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چکیده
پیون ��د ایم ��ان و آرامش در متن برخ ��ی آیات و روایات ،اهمیت بررس ��ی روانش ��ناختی ایمان را
نشان میدهد .ایمان به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در علوم اسالمی و علوم انسانی ،مورد
توجه محققان قرار گرفته اس ��ت ،اما این پژوهش ،ضمن نقد برخی یافتههای روانشناختی از
ایمان و بررس ��ی مفهوم ایم ��ان دینی و تفاوت آن با تحلیلهای رای ��ج از ایمان ،در صدد تبیین
روانش ��ناختی ایمان دینی و برخ ��ی مفاهیم همخانواده آن اس ��ت .روش پژوهش ،توصیفی-
تحلیلی و مبتنی بر فهم قرآن و حدیث در مکتب اهل بیت؟مهع؟ است .بر اساس نتایج به دست
آمده ،ایمان دینی عالوه بر ش ��رط تمامیتیافتگی ،که نقش محوری در ش ��کلگیری این س���ازه
دارد ،واجد جنبههای شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی است که در ضمن روابط فرد ،تحقق
مییاب ��د .بنابرای ��ن تعریف ایمان دینی در نگاه روانش ��ناختی مبتنی ب ��ر پژوهش حاضر عبارت
اس ��ت از «ارتب ��اط تمامیتیافته ش ��ناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی انس ��ان با خ ��ود ،دیگران،
هستی محسوس و نامحسوسات (معنویات)».
کلید واژ گان :ایمان ،دین ،معنویت ،آرامش و تحلیل روانشناختی
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 .1مقدمه

وجود گس���تره وس���یع معنایی برای ایمان در س���احتهای مختلف دانش بشری و لزوم تعیین
جایگاه این مفهوم در میان سایر گزارههای علم در قالب نظام مفاهیم ،ضرورت تبیین شفاف
آن را بر اس���اس زاویه دید هر یک از علوم آش���کار میسازد .روانشناسی نیز به عنوان یک علم از
این قاعده مستثنا نبوده و یکی از مسائل مهم آن ،تحلیل روانشناختی ایمان است؛ چرا که از
سویی یکی از دغدغههای اصلی در روانشناسی ،تالش برای ایجاد و ارتقای آرامش افراد است
(آذربایجان ��ی ،1387 ،ص )43و از س���وی دیگر در برخی آیات و روایات ،ارتب���اط معناداری بین آرامش و
ایمان ،ذکر ش���ده اس���ت؛ همانند آیه چهارم س���وره فتح ،1که در بیان امام صادق؟ع؟ ،آرامش،
همان ایمان معرفی ش���ده اس���ت( 2کلینى1407 ،ق ،ج ،۲ص ،۱۵ح .)۴این در حالی است که حتی از نظر
برخ���ی لغتشناس���ان نیز ایمان ب���ر دو معنای نزدیک به هم ،یعنی «آرام���ش دل» و «تصدیق»،
دالل���ت دارد (اب ��ن ف ��ارس1404 ،ق ،ج ،۱ص)۱۳۳؛ زی���را انس���ان چی���زى را تصدیق میکند و ب���ر آن گواهى
میدهد که به آن اطمینان داشته باشد و دلش آرام گیرد.
البت���ه «ایم���ان» در مناب���ع دینی ،آث���ار روانش���ناختی دیگ���ری نی���ز دارد ،همانند آنچ���ه از امام
صادق؟ع؟ پیرامون عدم احس���اس تنهایی در پرتو ایمان انس���ان ذکر ش���ده اس���ت( 3دیلمی1408 ،ق،

ص )460و یا جهتبخش دانس���تن «ایمان» نس���بت به رفتارهای انس���ان ،در حالی که هدف اصلی
روانشناس���ی نیز ش���ناخت ،توضی���ح و تبیین رفتار انس���ان اس���ت (مظاه���ری و دیگ���ران ،1390 ،ص .)24با
توضیحی که گذش���ت ،ضرورت شناخت ایمان از نگاه روانش���ناختی ،دو چندان میگردد .البته
برخوردهای روانشناس���ان با موضوع ایمان و همخانوادههای آن ،در خور توجه است .میتوان
گف���ت ک���ه روانتحلیلگری نس���بت به دین ،بیتوجه ب���وده و مبدأ فاعلی و غای���ی در این مکتب،
جایگاهی ندارد (جانبزرگی و نوری ،1394 ،ص ،)119-118روانشناس���ان شناختی نیز هرگونه معیار مذهبی
را نادی���ده گرفته و نس���بت به ارزشهای دین���ی بیتوجهی کردهاند (جانبزرگ���ی و ن���وری ،1394 ،ص.)335
رفتارگرایان ،نس���بت به جنبه معنوی انس���ان ،بیتفاوت بوده و بر تقویتکنندههای مادی تأ کید
ً
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مگر آنکه خداوند ایمان را همدم و آرامشبخش او قرار مىدهد ،چنانچه حتى ا گر در قله کوهى هم باشد ،احساس تنهایى نمىکند.

یافتههایش���ان همخوانی بیش���تری با ادیان دارد ،نش���ان میدهد که ایشان نیز توجهی به مبدأ و
معاد نداش���ته و در هدایت انس���ان به س���وی حقیقت اصیل ،ناتوان بودهاند (جانبزرگی و نوری،1394 ،

ص .)476-474شاید بتوان این برداشتها را به فلسفههای غالب این مکاتب ،حرکت افراطی علوم
به سمت عینینگری و نیز بازخورد رفتار ناشایست عالمان دینی این جوامع که مهد روانشناسی
علم���ی قلمداد میش���وند ،نس���بت داد (مظاهری و دیگ ��ران ،1390 ،ص .)32-31با گذش���ت زم���ان و تعدیل
رویکردهای افراطی به دلیل رش���د آ گاهی نس���بت ب���ه تأثیر دین در س�ل�امت روان ،میتوان اواخر
قرن بیس���تم را سرآغازی بر توجه روزافزون به جایگاه دین در نظام روانشناختی انسان ،دانست
یک گرایش قابل دفاع در روانشناس���ی ،س���رعت بازآفرینی مفاهیم دینی در فضای روانشناسی
نیز بیش از پیش فراهم گردیده است .ایمان دینی نیز به عنوان یکی از این موضوعات ،مورد نقد
و نظر پژوهش���گران این حوزه قرار گرفته و در این تحقیق نیز ابعادی از اش���کاالت وارد شده به آن،
مطرح و یک صورتبندی روانشناختی جدید از آن ،پیشنهاد میشود.
شاید بتوان عمده مشکالت تحلیلهای موجود را در سه بخش ،دستهبندی کرد:
اولین بخش ناظر به آن است که در پژوهشهای موجود ،هم به تفاوت میان ایمان دینی و
مطلق ایمان ،چندان تصریح نشده وهم تفکیک دقیقی میان واژه ایمان و واژههای همخانواده
آن نظیر دین ،مذهب و معنویت به چشم نمیخورد .از همین رو بدون آنکه محدوده معنایی
هر یک ،تعریف ش���ده و رابطهی منطقی آنها با یکدیگر مش���خص گردد ،گاه این واژهها حتی در
ج���ای یکدیگر ب���ه کار رفتهاند .راه حل پیش���نهادی این پژوهش ،شفافس���ازی این مفاهیم و
تبیین کارکرد هر یک از آنها در چرخه مفاهیم روانشناس���ی اس�ل�امی است .همچنین در ادامه
رون���د بحث ،بیان خواهد ش���د ک���ه موضوع تحقیق پی���شرو تنها ایمان دینی اس���ت و به دلیل
پرهیز از توس���عه در موضوع که موجب اخالل در بحث اس���ت ،به س���ایر ابعاد آن در این مجال،
پرداخته نمیشود.
بخش دوم مش���کالت پیرامون پژوهشهای روانشناختی ایمان ،ناظر به ماهیت آن است.
اینکه برخی اندیش���مندان ،ماهیت ایمان را امری شناختی معرفی نموده (طباطبایی1417 ،ق ،ج،18

ینید نامیا یتخانش ناور لیلحت

بیش���تر ش���ده و با عرضه یافتههای مختلف پیرامون آن ،زمینه نقد و بررسی دقیقتر این مفاهیم

................................................................................................................................

(جانبزرگی و غروی ،1395 ،ص .)361ش���اید بتوان ادعا کرد که بعد از طرح روانشناس���ی اسالمی به عنوان
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کردهان���د (جانبزرگ ��ی و ن ��وری ،1394 ،ص )250و دقت در نظرات علمی روانشناس���ان انس���انگرا که ظاهرا
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ص264؛ ج ��وادی ،1376 ،ص )134و برخی دیگر ،جنبهی ش���ناختی را از آن س���لب

کردهان���د (رزاقی،1387 ،

ص .)40برخ���ی به جنبهی عاطفی ایم���ان ،اهمیت داده (مظاه���ری و دیگ���ران ،1390 ،ص )61 -60و گروهی
دیگ���ر ،رفتار را خارج از ماهیت ایم���ان میدانند (فعالی ،1389 ،ص 35 -33؛ رزاق���ی ،1387 ،ص .)54این در
حال���ی اس���ت که در کنار این دیدگاههای ایجابی و س���لبی ،برخی پژوهش���گران نی���ز با رویکردی
متف���اوت از روانشناس���ان (ک���ه عم���ده فعالیتهای انس���ان را از س���ه جنبه ش���ناختی ،عاطفی
و روان���ی -حرکت���ی مینگرن���د (ش ��عارینژاد1390 ،ش)) ،ابراز کردهان���د که با تحلی���ل آموزههای دینی و
اعتق���ادی ادیان توحی���دی (حتی غیر توحیدی) و نیز تحلیل رفتارهای معتقدان به ادیان ،یک
یا ترکیبی از مؤلفههای سهگانه «ترس از خدا»« ،نیاز به خدا» و «محبت به خدا» ،محور و بنیاد
اصلی رفتارهای دینی را تشکیل داده و بر اساس مؤلفههای فوق ،نظریه مثلث ایمان را مطرح
نمودهان���د (مظاه ��ری و دیگران ،1390 ،ص .)136با این توضیحات ،ارائه پیش���نهادی قابل دفاع ،مبتنی
بر آخرین یافتههای اندیشمندان این حوزه و مستند به آیات و روایات در خور توجه است.
بخش سوم مش���کالت که در یافتههای پژوهشگران اس�ل�امی پیرامون ایمان دیده میشود،
آن است که این محققین در ذیل بحث متعلق ایمان و بر اساس استناد به آیات قرآنی ،متعلق
آن را خداوند ،رسول ،آخرت ،قرآن ،غیب و مالئکه برشمرده (حقانی ،1396 ،ص )67 -65و یا در توسعه
ابه���ام برانگیزی ،ایمان را ناظر به تمام احکام اس�ل�ام دانس���تهاند (حقان���ی ،1396 ،ص ،)64حال آنکه
روایاتی که در ادامه به آنها پرداخته خواهد ش���د ،نشان میدهد که مختصات جامعتری برای
ایمان قابل ترس���یم اس���ت .بنابراین با جس���تجو در پژوهشهای موجود در این زمینه ،نیاز به
صورتبندی ش���فافی که ضمن قابلیت ارائه در چارچوب روانشناس���ی ،انتقالدهنده فحوای
آیات و روایات باشد ،احساس گردید.
 .2روش تحقیق

در اسالم ،پیشفرضهایی درباره معرفت وجود دارد که بدون آنها ترسیم روانشناسی اسالمی
معنای روش���نی نمییابد که عبارتند از :جامعیت دین اس�ل�ام ،تکیه بر قرآن و س���نت به عنوان
دو منب���ع معرفت���ی معتبر (فرقانی و دیگران به نق���ل از غ���روی و آذربایجان���ی ،1391 ،ص ،)105 -104واقعنمایی زبان
دی���ن ،مان���دگاری و اس���تمرار دین (فرقان ��ی و دیگ���ران ،1391 ،ص 105ب���ه نق���ل از اعراف���ی ،1378 ،ص )71و وحدت
واقعیت در روش عقالنی و وحیانی (نجاتی ،1385 ،ص )149که میتوان مجموع این موارد را در قالب
روششناس���ی علوم اس�ل�امی ،مجتمع کرد .بنابراین در روششناس���ی روانشناس���ی اس�ل�امی،

و غی���ر حس���ی اس���تفاده نمود (فرقان ��ی و دیگ ��ران ب ��ه نق ��ل از غ���روی و آذربایجان���ی ،1391 ،ص .)113روش پژوهش
حاض���ر توصیف���ی -تحلیلی بوده و به منظور توصیف عینی و کیف���ی محتوای مفاهیم به صورت
نظ���امدار ،از نوع تحلیل محتوا 1اس���تفاده ش���د .در این پژوهش ،با توجه به منابع اس�ل�امی ،به
توصیف ایمان دینی پرداخته و ابعاد روانشناختی آن مورد تحلیل قرار گرفت .همچنین برای
تحلی���ل محت���وای آیات ق ��رآن و روایات ،از رویکرد تفس���یری 2و فهم حدیث ک���ه نوعی رویکرد در
تحلیل دادههای کیفی است ،استفاده و با جمعآوری دادههای مرتبط ،این اطالعات در قالب
مضامین روانشناختی ،دستهبندی شد.

تعریف روانشناس���ی به علم بررسی رفتار و فرآیندهای روانی (اتکینسون 3و دیگران1385 ،ش) ،مستلزم
راه رفتن و نظایر آنها که از موجود زنده سر میزند (عظیمی ،1387 ،ص )33و فرآیندهای ذهنی همان
افکار و احساس���اتی هستند که به صورت مس���تقیم نمیتوانیم ببینیم ،ولی واقعیت دارند و در
روانشناسی از آنها بحث به میان میآید (سانترا ک ،1388 ،ص  .)38با این توصیف ،روانشناسی به
هر دو فعالیت عینی 4و ذهنی 5انس���ان میپردازد (ش���عارینژاد1390 ،ش) که این فعالیتها در ارتباط
انس���ان با خویش ،انسانهای دیگر ،هستی محسوس و نامحسوسات ،شکل میگیرد (صالحیان،

ً
1395ش) و از منظ���ر روانشناس���ی ،عمدتا دارای س���ه جنبه ش���ناختی ،عاطف���ی و روانی -حرکتی
اس���ت (ش ��عارینژاد1390 ،ش) .این جنبهها در چارچوب دینی ،تأیید شده و از حیث انسانشناسی

اس�ل�امی نیز انسان را دارای سه س���احت «بینش»« ،گرایش» و «کنش» ،دانستهاند (مصباح یزدی،

 ،1391ص .)326ه���ر چن���د که برخ���ی مانن���د الزاروس 6معتقدند که ش���خصیت انس���ان میتواند با
هف���ت جنبه (رفتار ،عاطفه ،دریافتهای حس���ی ،تصویر پردازی ،ش���ناخت ،روابط بین فردی
و دارو -زیستش���ناختی) توصیف ش���ود (بهرامخانی و دیگران ،1391 ،ص .)2محدوده و ابعادی که بیان
1 . Content analysis
2 . Interpretive approach
3 . Atkinson
4 . Objective
5 . Subjective
6 . Lazarus

ینید نامیا یتخانش ناور لیلحت

شناس���ایی رفتار و فرآیندهای روانی است .رفتار عبارت است از فعالیتهایی همچون خوردن،

................................................................................................................................

 .3یافتههای تحقیق

..............................................................................................................................................

میتوان از روشهای عقلی و اس���تدالل ،تحلیل متون دینی ،تاریخی ،ش���هودی ،تجربه حسی
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آن گذش���ت را میتوان به عنوان قلمرو مورد قبول برای تحلیلهای روانش���ناختی موضوعات
مختلف نظیر ایمان در نظر گرفت.
«ایم���ان» ،مصدری از ّ
ماده «أمن» اس���ت که مبتنی بر معانی متض���اد با واژه ،در چهار معنای
ضدترس ،ضد خیانت ،ضد تکذیب و ضد کفر به کار میرود (ابن منظور1414 ،ق ،ج ،13ص .)21براساس
ای���ن معان���ی چهارگانه برای ایمان ،باید اش���اره کرد که چون عمده دادههای مورد اس���تفاده در
تحقیق پیشرو از آیات و روایات اس���تخراج ش���ده است ،بنابراین ایمان در معنای ضد کفر آن و
ب���ه عبارت دقیقتر« ،ایمان دینی» مورد نظر اس���ت و آنچه خالف این معنا در برخی پژوهشها
و یا برخی فرهنگ لغات به نام ایمان معرفی میش���ود خارج از دایره بحث این تحقیق اس���ت؛
نظیر ماهیت ایمان در دیدگاه تنانت 1که به صورت عدم اختصاص ایمان به دین بیان میشود
(فعالی1389 ،ش) و یا تلقی فاولر 2از ایمان که آن را امری اعم از مذهب دانس���ته و معتقد اس���ت که
ایمان از مذهب مهمتر بوده و حتی ممکن اس���ت ش���امل مذهب هم نباش���د (اس���پیلکا 3و همکاران،
2003م) و ی���ا ترجمه واژه " "Beliefدر برخی فرهنگ لغات به ب���اور ،عقیده ،ایمان و اعتقاد (آریانپور،

 ،1385ج ،2ص ،)201که همگی بیرون از موضوع تحقیق هستند.

همچنین از حیث دینی بودن پژوهش حاضر ،این نکته شایسته توجه است که در فهم قرآن
ً
و احادیث معصومین :الزم اس���ت آیات و احادیث هممضم���ون و مرتبط با یکدیگر که اصطالحا
خانواده آن نامیده میش���ود ،بررس���ی گردد (مظاهری و دیگران ،1390 ،ص 102به نقل از مسعودی) .این نحوه
از بررس���ی موجب میش���ود که معنایی جامعتر از موضوع به دس���ت آید و چنان که در بعضی از
متون مشاهده میشود ،پژوهشگر مجبور به کنارگذاردن برخی روایات مرتبط با موضوع نگردد
(رزاقی ،1387 ،ص.)54-53

ب���ا توضیحات���ی که گذش���ت ،ب���ه نظر میرس���د مبتن���ی بر مناب���ع معتب���ر ،ایمان دین���ی دارای
جنبههای س���هگانه روانش���ناختی مذکور میباشد که ش���واهد روایی آن ارائه میشود .مطابق
روای���ت امام علی؟ع؟  4ایمان مؤمن جز با تعقل و تفکر تحقق نمییابد (تمیمى آمدى1410 ،ق ،ص)688

که نش���اندهنده جنبه شناختی ایمان دینی است .همچنین در پرسشی از امام صادق؟ع؟ ،5

ْ ْ
َ َ
«َ . 4ما َآم َن ال ُمؤ ِم ُن اََح ّتى َعقل»؛ «مؤمن بدون تعقل ،ایمان نیاورد».
َ لإْ َ ُ ّ ْ ُ ُّ َ ُْ
ْ
 ...« . 5ه ِل ا ِ یمان ِإل الحب و البغض »...؛ «آیا ایمان جز حب و بغض است؟.»...

1. Tennant
2. Fowler
3. Spilka

ایم���ان به عنوان عمل معرفی ش���ده اس���ت (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج ،66ص )23که جنب���ه روانی -حرکتی
ایمان دینی را نمایان میس���ازد .با این بیان میتوان ایمان دینی را دارای س���ه جنبه شناختی،
عاطفی و روانی -حرکتی توصیف کرد.
از س���ویی تلق���ی دین به عنوان ام���ر تعاملی (س ��االریفر و همکاران ،1390 ،ص 8ب���ه نقل از ن���زار العانی) که در
ای���ن تحقی���ق از آن تعبیر به ارتباط ش���ده ،در ترس���یم مختصات روانش���ناختی از ایمان دینی،
حائ���ز اهمیت اس���ت .ارتباطات یک���ی از ابزارهای اصلی و اولیه رفع نیازهای انس���ان اس���ت (وود،

1379ش) به گونهای که اهمیت برخی از روابط انس���انی به حدی اس���ت که هرگونه محرومیت از
افس���ردگی و عق���ب ماندگی فرهنگی را هم���وار مینماید (افروز1389 ،ش) .از ای���ن رو ا گر حاالتی نظیر
تعابی���ر را مصادیق���ی از ماهیت ارتباطی ایم���ان دینی تلقی نموده و به جایگاه روابط انس���انی در
موضوع پی برد .نگاهی گذرا به زندگی اجتماعی آدمیان و روابط آنان با یکدیگر گویای آن است
که انس���ان بر همنوعان خود تأثیر گذاش���ته و از آنان تأثیر میپذیرد .این رابطه دو س���ویه ،میان
انسان و موجودات دیگر عالم طبیعت نیز به چشم میخورد (مصباح یزدی ،1391 ،ص .)182بینشها،
گرایشها و رفتارهای انس���ان در رابطه انس���ان با امور دیگر ش���کل میگیرند .ای���ن ارتباط یا بین
فرد با خودش میباش���د ،یا با انس���انهای دیگر ،یا با هستی پیرامون وی و یا با ماورای طبیعت
اس���ت (مصباح یزدی ،1391 ،ص .)327الگوی فوق از تبیین انواع روابط انس���انی ،شیوه متعارفی است
که در بس���یاری از منابع بدان اشاره ش���ده ،اما به نظر میرسد که به این صورتبندی ،اشکالی
وارد باش���د و آن اینکه با اس���تناد به آیاتی که هدف از خلقت را عبادت معرفی میکند 2،میتوان
نتیج���ه گرفت ک���ه غایت تمام اوامر اله���ی در قالب قرآنی و روایی آن ،تحقق عبودیت اس���ت و با
توجه به اینکه این اوامر در همه روابط انسانی وجود دارد؛ بنابراین نمیتوان ارتباط با خداوند
را در عرض روابط انس���ان با هس���تی ،خود و دیگران قلمداد نمود (آذربایجانی ،1387 ،ص)61؛ چنانکه
در معرفی مرسوم روابط انسانی ،اینگونه متبادر است (صدر ،1359 ،ص .)220از سویی دیگر ،با توجه
ُ ٌ ُ ُّ
لإْ
ان َع َمل کله »...؛ «همهی ایمان ،عمل است .»...
 ...« . 1ا ِ َیم
لإْ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ّ َ َ
َُْ
ون)( .ذاریات)56:
( . 2و ما خلقت ال ِجن و ا ِ نس ِإال ِلیعبد ِ

ینید نامیا یتخانش ناور لیلحت

اضطراب ،نقطه مقابل آرامش قلمداد شود و آرامش همراه با ایمان معرفی گردد ،میتوان این

................................................................................................................................

رواب���ط مطل���وب و منطقی با دیگران و دور مان���دن از زندگی پویای اجتماع���ی زمینه اضطراب و

..............................................................................................................................................

به جنبه عاطفی ایمان دینی اش���اره شده (حر عاملى1409 ،ق ،ج ،16ص )170و در روایتی دیگر از ایشان،1
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ب���ه آنچه

که جیمز 1آن را تماس فرضیههای جدی���د با علوم امروزی معرفی مینماید (جیمز،1367 ،

ص ،)197میبایست این الگو بتواند ملزومات مفقود در ارتباطات معنوی که در قالبهای مادی
طرح میگردد ،نظیر فقدان همیشگی امر متعالی در دیدگاه اندیشمندانی همچون کلیوبک 2و
روف( 3س ��االریفر و همکاران ،1390 ،ص ،)259را نیز جبران نماید .از این رو به نظر میرس���د برای برطرف
نمودن این ایراد ،ارائه تبیین جدیدی از روابط انس���انی ضرورت دارد .با این توضیحات و بنابر
الگوی پیش���نهادی الزم اس���ت که در طراحی این روابط چهارگانه به گونهای تغییر ایجاد ش���ود
تا اش���کالی که ذکر آن گذش���ت ،رفع شده و الگوی جدید ،همه ارتباطات انسانی را در چارچوب
دینی پوش���ش دهد .تغییر صورتبندی این روابط چهارگانه به این ش���کل اس���ت که ارتباط با
نامحسوسات (معنویات) ،جایگزین رابطه با خداوند در طرح قبلی آن شده و رابطه با خداوند
ب���ه عنوان ی���ک عامل وحدتبخش در همه چه���ار رابطه مذکور ،به صورت ش���رط ایمان لحاظ
گ���ردد .پی���رو ای���ن تغییر ،ارتباط انس���ان با خداوند که پی���ش از این به صورت همعرض با س���ایر
روابط انس���انی ارائه میش���د ،در قالب مفهوم تمامیتیافتگی که در طول همه روابط انس���انی
اس���ت ،جانمایی میش���ود که ش���رح بیش���تر آن خواهد آمد .البته ذکر این نکته الزم اس���ت که
ارائه رابطه انس���ان با خداوند به صورت همعرض با س���ایر روابط انس���انی در کالم اندیشمندان
اس�ل�امی ،به معن���ی قائل بودن این اندیش���مندان به لوازم این همعرضی نیس���ت؛ چرا که دیگر
عب���ارات این صاحبنظ���ران ،ناظر به خالف این همعرضی اس���ت (ص���در1421 ،ق ،ص ،)197اما به هر
حال به نظر میرس���د که الزم است اشکال مطر حشده به صورتبندی مذکور ،برطرف گردد .بر
این اس���اس و از ضرب جنبههای سهگانه شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی با روابط چهارگانه
انس���ان با خود ،دیگران ،هستی محس���وس و نامحسوسات (معنویات) ،دوازده رابطه به دست
میآید که در جدول  1نشان داده شده است.

1 . W. James
2 . Clive Beck
3 . Roof

شناختی

عاطفی

روانی  -حرکتی

ارتباط فرد با خودش

ارتباط شناختی با خود

ارتباط عاطفی با خود

ارتباط روانی  -حرکتی با خود

ارتباط فرد با انسان های دیگر
(دیگران)

ارتباط شناختی با دیگران

ارتباط عاطفی با دیگران

ارتباط روانی  -حرکتی با دیگران

ارتباط فرد با سایر موجودات
(هستی)

ارتباط شناختی با هستی

ارتباط عاطفی با هستی

ارتباط روانی  -حرکتی با هستی

ارتباط فرد با نامحسوسات
(معنویات)

ارتباط شناختی با معنویات

ارتباط عاطفی با معنویات ارتباط روانی  -حرکتی با معنویات

در جمعبندی آنچه گذش���ت ،میتوان گفت که س���اختار پیش���نهادی ارائهشده برای ایمان
دینی در این پژوهش ،ش���امل س���ه بخش اس���ت :نخست آنکه میبایس���ت ایمان دینی را واجد
ب���ودن ماهیت ایم���ان دینی که ذکر آن گذش���ت ،الزم اس���ت گونههای مختلف ای���ن ارتباط در
زندگی انسان ،به صورت رابطه با خود ،دیگران ،هستی محسوس و نامحسوسات (معنویات)،
تمامیتیافتگی باشند که توضیح آن خواهد آمد.
یکی از نتایج این ساختار آن است که حدود حوزههای معنویت و ایمان دینی ،شفاف شده
و در ادبیات منطقی ،به صورت عموم و خصوص مطلق ،نمایان میشود .بنابر آنچه در جدول
فوق نش���ان داده ش���ده اس���ت ،معنویت تنها مربوط به س���ه رابطه از دوازده رابطه ایمان دینی
اس���ت که شامل ارتباط تمامیت یافته ش���ناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی فرد با نامحسوسات
میباشد.
الزم است فرضیه روابط دوازدهگانه مذکور به عنوان بخشهای تشکیل دهنده ایمان دینی،
در منابع اس�ل�امی مورد بررس���ی قرار گیرد .در هر یک از روابط دوازدهگان���ه تعریف ایمان ،یکی از
مضامین دینی به عنوان نماینده تبیینکننده آن رابطه ،در قالب جدول  2آمده است.

ینید نامیا یتخانش ناور لیلحت

مورد توجه قرار گیرد و سوم آنکه الزم است که همه روابط دوازدهگانه ایمان دینی ،واجد شرط

................................................................................................................................

هر سه جنبه شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی دانست ،دیگر آنکه با توجه به مبنای ارتباطی

..............................................................................................................................................

جدول  :1انواع دوازدهگانه ارتباطات در تعریف ایمان
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جدول  :2نمونه مضامین دینی متناظر با هر یک از روابط دوازدهگانه

1

شناختی

عاطفی

روانی  -حرکتی

ارتباط با خودش

ام ��ام علی؟ع؟:هیچ یک از ش ��ما مزه
ایم ��ان را نخواه ��د چش ��ید ت ��ا اینکه
بدان ��د آنچ ��ه ب ��ه او رس ��یده ،نم���ی
توانس ��ت ب ��ه او نرس ��د و آنچ ��ه ب���ه او
1
نرسیده ممکن نبود به او برسد.

پیامب���ر خ���دا؟ص؟ :ایم���ان ب���ه
امام عل���ی؟ع؟ (در وص���ف مؤمن) :صرف ادعا و آرزو نیس���ت ،بلکه
ش���ادی مؤم���ن در چه���ره اش و ایمان آن است که خالصانه در
2
ج���ان و دل قرار گی���رد و اعمال
اندوهش در دل اوست.
3
هم آن را تایید کند.

ارتباط با دیگران

امام صادق؟ع؟ :س ��ه چیز از نش���انه
ه ��ای مؤمن اس ��ت :ش ��ناخت خدا،
ش ��ناخت کس ��ی ک ��ه خدا دوس���تش
دارد و ش ��ناخت کس ��ی که خ ��دا او را
4
ناخوش دارد.

پیامب���ر خدا؟ص؟ خط���اب ب���ه ابوذر:
کدامین دس���تگیره ایم���ان محکمتر
اس���ت؟ ابوذر گفت :خدا و رس���ولش
بهت���ر میدانن���د ،حض���رت فرم���ود:
دوس���تی کردن برای خدا ،دش���منی
5
کردن برای خدا و خشم در راه خدا.

ارتباط با هستی

ام���ام ص���ادق؟ع؟ :موم���ن در
امام صادق؟ع؟ :بر دل های ش���ما
دنی���ا غری���ب اس���ت ،از خواری
ام ��ام عل ��ی؟ع؟ :ام ��ا مومن با چش���م حرام اس���ت ک���ه ش���یرینی ایمان را
آن بی تاب���ی نکن���د و ب���رای
7
بچش���ند ،مگ���ر آن���گاه ک���ه ب���ه دنیا
عبرت به دنیا می نگرد.
(دس���تیابی به) عزتش با مردم
9
8
شوند.
رغبت
بی
10
رقابت نورزد.

ارتباط با
نامحسوسات
(معنویات)

امام صادق؟ع؟( :در پاس ��خ پرسشی
پیرام ��ون ایم ��ان و کف ��ر) ایم ��ان آن
اس ��ت ک ��ه ش ��خص ب ��ه آن بخ���ش از ام���ام ص���ادق؟ع؟ :خ���دا دنی���ا را به
ام���ام عل���ی؟ع؟ :ریش���ه ایمان،
عظم ��ت خدا ک ��ه از او پنهان اس���ت ،دوس���ت و دش���منش عطا می کند،
خ���وب تس���لیم ش���دن در برابر
همان گونه باور داش ��ته باش ��د که به ول���ی ایم���ان را فق���ط ب���ه کس���ی
13
فرمان خداست.
12
آنچه از عظمت او مش ��اهده می کند می دهد که او را دوست دارد.
و آشکارا می بیند ،باور دارد ،و کفر به
11
معنای انکار است.

ام���ام عل���ی؟ع؟ :مومن کس���ی
اس���ت ک���ه آزار م���ردم را تحمل
کند و کس���ی به س���بب او به آزار
6
نیفتد.

الزم به توضیح اس���ت که با اس���تناد به روایاتی نظیر آنچه امام صادق؟ع؟ فرمودهاند :هرکس
َ
َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ
 . 1لاَ َیج ُد أ َح َد ُکم َط َ
خطأ ُه لم َیکن ِل َی ِص َیب ُه» .كلينى1407 ،ق ،ج ،2ص ،58ح.4
خطئه و ما أ
عم ِاإل َیم
ان حتی یعلم أن ما أصابه لم یکن ِلی ِ
ِ
َْ
َِ َ
ْ ْ
َ ْ ْ
ُ
البالغه ،حکمت .333
«َ . 2و قال؟ع؟ ِفي ِصف ِة ال ُمؤ ِم ِن ال ُمؤ ِم ُن ِب ْش ُر ُه ِفي َو ْج ِه ِه َو ُح ْزن ُه ِفي قل ِب ِه» .نهج
َ
َ َ أْ
ُ
ُُْ
َ ْ َ لإْ َ ُ َّ
الت َح ِّل  َ لاَ َّ َ ّ َ َ َّ لإْ َ َ َ َ َ َ
وب َو َص ّدق ْت ُه ال ْع َمال» .ابن شعبه حرانی1404 ،ق ،ص.370
ان ِب
س ا ِ يم 
« . 3لي 
ي و ِبالتم ِني و ل ِكن ا ِ يمان ما خلص ِفي القل ِ
َ َ
ُ
الث ٌة من َ
ُ
ُ
اهّلل و َمن ُي ِح ّب و َمن َي َ
كر ُه» .كلينى1407 ،ق ،ج ،2ص ،235ح.15
ب
لم
الع
:
ن
ؤم
الم
المات
ع
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
« . 4ث ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُّ . 5
ُ
ُ
ألمواالة ِفى اهّلل ِ َو ُ
«أى ع َرى اإليمان أوثق؟ قال :أهّلل ُ َور ُس ��و ِل ِه أعلم ،فقالُ :
المعاداة ِفى اهّلل ِ َو ُالبغض ِفى اهّلل» .ابن ش���عبه حرانی،
ِ
1404ق ،ص.55
« . 6المؤمن من تحمل اذى الناس وال يتاذى احد به» .تمیمی آمدی1410 ،ق ،ص.125 -124
َّ
َ
ُ َْ ْ
َ َ ّْ
« . 7و ِإن َما َی ْنظ ُر ال ُمؤ ِم ُن ِإلى ا ُلدن َیا ِب َع ْی ِن ا ِال ْع ِت َب ِار» .نهجالبالغه ،حکمت .367
 . 8رغبت و بیرغبتی از هیجانات غیر اصلی و به تعبیر برخی محققین از هیجانات مرکب اس���ت ،چنانکه برخی علمای دین نیز به
آن اش ��اره نمودهاند؛ نظیر آنچه مرحوم نراقی؟هر؟ درباره ریا آورده اس���ت :وقتى انس���ان جمعى از اهل ایمان را مشاهده مىکند که با
رغبت تمام و خضوع و خش ��وع ،مش ��غول عبادت خدا هستند ،طبیعى است که در نفس او تأثیر مىگذارد و موجب رغبت و شوق در
عبادت مىشود .این حالت ریا نخواهد بود ،بلکه هیجان رغبت و زوال غفلت خواهد بود( .نراقی1384 ،ش ،ص)498
ُّ
الو َة اإليمان َح ّتى َت َ
َ .9
«ح ٌ
رام َعلى ُقلوب ُكم أن َتعر َف َح َ
الدنيا» .كلينى1407 ،ق ،ج ،2ص ،128ح.2
زه َد ِفي
ِ ُ ِّ
ِ َ ِ
َ
َ
ُ
«المؤم ُن في ّ
ريب ،ال َي َ
ُ
الدنيا غ ٌ
جز ع ِمن ذ ِلها و ال َي َتناف ُس أهلها في ِع ِّزها» .ابن شعبه حرانی1404 ،ق ،ص.370
. 10
ِ
ُ َ ُ ُ َ
َ
َ
« . 11من ُس ��ؤال ّالزنديق َّالذي َس � َ�أ َل أبا َ
قال؟ع؟ :اإل ُ
قالَ :ف َ
بد اهّلل؟ع؟ َعن َمس���ا ِئ َل َك ٍَ
يمان أن ُي َص ّ ِدق
؟
فر
الك
ا
وم
يمان
اإل
ا
م
...
:
ة
ثير
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ َ ُ
الج ُ
غاب َع ُنه من َع َظ َمة اهّلل َك َتصديقه بما َ
َ
فر ُ
اهّلل فيما َ
الك ُ
حود» .طبرسی1403 ،ق ،ج ،2ص.352 -336
شاه َد ِمن ذ ِل َك وعاين ،و
ِ ِ
ِ َِ
ِ
ِ
لاّ
ُ َّ َ ّ
َ َ َ َّ
َّ
جل َمن َأح َّ
«إن ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
عطيه إ َمن َأح َّب ُه» .كلينى1407 ،ق ،ج ،2ص ،215ح.4
الي
االيمان
أن
و
ض
أبغ
ن
م
و
ب
و
عز
اهّلل
ا
عطيه
ي
نيا
الد
.
12
ِ
ْ ُ
ْ َهّ
ُ ُ َّ
الل« .تمیمی آمدی1410 ،ق ،ص.198
«اصل
. 13
ليم لاِ م ِر ِ
الاْيمان ،ح ْسن الت ْس ِ
ِ

عن���وان جامع���ی که ایمان دینی نامیده میش���ود ،مجتمع نموده و اذعان داش���ت که س���ازوکار
تحق���ق ایمان دینی ،انجام اوامر الهی اس���ت .با این توضیح ،بناب���ر آنچه به عنوان فرضیه بحث
گذش���ت ،میتوان تمام اوامر خداوند در متون دینی را در قالب جدول  2ارائه نمود ،هرچند که
در تنظیم محتوای این جدول ،تنها از روایاتی استفاده شد که صراحت در استفاده از مشتقات
ماده ایمان دارند.
 .4تمامیتیافتگی؛ شرط ایمان

خداوند ،تحقق مییابد (کلینی1407 ،ق ،ج .)2انسان در صورتی میتواند سالمت بیشتری به دست
آورد ک���ه ب���ا اعتقاد به یگانگ���ی خداوند ،رفتارها و عواطف خود را به س���وی این یگانگی متمایل
ش���خصیت« ،خلوص» 3در عشق به خداس���ت (آذربایجانی ،1390 ،ص .)275پذیرش مفهوم تمامیت

4

در ساختار ایمان دینی به معنی انطباق خدای روانشناختی با خدای واقعی است تا همچون
دی���دگاه برخی اندیش���مندان ،5هر آنچه دلبس���تگی نهایی انس���انی اس���ت ،به خدای���ی برای او
تبدی���ل نگ���ردد (آذربایجانی ،1390 ،ص .)145بررس���ی مفاهیم «نیت» و «اخالص» در منابع اس�ل�امی با
توجه به مختصات معنایی که در آیات و روایات دارند ،تمامیتیافتگی را ش���فافتر میس���ازد.
به عنوان نمونه ،هر چند شاخص کفر و ایمان انسان ،نزد خدا در دیدگاه برخی مکاتب ،6فقط
اقرار زبانی اس���ت ،با این حال در روایتی از امام صادق؟ع؟  ،7کفر با اقرار زبانی انس���ان نسبت به
َُ
«َ . 1من َعم َل بما َأم َر ُ
ؤم ٌن» .کلینى1407 ،ق ،ج ،2ص ،38ح.4
اهلل عز و
جل ِب ِه فه َو ُم ِ
ِ ِ
َ
ّ
(َ . 2و ما َخ َل ْق ُت ْالج َن َو َ
االنس اال َلی ْع ُبدون) (ذاریات)56 :
ِ

3 . Purity
4 . Integrity
5 . Such as P. Tillich

 . 6نظیر «مرجئه» که یکی از فرقهها در میان مسلمانان هستند و عقیده دارند که با اقرار به ایمان ،ارتکاب هیچ گناهى حتی گناهان
کبی ��ره به انس ��ان زیان نمیرس ��اند و چنین فردی به بهش ��ت م� �یرود ،همانطور که با اق���رار به کفر نیز هیچ طاعتى برای فرد س���ودی
داشت .مصطفوی1369 ،شَ ،ج ،3ص.66
نخواهد
َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
«سم ْع ُت َأ َبا َ
اهلل؟ع؟ َی ُق ُول َ -و َسأ َل ُه َر ُج ٌل َع ْن َق ْول ْال ُم ْرج َئ ِة ِفی ْال ُک ْفر َو الإْ َ
ْ
ون :ک َما أ ّن
ان ،و قالِ :إنهم یحتجون علینا ،و یقول
یم
د
ب
ع
ِ ِ
ِ َ .7
َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ِ َ َّ ُ ْ َ ِ ُِ ْ ٌِ َ َ َ
َ
َ َ
ْال َکاف َر ع ْن َد َنا ُه َو ْال َکاف ُر ع ْن َ
َ
َ
ُ
ْ
اهلل! َو ک ْیف َی ْس َت ِوی هذ ِان؟!
ان
ح
ب
«س
:
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ق
ف
ن
م
ؤ
م
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ا
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ف
،
اهلل
د
ِِ
ِ
اَ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ ّ
َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ َ لاَ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َ ِ لإْ َ ُ ِ ِ َ ْ لاَ
ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ
اهلل
و الکف ��ر ِإق ��رار ِمن العب ِد ،ف یکلف بعد ِإقر ِار ِه ِبب ِین ٍة ،و ا ِ یم
ان دع ًوى َ َی ُج���وز ِإ َل ِب َب ِّی َن ٍةَ ،و َب ِّی َ َن ُته ع َمله َو ِن ّی ُته ،ف ِإذا اتفقا فال َع ْبد ِع ْن َد ِ
ْ
َ لاَ
َ
َ ْ
أْ َ
ْ ُْ
ْ
َ َْ
ْ َ
ٌ ُّ َ
ات ّالث ِثِ :م ْن ِن َّی ٍة ،أ ْو ق ْو ٍل ،أ ْو َع َم ٍلَ ،و ال ْ َحک ُام َت ْج ِری َ َعلى الق ْو ِل َ َو ال َع َم ِل ،ف َما أ ک َث َر
هذ ِه ال ِجه َِ
ُمؤ ِم � ٌ�نَ ،و الکف � ُ�ر َم ْو ُجود ِبک ِل ِجه ٍة ِم ْن ِ
لإْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ ُ َ
َ ْ َ
���ن أ ْجرى عل ْی ِه أ ْحک َام ال ُمؤ ِم ِن َ
اب َم ْ
ون با َیمانَ ،و َی ْج ��ری عل ْی ِه أ ْحک ُام ال ُمؤ ِم ِن َ
اهلل ک ِاف ٌرَ ،و قد أ َص َ
ین
ین َو ه َو ِع ْند ِ
م ��ن ی َش ��هد له المؤ ِمن ِ ِ ِ
ِ
َ
اه ِر ق ْو ِل ِه َو َع َم ِله» .کلینى1407 ،ق ،ج ،3ص.105 -104
ِبظ ِ

ینید نامیا یتخانش ناور لیلحت

کن���د (جانبزرگ ��ی و غ ��روی ،1397 ،ص ،)237چنانک���ه جیمز بر این باور اس���ت که راه رس���یدن به یگانگی

................................................................................................................................

در تعالیم اس�ل�امی ،تنها غرض خلقت« ،بندگی» معرفی ش���ده است 2که از طریق انجام فرامین
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به آنچه خداوند عزوجل فرمان داده ،عمل کند ،او مؤمن است ،1میتوان اوامر الهی را در ذیل
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نبود خدا محقق میش���ود ،اما مال ک مؤمن بودن انس���ان نزد خداوند ،نه تنها اقرار زبانی بلکه
اتحاد نیت و عمل با آن اس���ت ،ا گر چه که به دلیل جاری ش���دن احکام اس�ل�ام بر اس���اس گفتار
و

کردار انس���ان ،با عدم علم به وجود نیت ،حکم به ایمان ظاهری فرد میش���ود (مصطفوی،1369 ،

ج ،3ص .)67 -66همچنی���ن در روایت���ی از ام���ام صادق؟ع؟ ،درخواس���ت از خدا ب���ا خلوص نیت در
برابر درخواس���ت از مخلوقات خدا ،فاصله میان ایمان و کفر معرفی ش���ده است 1.با این وجود،
س���یاق برخ���ی روایات ،2حکایت از برتری نیت نس���بت ب���ه عمل دارد و دلی���ل آن ،خالص بودن
نیت برای خداوند و در معرض ریا بودن رفتار انس���ان معرفی ش���ده اس���ت و از همین روست که
برخ���ی روایات ،جاودانگی اهل بهش���ت یا دوزخ را به دلیل نی���ت فرمانبرداری یا نافرمانی آنها بر
فرض جاودانگی دنیا میدانند (مصطفوی ،1369 ،ج ،3ص .)136باید توجه داشت که حتی نیتهایی
ک���ه در محدوده ایم���ان دینی قرار میگیرند نی���ز در یک رتبه نبوده و برخ���ی از آنها موجب کمال
ایم���ان میگردن���د (مصطف ��وی ،1369 ،ج ،3ص .)133با این توصیف ،نیت کس���انى که عبادت خویش را
براى ترس از عذاب اخروی و یا رس���یدن به نعمتهاى بهش���تی انجام میدهند و یا کسانی که
چون س���پاسگزارى برای نعمتهای خدا را واجب میدانند ،او را عبادت میکنند 3و یا آنان که
چون خدا را نس���بت به پنهان و آش���کار خود ،آ گاه دیده و از روی حیا و شرمس���اری او را عبادت
میکنند ،4برابر نیس���ت .همچنین کس���انی که خدا را برای دوری از نقایص خود و نزدیک شدن
به کمال ،عبادت میکنند و کسانی که چون خدا را سزاوار پرستش مییابند ،عبادت میکنند،5
با کسانی

که برای محبت و دوستی خدا او را عبادت میکنند ،در یک رتبه قرار ندارند (مصطفوی،

 ،1369ج ،3ص .)135 -134در نتیج���ه ا گرچ���ه همه این نیته���ا در دایره ایمان دینی قرار دارند ،اما از
جهت درجات کمال ،رتبهبندی متفاوتی دارند.
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«ع � ْ�ن َب ْع ��ض أ ْص َحاب َن ��ا َع ْن أبی َع ْب ِد ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ لإْ َ
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اهلل قال ِإ ّن
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اهلل ع قال:أَ ل َیس َّ بین ا ِ یم ِ
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وق فلو أخلص ِنیته ِهلِل ل تاه ال ِذی ی ِرید ِفی أسر ع ِمن ذ ِلک ».کلینى1407 ،ق ،ج،1
ال َع ْب َد یرفع رغبته ِإل
ى ْمخل َ ٍ
صَ ْ ،28حََّ َ َ.33
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َ . 2ز ْید ّ
الش َّحام قال :قل ُت أِلبی َع ْبد اهلل ؟ع؟ إ ّنی َسم ْع ُت َ
ک َت ُقول ِن َّیة ال ُم ْؤ ِمن َخ ْی ٌر ِم ْن َع َم ِل ِه فک ْی َف َتک ُ
ون ِّالن َّیة خ ْیرا ِم َن الع َم ِل قال أِلن
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ََ ْ
ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ِ َ َ ً ْ َ ْ ُ ِ َ َ ّ َّ ُ َ ِ َ ٌ َ ّ ْ َ َ َ َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
وقین و ِالنیة خا ِلصة ِلر ِب العال ِمین فیع ِطی عز و جل على ِالنی ِة ما یع ِطی على العم ِل .ش���یخ حر عاملی،
العمل ربما کان ِریاء ِللمخل ِ
1409قَ ،ج ،1ص.54 -53
َ لاَ
ْ ً
َ
ین ع َل ْو َل ْم َی َت َو َّع ِد ُ
اهلل َع َلى َم ْع ِص َی ِت ِه َل َک َ
«ق َال أ ِم ُیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ان َی ِج ُب أ ْن ُی ْ َع َصى ُشکرا ِل ِن َع ِمه» .مجلسى1403 ،ق ،ج ،70ص.364
.3
ْ
َ
ْ
َ
َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ ُّ ْ َ َ
َ
ْ
َ َ
اهلل َح ّق ال َح َی ِاء ْاع ُب ِد اهلل کأنک تراه ف ِإن لم تکن تراه ف ِإنه یرا ک ف ِإنه ِإذا تخیل الرؤیة
«َ . 4و قد َج َاء ِفی الخ َب ِر ع ِن ّالن ِب ِّی ص ْاس َت ْح ُیوا ِم َن ِ
ْ
ْ َ َ ْ
َ
ان َب َعث َعل َى ال َح َی ِاء َو ّالت ْع ِظ ِیم َو ال َم َه َاب ِة» .مجلسى1403 ،ق ،ج ،69ص.279
َ
لاَ
ْ
َ
َ
َ
ْ
لاً
ً
ً
َ
َ
«َ . 5ق � َ�ال أمی � ُ�ر ال ُم ْؤمنی � َ�ن َصل َو ُ
ک أ ْه للع َب َادة ف َع َب ْد ُت َ
���ک َو لک ْن َو َج ْد ُت َ
ک َخ ْوفا م ْن َنار َک َو َط َمعا فی َج ّنت َ
ات اهلل َعل ْی ِه َما َع َب ْد ُت َ
ک».
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ص.197
ج،67
1403ق،
مجلسى،
َ
َْ
َ َ ُ َّ
َ ْ
ُ ُ َ ً َ َ َ َ ُ َ َ
«َ . 6یا َع ْب َد َا ْل َعزیز إ َّن َالإْ َیم َ َ ْ َ
اح ِب ال َو ِاح ِد ل ْس َت
اح ُب ا ِال ث َ َن ْی ِن ِل َص ِ
ات ِب َم ْن ِزل ِة ا ّلسل ِم ُی ْص َعد ِم ْنه ِم ْرقاة َب ْعد ِم ْرق ٍاة فال َیقول ّن َ َص ِ
ان عش ُر د َر َج ٍ
ِ
ِ ِِ
َ َ
ََ َ
ک َو إ َذا َرأ ْی َت َم ْن ُه َو أ ْس َف ُل م ْن َ
ک َم ْن ُه َو َف ْو َق َ
ک َف ُی ْس���ق َط َ
���یء َح َّتى َی ْن َته َی إ َلى َا ْل َعاش���ر َف َال ُت ْس���ق ْط َم ْن ُه َو ُد َون َ
ک ِب َد َر َج ٍة ف ْارف ْع ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
عل ى ش ْ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
إ َل ْی َ
ک ِب ِرف ٍق َو ال َت ْح ِمل ّن َعل ْی ِه َما ال ُی ِط ُیق ف َتک ِس َر ُه ف ِإ ّن َم ْن ک َس َر ُمؤ ِمنا ف َعل ْی ِه َج ْب ُر ُه» .کلینى1407 ،ق ،ج ،2ص ،45ح.2
ِ

حرکتی تمامیتیافتگی در قالب نیت را نادیده گرفت ،همچنان که برخی شارحین روایات ،راه
تصحیح نیت را بیرون راندن محبت دنیا به وسیله عمل و تفکر صحیح میدانند (مصطفوی،1369 ،

ج ،3ص )133و ی���ا برخ���ی روایات که نیت را عمل معرفی میکنند ،1ا گرچه در ش���رح و تفس���یر برخی
روای���ات ،حقیق���ت نیت را هم���ان میل و توجه دل و ب���ه تعبیر روانش���ناختی ،عاطفی میدانند
(مصطفوی ،1369 ،ج ،3ص .)134نظر آلپورت 2پیرامون جهتگیری درونی نسبت به ارزشهای دینی،
یک���ی از نزدیکتری���ن تعابی���ر مرتبط با تمامیتیافتگی اس���ت که در میان روانشناس���ان مطرح
شده است (رحیمینژاد ،1377 ،ص.)48
رواب���ط دوازدهگانه که بحث آن گذش���ت ،ب���ا جلب رضایت خداوند ،تمامی���ت یابند و این بدان
بوده و انس���ان ،س���تایش هیچکس���ی غیر از خداوند را ب���ه خاطر انج���ام فعالیتهایش نخواهد.

3

بای���د توجه نم���ود که تمامیتیافتگی ب���ه میزانی از اهمیت برخوردار اس���ت ک���ه میتواند زمینه
یکپارچگ���ی ش���خصیت را فراهم کرده و تمام نیروهای روانی -جس���می فرد را انس���جام بخش���د
(جانبزرگی و غروی ،1397 ،ص.)15
 .5نتیجهگیری

در ای���ن پژوهش ،بعد از ذکر مس���تنداتی مبنی بر اهمیت توج���ه به موضوع ایمان دینی از حیث
روانشناختی ،سه دسته اشکاالت در تبیینهای موجود از ایمان ارائه و مورد تحلیل و نقد قرار
گرفت .در ادامه اصالح اشکاالت مطرح شده در قالب الگوی پیشنهادی ایمان دینی در فضای
روانشناس���ی و مبتنی بر ش���ناخت آیات و روایات ارائه گردید .در ترس���یم این الگو ،مفهومی با
َ َ
َ َّ
َ
ُ ُ
ُ َ َ َ َ
یه َعن ْال َق ِاسم ْبن ُم َح َّم ٍد َعن ْالم ْن َقر ّی َع ْن ُس ْف َی َ
َ ُ ْ ُ ْ
َ ْ
اهلل َع ّز َو َجلِ -ل َی ْبل َوک ْم
اهلل ع ِفی ق ْول ِ
ان ْب ِن ع َی ْی َنة ع ْن أبی ع ْب ِد ِ
َ ِ ِ
َ« . 1ع َ ِل ّی بن ِإب َر ِلاًاهیم َع َن أ ِب ِ ِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
لإْ
َ ِ ّ َّ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ِ َ َ ُ ُ َّ َ َ لإْ ْ َ ُ َ َ
َ
لاً
لاً
ُّ ُ ْ ْ َ ُ َ َ َ
َ َُ َ ْ َُ
ََْ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ْ َ َ َ ّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
اهلل اَو ِالنیة الص ِاد َقة و الحس َنة ثم قال ا ِ بقاء َعلى
أیکم أحسن عم ق َال لیس یع ِنی أ کثر عم و ل ِکن أص َوبکم عم و ِإ َنما ا ِ صابة خشی َة ِ
ُ
لاَ
ّ
ّ لاَ
ْ
ُ ْ ُ
َ ّ
َ
ْ
َ ْ ُ
ْ
ْ ُ َْ
ال َع َم ِل َح ّتى َیخل َص أ َش ّد ِم َن ال َع َم ِل َ َو ال َع َمل ال ٌخا ِل ُص ال ِذی ُت ِر ُید أ ْن َی ْح َم َد َک َعل ْی ِه أ َح ٌد ِإل اللهَُ َع ّز َو َجل َو ِّالن َّیة أف َضل ِم َن ال َع َم ِل أ َو
َ
َ
ُ
ّ
ْ
ّ
َ
ُ
ْ
لاَ
َ
َ
ُ ُ
َ
َ
ُ
ِإ ّن ِّالن َّیة ِه َی ال َع َمل ث َّم َت ق ْول ُه َع ّز َو َجل -قل کل َی ْع َمل َعلى شا ِکل ِت ِه َی ْع ِنی َعلى ِن َّی ِت ِه» .کلینى1407 ،ق ،ج ،2ص ،16ح.4

2 . G. Allport
َ

َ َ
َ ّ
َ
ُ ُ
ُ َ َ َ َ
َ
یه َعن ْال َق ِاسم ْبن ُم َح َّم ٍد َعن ْالم ْن َقر ّی َع ْن ُس ْف َی َ
«ع ِل ُّی ْب ُن إ ْب َر ِاه َ
اهلل َع ّز َو َجلِ -ل َی ْبل َوک ْم
یم ع ْن أ ِب ِ
اهلل ع ِفی ق ْو ِل ِ
ان ْب ِن ع َی ْی َنة ع ْن أ ِبی ع ْب ِد ِ
َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َُْ .ُ 3
َ ّ َّ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ لإْ ْ َ ُ َ َ
َ
َ
لاً
َ
ْ َ َ َ َ لاً َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ لاً َ َّ َ لإْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
َ
اهلل اَو ِالنیة الص ِاد َقة و الحس َنة ثم قال ا ِ بقاء َعلى
أ ّیک ْم أح َس ُن ع َم قال ل ْی َس َی ْع ِنی أ کثر عم و ل ِکن أصوبکم عم و إنما ا صابة خشیة ِ
لاَ
ْ
ُ ْ ُ
ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َّ لاَ ُ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ ٌ ّ ُ َ ّ
اهلل َع ّز َو َجل َو ِّالن َّیة أف َضل ِم َن ال َع َم ِل أ َو
العم ِل حتى یخلص أشد ِمن العم ِل َو العمل ال ٌخا ِلص ال ِذی ت ِرید أن یحمدک علی ِه أحد ِإل
َ
َ
ُ
ْ ُ ُ لاَ َ َ َ ّ ُ ْ ُ ّ
َ
َ
ِإ ّن ِّالن َّیة ِه َی ال َع َمل ث َّم َت ق ْول ُه َع ّز َو َجل -قل کل َی ْع َمل َعلى شا ِکل ِت ِه َی ْع ِنی َعلى ِن َّی ِت ِه» .کلینى1407 ،ق ،ج ،2ص ،16ح.4

ینید نامیا یتخانش ناور لیلحت

معناس���ت که تمام فعالیتهای ش���ناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی انسان همسو با اوامر الهی

................................................................................................................................

ب���ا این توضیحات بای���د گفت که تحقق ش���رط تمامیتیافتگی در تعریف ایم���ان دینی یعنی

..............................................................................................................................................

ام���ا از جه���ت روانش���ناختی ،به نظر میرس���د ک���ه نمیتوان جنبهه���ای ش���ناختی و روانی-
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عنوان تمامیتیافتگی مطرح و ابعاد آن بررسی شد که بر اساس پژوهش پیشرو نقش محوری
در تحقق ایمان دینی دارد.
بنابر آنچه ارائه ش���د میتوان ایمان دینی را در حوزه روانشناس���ی اینگونه تعریف کرد:
«ارتباط تمامیتیافته ش���ناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی انس���ان با خود ،دیگران ،هس���تی
محس���وس و نامحسوس���ات (معنوی���ات)» ک���ه تمامیتیافتگ���ی ناظر ب���ه پیوند رواب���ط مذکور با
خداوند است و ساز و کار تحقق آن از طریق انجام اوامر الهی امکانپذیر میگردد.
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