امریکا ،1980 ،ص.)۳7
مالکهای نابهنجاری در قرآن کریم

د ادامه به مالکهای نابهنجا ی مستخرج از پژوهشهای قرآنی ،اشا ه میشود.
 .1افراط و تفریط

یکی از مالکهای نابهنجا ی افراط و تفریط اسی  .بیر ایین اسیاس اعتیدال و میانیه وی د همیه
زمینهها مطلوب و بهنجا بیوده و افیراط و تفیریط نابهنجیا بیه شیما مییآیید .خداونید د قیرآن
میفرماید« :و از خس هرگز دست

ا بر گردن زنجیر مکن و بیشازاندازه آن ا مگشا تا سیرزنش

شوی و از کا ی فرومانی»( 1اسراء .)29 :همچنین د جای دیگر میفرمایید« :و کسیانی کیه چیون
انفاق میکنند ،اسرا نکنند و بخل نو زند و میان این دو معتدل باشیند( 2».فرقیان .)67 :خداونید
۱۴

د با ه نماز میفرماید« :و نمازت ا زیاد بلند یا آهسته مخوان و د میان این دو اه معتدل و میانیه ا
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انتخاب کن»( 3اسراء .)110 :ازنظر اسالم اگر همه اهها و مسیرها ا د سه اه خالصه کنییم ،تنهیا
ی

اه وجود دا د که انسان ا به سعادت و ستگا ی می ساند و آن اه وسط (اشا ه به میانیه وی و

اعتدال) اس (مجلسیی ،140۳ ،ج ،29ص  .)585افیراط و تفیریط همیوا ه نابهنجیا ی بیه شیما
میآید (شجاعی ،1۳97 ،ص.)152
 .2غیرمتعارف بودن

اس  ،بهنجا و آنچه غیرمتعا

به شما میآید ،نابهنجیا اسی  .واژه

ازنظر اسالم ،آنچه متعا
ً
«عر » دقیقا به همین موضوع اشا ه دا د« .و به نیکی دعوت کن»( 4اعرا  )199 :عیر د لغی

به فتا ها و عادتهایی گفته میشود که د بین مردم ایج و متداول اس  .د منابع اسیالمی عیر
َ ْ
ْ ُ ًَ َ
ً
َ ْ َ ُ ًَ
ََ ْ َ
ََ
َ .1وال ت ْج َعل یدک َمغلولة ِإلی ُع ُن ِقک َوال ت ْب ُس ْط َها کل ال َب ْس ِط ف َتق ُعد َملوما م ْح ُسورا
َ
َ ً
ین إ َذا َأ َنف ُقوا َل ْم ْیسر ُفوا َو َل ْم ْیق ُت ُروا َو َ
َ
کان َب َ
َ
ین ذ ِلک ق َواما
 .2وال ِذ ِ
ِ
َ
َ
َ ً
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ .3وال ت ْج َه ْر بصال ِتک َوال تخ ِافت ب َها َو ْابتغ َب َ
ین ذ ِلک سبیال
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
َ .4وأ ُم ْر ِبال ُع ْر ِف

به عادتها و سومی گفته میشود که عقالی جامعه آن ا پذیرفته باشند .گاهی از آن به بنیای عقیال
(طباطبییایی ،1۳74 ،ج ،1۳ص 128و ج  ،18ص )464و س ییره عمل یی (همییان ،ج ،4ص )184نی یز
تعبیر میشود؛ بنابراین بهخوبی میتوان د یاف که چرا د منابع اسالمی و بهو یژه موضوعات فقهی
«عر » بهعنوان ی هنجا پذیرفته شده اس (ایزدفرد ،1۳88 ،ص« .)7۳ – 45معیرو » هیم از
همین یشه گرفته میشود و عبا ت اس از هر فتا ی که مو د تأیید عقل و شیرع باشید (طوسیی،
بیتا ،ج ،2ص 251و ج ،5ص 62و  .)257نقطه مقابیل معیرو  ،منکیر اسی ( اغیب اصیفهانی،
 ،1۳80ص .)529منکر به فتا غیرمتعا

اشا ه دا د .بر اسیاس آمیوزههیای اسیالمی ،هیر آنچیه

خداوند به آن دستو میدهد ،معرو و هر چه از آن نهی میکند ،منکر به شیما مییآیید (مکیا م
شیرازی ،1۳71 ،ج ،12ص 49۳و  528و ج ،24ص .)255برای همین د آیات و وایات ،د اشیا ه
به فتا بهنجا واژه «معرو » و برای اشا ه به فتا نابهنجا واژه «منکر» به کا می ود.
با این برداش  ،هر چیز غیرمتعا  ،منکر نامیده میشود .واژه نکر (بیر وزن شیکر) و نکیر (بیر
وزن شتر) نیز د قرآن به معنای امیری غیرمتعیا
میکنند ،بهنجا و افرادی که از الگوهای غیرمتعا

اسی  .افیرادی کیه الگوهیای متعیا

پییروی

پیروی میکنند ،نابهنجا خوانیده مییشیوند.

تبریزی ،1420 ،ص .)16عالمه طباطبیایی معیرو و منکیر ا متیراد «خیوب» و «بید» د نظیر
میگیرد (طباطبایی ،1۳74 ،ج ،۳ص )578کیه نشیان مییدهید معیرو و منکیر معنیای بسییا ی
گستردهای دا د (شجاعی ،1۳97 ،ص.)15۳
 .3انسجام نیافتگی

یکی دیگر از مالکهای نابهنجا ی د آیات قرآن کیریم انسیجامنییافتگی و نیاموزون بیودن اسی .
ً
معموال انسجام و موزون بودن د آیات و وایات با واژه «سو ّی» بیان شیده اسی ؛ «سیه شیبانه وز
ّ
قد ت تکلم (با مردم) نخواهی داش ؛ د حالیکه زبانی سیالم اسی !»( 1میریم .)10 :سیو ّی د
لغ به معنای کامل ،سالم ،بیعیب و نقص اس (ابن قتیبیه ،1411 ،ص .)2۳2اغیب اصیفهانی
سو ّی ا به بهنجا ی و موزون بودن ازنظر و یژگیهای جسمی و وانی تعرییف کیرده اسی ( اغیب
اصفهانی ،1۳87 ،ص .)400طبری نیز کلمه سو ّی ا به معنای صح و سالمتی و حال بهنجا ی

ََ َ َ
َ .1أ َال ُت ِ َ
یال َس ِو یا
کل َم الن َاس ثالث ل ٍ
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شاید برای همین اس که د وایات از پوشیدن لبیاسهیای نامتعیا

نهیی شیده اسی (ملکیی

۱5

و فقدان بیما ی دانسته اس (طبری ،1412 ،ج ،16ص .)140از همه اینها میتیوان د یافی کیه
سو ّی به معنای بهنجا ی اس  .د قرآن از فرایند انسیجامییابی بیه تسیو یه ( ویهیم نهیادن ،نظیام
بخشیدن ،مرتب کردن ،موزون سیاختن) تعبییر شیده اسی « .آنکیه آفریید ،پیا د سی و نیکیو
گردانید»( 1اعلی .)2 :منظو از تسو یه این اس که هر ی از اعضا و دسیتگاههیای بیدن (چشیم،
گوش ،دس وپا ،قلب ،یه و عروق) د جای مخصوص خود قرا گرفته باشد (مکیا م شییرازی،1۳71 ،
ج ،17ص127؛ ج ،26ص 99و  ۳85و طباطبایی ،1۳74 ،ج ،20ص .)441تناسب اعضا نیز با بهنجیا ی
و نابهنجا ی ا تباط دا د .برای مثال اگر یکی از دس ها یا انگشتان دس نسب بیه دسی دیگیر خیلیی
بز گ باشد ،بهنجا ی د با ه آن صدق نمیکند .تناسب نهتنها د جنبههیای جسیمی بلکیه د جنبیههیای
عاطفی و وانی نیز مهم اس  .ازنظر امام صادق ۷ترس و امید باید بیه یی انیدازه باشید .اگیر یکیی از
آنها بر دیگری بیشتر باشد .نابهنجا ی اس (کلینی ،1۳85 ،ج ،۳ص.)154
 .۴غیرعقالیی بودن

۱6
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د آموزههای اسالمی «تعقل» نشانه بهنجا ی و «نبود تعقل» نشانه نابهنجیا ی اسی  .خداونید د
ً
قرآن کریم ،زمانی که به فتا های نابهنجا افراد اشا ه میکند ،فو ا به دنبال آن مییفرمایید« :آنهیا
قومی هستند که تعقل نمیو زند»( 2حشر )14 :د ی مو د ،این افراد به حیواناتی تشبیه میشیوند
که توانایی دیدن و شنیدن ا ندا ند .خداوند د با ه آنها مییفرمایید« :ایینهیا کیرانانید ،اللانید،
کو اناند و تعقل نمیو زند»( 3بقره.)171 :
بنابراین هرگاه فتا ی فرد غیرمنطقی و غیرعقالنی باشد ،آن فتا و آن فرد نابهنجیا بیه شیما
میآید .به نظر می سد این مالک از میان مالکهای دیگر دا ای ابعاد و جنبههای باالتری د دیدگاه
اسالم باشد و خود شامل موا د و ابعاد گوناگونی اس  .تفکیرات و باو هیای غیرمنطقیی زییادی د
آیات و وایات اشا ه شده اس  .برای مثال ،اینکیه گفتیه شیود جهیان از وی تصیاد بیه وجیود
آمده اس  ،یا اینکه انسان و جهان هیچ هدفی ندا د ،یا زندگی با مرگ به پایان می سد ،اینها همه
باو های غیرمنطقی اس  .مهمترین و یژگی تفکرات غیرمنطقی این اس که با واقعیی هیمخیوانی
ندا د .د آموزههای اسالمی از تفکرات غیرمنطقی به «باطل» تعبییر شیده اسی (آلعمیران 71 :و
اعرا .)118 :
َ
َ َ َ
 .1ال ِذی خل َق ف َس َوی
کم ُع ْمی َف ُه ْم َال ْیعق ُل َ
ُ .3ص ٌم ُب ٌ
ون
ِ

 .2ذلک َب َأ َن ُه ْم َق ْو ٌم َال ْیعق ُل َ
ون
ِ
ِ

گاه غیرمنطقی و غیرعقالنی بودن د فتا راهر میشود .برای مثال ،خودکشی نمونهای از فتا
غیرمنطقی اس  .هیچ آدم معقول و منطقی دس به چنین کا ی نمییزنید .فتا هیای خرافیی نییز
غیرمنطقی اس ؛ بنابراین ،نابهنجا به شما میآید (شجاعی ،1۳97 ،ص .)155همچنین خداونید
د آیاتی از قرآن کریم به نیروی د ک حقیق اشا ه میکند و اینکه این نیرو ا د اختیا همیه افیراد
قرا داده اس ولی گروهی از انسانها از آن بهره نمیگیرند «آنان دلهایی دا نید کیه بیا آنهیا د ک
نمیکنند»( 1اعرا )179 :
دق د آیات قرآن نشان میدهد که این عدم تعقل و تفکر د دو گونه تعیابیر قرآنیی یکیر شیده
اس  .گونه اول مانند آیاتی که گذش د مذم عدمتعقل و خردو زی توسط کفا یا مؤمنین یکیر
شده اس  .گونه دوم آیاتی اس که دالل بیر مهیر خیو دن و زنگیا گیرفتن دلهیای انسیانهیای
نابهنجا دا د «بر دلهایشان مهر مینهیم؛ پا ایشان نمیشنوند»( 2اعرا  .)100 :سبب این مهیر
زدن بروز گناهان و خطاهایی اس که مانند زنگ و غبا ی بر دلها قیرا گرفتیه و امکیان تشیخیص
خیر و شر ا از انسان میگیرد (ابوترابی.)۳02 ،1۳97 ،
سفاه از دیگر عناو ینی اس که د آیات قرآن استفاده شده اس  ،سفیه به کسی میگو یند کیه

کسی که نفا خود ا خوا کند»( 3بقره .)1۳0 :د این آیه نپیذیرفتن توحیید و دیین حیق ،حاصیل
سفاه دانسته شده اس .
«حماق » از دیگر نشانههای نابهنجا ی و انسانی نابهنجا اس که مفهومی وشن داشته و د
برابر واژه «کیاس » به معنای زیرکی قرا دا د .د اینبا ه سول گرامی اسیالم ۹مییفرمایید« :آییا
میخواهید زیرکترین و احمقترین افراد ا به شما معرفی کنم؟ ییا ان آن حضیرت عیرض کردنید:

آ ی یا سولاهلل! آن حضرت فرمودند :زیرکترین زیرکها کسی اس که خو یش ا محاسبه کنید و
برای پا از مرگ بکوشد و احمقترین احمقها کسیی اسی کیه پییرو هیوای نفیا خیود باشید و
ِ
(بااینحال) امیدوا باشد که خداوند آ زوهای او ا برآو ده کند (مجلسی ،140۳ ،ج ،70ص.)69
از دیگر تعابیر قرآنی د زمینه غیرعقالنی بودن« ،جنون» اس  .مجنون و دیوانه کسی اسی کیه
وب َال ْیف َق ُه َ
َ .1ل ُه ْم ُق ُل ٌ
ون ِب َها
َ
َ
َْ
َ .3ومن ْیر َغ ُب َعن ِمل ِة إ ْب َر ِاه َ
یم ِإال َمن َس ِف َه نف َس ُه
ِ

َ .2و َن ْط َب ُع َع َلی ُق ُلوبه ْم َف ُه ْم َال ْیس َم ُع َ
ون
ِِ

تطبیق مالکهای نابهنجاری در قرآن کریم با کتاب راهنمای...

نتواند مصلح و سود خو یش ا تشخیص دهد و چه سودی برای انسان برتر از پیمودن مسیر کمال
و سعادت اس ؟ خداوند میفرماید« :هیچکا از دین ابراهیم (توحید) ویگردان نمیشیود مگیر
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عقل و د ک ندا د .عقل موجب د ک واقعیات و حقایق هسیتی اسی  .ایین واژه د بیا ه شیدیدترین
بیما یهای وانی کا برد دا د و بهطو معمول به کسی گفته میشیود کیه کیمتیرین سیازگا ی ا بیا
واقعی های هستی دا د و با بسیا ی از آنها قطع ابطه کرده اس  ،د نتیجه نیازهای خود و محییط
ا نمیشناسد و به همین جه و بر اثر فشا های شدید وانی دچا اختاللهای بیشتری مییشیود
(ابوترابی ،1۳97 ،ص.)۳09
 .۵دوری از فطرت

فطرت ،نوعی ساختا زیستی  -وانی اولیهای اس که پیش از تولد وجود دا د و جه گیری کلی فتا فیرد
ا د آینده تعیین میکند (ابن منظو  ،1414 ،ج ،5ص 56و مجلسی ،140۳ ،ج ،65ص .)۳81فطرت بیا سیه
ویژگی مشخص میشود .1 :اساس سرشتی دا د؛  .2مشترک بیین همیه افیراد اسی ؛  .۳بیه حالی طبیعیی
انسان مربوط میشود .د بسیا ی موا د هرگاه کلمه فطرت به کا میی ود ،طبیعیی بیودن میو دنظر اسی و
طبیعی بودن همان بهنجا ی اس  .از منظر اسالمی ،هر چیزی که فطری اس  ،بهنجا هم اسی  .د آییات
و وایات فطرت مالک مهمی برای تعیین بهنجا ی و نابهنجیا ی بیه شیما مییآیید؛ بنیابراین ،بیا شیناخ
۱8

فطرت و اینکه چه چیزی برای انسان فطری اس  ،میتیوانیم بهنجیا ی ا از نابهنجیا ی تشیخیص دهییم.
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هد بعث انبیا هم شکوفایی فطرت بیان شده اس « .برای آنکه از عهد فطرت خود بهیره برنید»( 1دشیتی،
 ،1۳81ص )24اگر فطرت ا بهعنوان مالک بهنجا ی و نابهنجا ی بپیذیریم ،د ایین صیو ت ویژگییهیایی
مانند تواضع ،تقوا ،زهد ،قناع  ،عف و حیا ،بهنجا و صف های مقابل آنها نابهنجیا بیه شیما مییآینید
(طبری ،1412 ،ج ،5ص.)182
ازجمله واژههایی که با بهنجا ی و نابهنجا ی ا تباط دا د ،دو واژه «صیال » و «فسیاد» اسی .
خداوند د قرآن بهنجا ی و نابهنجا ی ا با ایین دو واژه بییان کیرده اسی  .کلمیه فسیاد د میوا د
مختلف برای اشا ه به فتا های نابهنجا مانند سیرق  ،کیمفروشیی و موضیوعات دیگیر مییآیید.
خداوند د قرآن میفرماید« :آنها که د وی زمین فساد میکننید و اصیال نمییکننید»( 2شیعرا:
 .)152د جای دیگر ،فرعیون ا مفسید خطیاب کیرده ،مییفرمایید« :هیماکنیون ایمیان مییآو ی
ً
د حالیکه قبال گناه کردی و از مفسدان بودی»( 3یونا .)91 :واژه «فسق» و جمع آن «فسوق» نییز
َ
 .1ل َیس َت ُأد ُ
یثاق ِف َ
طر ِت ِه
وهم ِم
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
 .3آْلن َوقد ع َصیت ق ْبل َو ْکنت ِم َن ال ُمف ِس ِد َ
ین

َ
َ
یصل ُح َ
َ َ ْ ُ َ
ْ ْ
ون
ض َوال ْ ِ
 .2ال ِذین یف ِسدون ِفی اْلر ِ

با نابهنجا ی ا تباط دا د .فسق د لغ به معنای خا ج شیدن از فرمیان خیدا و اه و سیم بنیدگی
اس  .مفهوم فسق ،کفر ا هم شامل میشود (مکیا م شییرازی ،1۳71 ،ج ،1ص 152و  ۳68و ج،6
ص .)1۳د برخی موا د از فتا های نابهنجا به فحشا هم تعبیر شده اس ؛ بنیابراین ،هیر فتیا ی
که مصداق فحشا باشد ،نابهنجا اس (شجاعی ،1۳97 ،ص.)156
مرحله سوم :تطبیق مالکهای نابهنجاری در کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی و قرآن کریم

یافتههای پژوهش نشان داد که محو هیای مشیترکی د هیر دو مبنیا وجیود دا د :میالک اول یعنیی
انحرا از انتظا ات فرهنگی تا حدودی با مالک غیرمتعا

بودن همخوانی و ا تباط دا د .هیر دو،

پیروی و تبعی از فرهنگ جامعه ا مو د تأکید قرا داده و فتا هیای خیال فرهنیگ جیا ی ا د
زمره نابهنجا ی شخصی قلمداد میکنند؛ اما مسیئله حیائز اهمیی کیه موجیب تفیاوت ایین دو
و یکرد میشود آن اس که د نگاه قرآنی صر فرهنگ بیودن ،میالک بهنجیا ی نیسی  ،چراکیه
ممکن اس حتی د جوامع اسالمی نیز فرهنگهای غلط ایج شیود کیه هییچ تناسیبی بیا مکتیب
اسالم نداشته باشد و ازاین و ،ابتناء به عقل و شرع ا د امو فرهنگی شرط کرده اس ؛ امری که د
مالکهای کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اختاللهای وانی وجود ندا د.
د ا تباط اس و هر دو نارر به بروز اختالل د شخص اس  .کلی این دو مالک به نظر می سید
با یکدیگر همخوانی دا د و هر دو جنبههای مختلف انسان ا مو دتوجه قرا میدهند و تنها تفاوت،
د تشخیص مصادیق اس  .همانگونه که د ادامیه خواهید آمید ،ایین میالک د کتیاب اهنمیای
ً
تشخیصی و آما ی اختاللهای وانی صرفا د حیطه اختالل و بیروز مشیکل قابیل تطبییق و ا ائیه
اس اما د نگاه قرآنی ،برخو دا ی از سالم و انسیجامییافتگی د هیر سیطح مییتوانید نشیانه
بهنجا ی باشد و حتی د افرادی که د نگاه عمومی سالم و بهنجا ند نیز ممکین اسی جنبیههیای
نابهنجا ی د نظام وانی یا فتا ی داشته باشند.
به نظر می سد مالکهای سوم ،چها م و پنجم مطر شده د کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی
اختاللهای وانی با مالک غیرعقالنی بودن ا تباط دا ند .عدم کنترل ،انعطیا ناپیذیری و اخیتالل
قابلتوجه بالینی همه میتواند د اثر عدم تعقل و خردو زی چه بهصیو ت ا ادی و چیه بیهصیو ت
اختالل زیستی بروز کند .البته همانگونه که د ییل بحث غیرعقالنی بودن بهتفصیل بیان شد ،ایین
مالک دا ای ابعاد مختلفی اس و تطبیق دقیق هرکدام از مالکهای کتیاب اهنمیای تشخیصیی و
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مالک دوم یعنی اختاللهای فتا ی ،وانشناختی و زیستی ،به نوعی با مالک انسیجامنییافتگی
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آما ی اختاللهای وانی با این ابعاد نیاز به بحث مفصل و مستقلی دا د اما فییالجملیه مییتیوان
ا تباط این دو گونه مالک نابهنجا ی ا د دو مبنای متفاوت طر کرد.
همچنین مالک دو ی از فطیرت ،مییتوانید بیا تمیام میالکهیای نابهنجیا ی کتیاب اهنمیای
تشخیصی و آما ی اختاللهای وانی د ا تباط باشد .غییر از اخیتاللهیای میاد زادی و بیا منشیأ
زیستی ،سایر اختاللها میتواند د اثر فاصله گرفتن انسان از فطرت پدیید آیید .البتیه عوامیل ایین
فاصله گرفتن متعدد اس و شامل تربی  ،محیط اجتماعی ،زمینههای خانوادگی و ا ثی مییشیود.
بااینوجود این مؤلفه یعنی فاصله گرفتن از فطرت بر تمام میالکهیای نابهنجیا ی سیایه افکنیده و
ً
همانگونه که بسیا ی بیان کردهاند اساسا برگش تمام مشکالت و نابهنجا یها به این عامل اسی
و نقش اساسی و محو ی د پدید آمدن سایر و یژگیها و مالکهای نابهنجا ی دا د.
مرحله چهارم :بحث و تبیین نهایی

نگاهی اجمالی به دو نوع میالک یادشیده تفیاوتهیای مبنیایی و اساسیی ا مییان ایین دو سیاختا
مالکدهی نشان میدهد که ناشی از تفاوت د جهانبینی ،مبنا و هد اس  .د ادامه چنید میو د
2۰
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از این تفاوتها بیان میشود.
ً
عدم محدود شدن در اختالل :چهبسا انسانهایی که راهرا هیچگونه اختالل و مشکلی ندا ند اما با
لحاظ مالکهای نابهنجا ی قرآنی ،شرایط نامساعدی دا ند ،از فطرت فاصله گرفتهاند ،خیردو زی
الزم ا د زندگی ندا ند ،شخصیی انسیجامیافتیهای ندا نید و . ...ایین همیان چییزی اسی کیه
وانشناسان بالینی نیز بهعنوان نقطهضعف کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اخیتاللهیای وانیی
یکر کردهاند که د بسیا ی از موا د اجازه میدهد شخص د ی نابهنجا ی پیشرف کند تا اینکیه
عالئم و نشانههای حتمی ا نشان بدهد تا د نهای متخصصین بر اساس کتاب اهنمای تشخیصی
و آما ی اختاللهای وانی ،اجازه تشخیص نابهنجیا ی ا بدهنید (انجمین وانپزشیکی امریکیا،
 ،1994ص.)۳19

جامعیت و توجه به تمام ساحتهای انساانی :یکی دیگر از نقاط تفاوت این دو مبنا ،توجه بیه تمیام

ساح های وجودی انسان یعنی ساح های مادی و معنوی ،دنیوی و اخروی ،فردی و اجتمیاعی،
شناختی ،عاطفی و فتا ی ،د مالکهای برگرفته از قرآن اسی ؛ امیری کیه گمشیده وانشناسیی
معاصر ازجمله کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اختاللهیای وانیی اسی و تمیام میالکهیای

مطر شده د این کتاب نارر به ساح بالینی و فتا ی بوده اس و صر عدم اختالل آشیکا د
زندگی ا به نوعی برابر با شخصی بهنجا و سالم قلمداد میکند.

ثابت بودن ماال هاا :برخال مالکهای کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اختاللهای وانی یا

سایر مراجع تشخیصی که مدام د حال تغییر و بازبینی اس و برخی مسائل اساسی د نسخههیای
مختلفشان تغییر میکند ،مالکهای برگرفته از مکتب اسالم و کتاب قرآن ثابی و الیتغییر اسی
چراکه مبنا و اساس این مالکها امری واحید و ثابی اسی  .اگرچیه ممکین اسی برداشی هیا و
د یاف های پژوهشگران و دانشمندان اسالمی د طول زمانها دچا تغییر و تحیول شیود ،امیا بیا
وجود مبانی واحد ،این تغییرات ،اساسی و کالن نخواهد بود.

چندالیگی و عمیق بودن مال های قرآنای :مالکهیای برگرفتیه از قیرآن دا ای سیطو و الییههیای

مختلفی اس بهطو یکه هر شخص با هر میزان از موفقی و سالم

وانی مییتوانید خیود ا د

بوته مح آنها قرا داده و د مسیر کمال و بهنجا ی تمام حرک کند .بیر اسیاس ایین میالکهیا
نقطه پایانی برای مسیر تکاملی انسان وجود ندا د .وقتی مالک بهنجا ی خردو زی ،احیای فطیرت
و انسجامیافتگی شد ،انسان د هر شرایطی که قرا گرفته باشد ،باز هم امکان ا تقا و تعالی ا بیرای

میکنند ،تفاوت جدی دا د.
نتیجهگیری

همانگونه که گذش پژوهشگران از کتاب قرآن کریم کیه متکفیل هیدای انسیانهاسی  ،ضیمن
تعالیم و آموزههای ا ائهشده ،مالکهایی ا برای نابهنجا ی استخراج کردند که شیامل مفیاهیمی از
قبیل افراط و تفریط؛ انسیجام نییافتگی؛ غیرمتعیا

بیودن؛ غیرعقالنیی بیودن و دو ی از فطیرت

میشود (شجاعی ،1۳97 ،ص )152و از و یژگیهایی چون جامعی و توجه به تمیام سیاح هیای
انسییانی ،چنییدالیگی و عمی یق بییودن ،ثبییات و قییوام مییالکهییا و عییدم محییدود شییدن د اخییتالل
برخو دا ند .به بیانی دیگر ،این و یژگیها برای همه انسانها د همه فرهنگها و سطو  ،قابلتعمیم
و تطبیق اس و برخال سایر مبانی و مالکها تح هیچ جریانی دس خوش تغییر نمیشود .د
مقابل ،مالکهای مطر شده د کتاب اهنمای تشخیصی و آما ی اختاللهای وانی که مهمترین
مرجع تشخیص اختاللهای بیالینی وانشناسیی معاصیر اسی بیا وجیود برخیو دا ی از نظیام و

تطبیق مالکهای نابهنجاری در قرآن کریم با کتاب راهنمای...

خود میبیند .این چا چوب بیا و ییه کتیاب اهنمیای تشخیصیی و آمیا ی اخیتاللهیای وانیی و
ً
کتابهای معمول بهداش وانی که صرفا به عدم برخو دا ی از اختالل قابلتوجیه بیالینی بسینده
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ساختا طبقهبندیشده ،پیش از هر چیز مو دانتقاد جدی طیف قابلتوجهی از وانشناسیان بیالینی
قرا گرفته اس (استراک .)2006 ،1با لحاظ مالکهای نظام برگرفته از قرآن کریم ،مشیکالت ایین
مالکها از د یچهای دیگر قابلبر سیی خواهید بیود .میالکهیای برگرفتیه از قیرآن کیریم ،ضیمن
جامعی و توجه به تمام ساح های وجودی انسان ،ثاب و الیتغیر اس  ،محدود به اخیتاللهیا و
نابهنجا یها نمیشود و برای همه انسانها د هیر سیطحی از سیالم و بهنجیا ی قابیلاسیتفاده
اس  .بر اساس مطابق مالکهای برگرفته از کتاب قرآن کریم با مالکهای کتیاب  ،DSMبرخیی
شباه ها و تفاوتها احصا میگردد .د خصوص مشابه ها و تفاوتها ،به نظر می سید میالک
انحرا از انتظا ات فرهنگی تا حدودی با دومین مالک برگرفته از قرآن کریم هیمخیوانی و ا تبیاط
دا د .هر دو مالک به پیروی و تبعی از فرهنگ جامعه اشا ه دا ند ،فتا های خال فرهنگ جا ی
ا د زمره نابهنجا ی شخصی قلمداد میکنند؛ اما تفاوت این دو آن اس که د نگاه قرآنی صر
پیروی از فرهنگ ،مالک بهنجا ی نیس و مشروط به مبتنی بودن به عقل و شرع اس  ،امری که د
مالکهای  DSMوجود ندا د .همچنین مالک اختاللهای فتا ی ،وانشناختی و زیستی بهنوعی با
سومین مالک مطر شده از سوی قرآن کریم د ا تباط اس  .هر دو نارر به بروز اختالل د و یژگی
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یکدیگر همخوانی دا د و هر دو جنبههای مختلف انسان ا مو دتوجه قرا میدهند و تنهیا تفیاوت،
د تشخیص مصادیق اس ؛ این مالک د نظام  DSMد حیطه اختالل و بروز مشکل قابل تطبیق و
ا ائه اس اما د نگاه قرآنی د هر سطحی از سالم و انسجامیافتگی مییتوانید نشیانه بهنجیا ی
باشد و حتی د افرادی که د نگاه عمومی سالم و بهنجا ند نیز ممکن اس جنبههیای نابهنجیا ی
د نظام وانی یا فتا ی وجود داشته باشد .نکته بعدی د با ه ابطه شیاخصهیای سیوم ،چهیا م و
پنجم (عدم کنترل ،انعطا ناپذیری و اختالل قابلتوجیه بیالینی) د کتیاب اهنمیای تشخیصیی و
آما ی اختاللهای وانی با میالک غیرعقالنیی اسی  .عیدم کنتیرل ،انعطیا ناپیذیری و اخیتالل
قابلتوجه بالینی میتواند د اثر عدمتعقل و ناخردو زی ،چه بهصو ت ا ادی و چه اختالل زیسیتی
بروز کند و باالخره مالک دو ی از فطرت ،میتواند با تمام شاخصهای نابهنجا ی کتاب اهنمیای
تشخیصی و آما ی اختاللهای وانی د ا تباط باشد .غییر از اخیتاللهیای میاد زادی و بیا منشیأ
زیستی ،سایر اختاللها میتواند د اثر فاصله گرفتن انسان از فطرت پدیید آیید .ایین مؤلفیه یعنیی
1. Strack, S

فاصله گرفتن از فطرت بر تمام مالکهای نابهنجا ی سایه افکنیده و همیانگونیه کیه بسییا ی بییان
ً
کردهاند که اساسا برگش تمام مشکالت و نابهنجا یها به این عامل اس  ،ازاین و ،نقشی اساسی
و محو ی د پدید آمدن سایر و یژگیها و مالکهای نابهنجا ی دا د.
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