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Abstract 

 

Anthropology is one of the branches of human sciences that recently 

has been under attention of the    psychologists. The purpose of this paper 

was to compare the fundamental concepts of mental health from Adler's 

point of view with traits of virtue individuals in Nahj-Ol-Balagheh. The 

method of gathering information was library and the research method was 

descriptive of the analytical type. The traits of virtue individuals mentioned 

in the faithful sermon, such as hope, moderation, forgiveness, and humility, 

are closely related to fundamental concepts of mental health from Adler's 

point of view (social interest, life-style, and finalism). Virtue is closely 

related to psychological concepts such as inhibition, education, and self-

control; Most important psychological variables and concepts that playing 

the crucial role in the mental health of an individual. The findings of this 

study showed that what is mentioned in Nahj-Ol-Balagheh as traits of the 

virtue individuals is related to the concept of mental health from Adler's 

point of view and many of these traits are comparable with the concepts 

mentioned in Adler's approach (such as awareness of your behavior and 

speech with self-awareness). This relationship is due to how one perceives 

oneself, others, and the world; how he interacts to them; and the 

considerations that he considers in his behavior. It is concluded that the 

more a person possesses the traits of the virtue individuals, the more he / 

she will possess mental health. 
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 چكیده

شناسان قرار گرفته، مورد توجه روان یکه به تازگ یعلوم انسان یهااز شاخه یکی

آدلر  یدگاهسالمت روان از د یادیبن میمفاه ییسهپژوهش مقا یناست. هدف ا یشناسانسان

و  یاصورت کتابخانهاطالعات به یالبالغه است که با روش گردآوردر نهج ینبا صفات متق

به آن  ینمتق یانجام شده است. صفات افراد باتقوا که در خطبه یلیتحل -یفیصورت توصبه

سالمت  یادیبن یممفاه با یبخشش و فروتن روی،یانهم یدواری،اشاره شده است، همانند ام

قوا از . ت( ارتباط  داردنگرییتو غا یزندگ ییوهش ی،اجتماع یآدلر )عالقه یدگاهروان از د

 یناست؛ ا یکنزد ی،و خودکنترل یتترب ی،مانند بازدار شناختیانرو یمبه مفاه یلحاظ مفهوم

 یفرد باز یکن در سالمت روا یاکنندهیینتعنقش مهم و  یشناختروان یمو مفاه یرهامتغ

عنوان صفات افراد البالغه بهچه که در نهجآن ینپژوهش نشان داد که ب ینا هاییافته. کنندیم

 یناز ا یاریآدلر، ارتباط وجود دارد و بس یدگاهروان از د المتباتقوا آمده است با مفهوم س

در مورد رفتار  یهستند )مانند آگاه یسهآدلر قابل مقا یکردمطرح شده در رو یمصفات با مفاه

و جهان،  یگرانارتباط به خاطر نوع برداشت فرد از خود، د ین(. ایو گفتار خود با خودآگاه

. گیردیدر نظر م یشاست که فرد در رفتار خو یمالحظات یزها و نتعامل او با آن ینحوه

همان اندازه از گفت که هر اندازه فرد از صفات افراد باتقوا برخوردار باشد به  توانیم ینبنابرا

 خواهد بود. رداربرخو یشتریسالمت روان ب
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 مقدمه

 یقتحق یو پرسش اصل بیان مسأله .2

در گذشته، دانشمندان به علوم گوناگون زمان خود 

در نجوم، ریاضیات، آگاهی داشتند و مطالعاتی را 

دادند؛ اما امروزه دانش پزشکی، فلسفه و غیره انجام می

صورت های گوناگونی دارد و بهبندیبشری طبقه

کند و هر دانشمند تنها ها را بررسی میتری پدیدهجزئی

پردازد. خاص به مطالعه و پژوهش می در یک رشته

شود، به همان اندازه تر میهرچه این دانش جزئی

یابد. ای گسترش بیشتری میرشتهمطالعات بین 

های علوم انسانی، عنوان یکی از شاخهشناسی بهانسان

شناسان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران از جمله روان

های افراد متقی در (. از آنجایی که ویژگی1باشد )می

رویکردهای بزرگان علمی، ادبی و مذهبی مطرح شده 

 تواند با توجه به اینکه تقوا میاست و از سوی دیگر 

)از طریق ارتباط با مفاهیمی مانند خودآگاهی، 

خودکنترلی، تربیت و تعامالت خانوادگی( با سالمت 

روان در ارتباط باشد، ضرورت انجام پژوهش در این 

گردد. پژوهش حاضر از این نظر که زمینه احساس می

ی شناختی و مذهبهای رواننوعی بررسی بین دیدگاه

تقوا و سالمت روان بوده و ارتباط  البالغه( در زمینه)نهج

شود. کند، نوآورانه محسوب میها را مطرح میبین آن

انجام  پژوهشی، سابقه با توجه به ادبیات و پیشینه

ای وجود ندارد. در مطالعه حاضر چنین بررسی دوجانبه

تالش شده است منابع داخلی و خارجی مورد توجه قرار 

شده در پژوهش حاضر این ند. پرسش اساسی مطرحگیر

البالغه تحت عنوان صفات است که آیا آنچه در نهج

تواند با مفاهیم بنیادین افراد متقی آمده است، می

 ارتباط داشته باشد یا خیر؟  آدلرسالمت روان از دیدگاه 

ضرورت انجام پژوهش حاضر این است که امروزه 

هایی شده اری دچار چالشانسان از نظر اخالقی و رفت

کنند. از سوی است که سالمت روان وی را تهدید می

های افراد دیگر، پرداختن به مسائلی همچون تقوا و ویژگی

متقی اهمیت بسیاری یافته است؛ به همین دلیل، در 

ای میان صفات متقین در پژوهش حاضر مقایسه

 آدلراه البالغه با مفاهیم بنیادین سالمت روان از دیدگنهج

 انجام شده است. 

های افراد متقی ابتدا باید مفهوم برای بررسی ویژگی

صورت فرضی آن را توان بهتقوا تعریف شود؛ زیرا می

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفت. در ادامه الزم است به

مصادیق بیرونی برای این مفهوم جستجو شود. حضرت 

از هر فرد  علی)ع( که خود سردمدار متقین بود، بهتر

دیگری شایستگی داشت که مفسر کالم خدا بوده و 

ای مشهور (. ایشان در خطبه2معنای تقوا را بیان کند )

در مورد صفات افراد متقی فرمودند:  "همام" به خطبه

ها متقین در دنیا اهل فضیلت هستند. سخن آن"

ها فروتنی روی و روش آنها میانهآن صواب، جامه

ها سپارند که نافع آنرا به عملی می باشد. گوشمی

است. افراد متقی در سختی و بال چنان هستند که 

اند. خالق چنان در گویی در آسایش و راحتی فرود آمده

ها بزرگ است که هرچه غیر از او در دیدگانشان دل آن

(. در قرآن کریم تصریح شده است 3) "باشدکوچک می

ن و قدرت تشخیص حق مندی از فرقاکه ثمره تقوا، بهره

. تقوا "ان تتقوا اهلل یجعل لکم فرقاناً"باشد: از باطل می

شود فطرت انسان به پاکی و زاللی نخستین سبب می

مندی بیشتر از بینش و خود بازگردد تا عالوه بر بهره

آگاهی، به آسانی بتواند بدون دخالت هوای نفسانی، 

های شهحقایق را بپذیرد و به دانشی سودمند و اندی

درست دست یابد. اگر عقل بخواهد درک و شناختی 

صحیح داشته باشد، الزم است تقوا پیشه کند و از بند 

(. متقین ایام کوتاهی را 4تمایالت نفسانی رهایی یابد )

صبر نموده و در پی آن آرامش و راحتی کسب 

نمایند؛ این مهم تجارتی سودآور است که می

نماید. دنیا به متقین ر میها میسپروردگارشان برای آن

(. در 5آوردند )آورد؛ اما ایشان به آن روی نمیروی می

وصف متقین بیان شده است که تمام شب را در رکوع 

دست و صورت خود را بر زمین  برند؛ پا، کفبه سر می

گسترانند و از خداوند آزادی و رهایی خویش را )از می

ی دانا و نیکوکارانی طلبند؛ اما در روز بردبارانآتش( می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-717-en.html


 همکارانو  ابوالقاسم یعقوبی

 

 8431 ، پاییز و زمستان2شمــاره ، 7دین و سالمت، دوره   43

 

باپروا هستند؛ از کارهای اندک خود خرسند نبوده و 

های بینند. یکی از نشانهکارهای بسیار را زیاد نمی

متقین آن است که در دین، قدرتمند و قوی بوده و 

نگری همراه با نرمی و ایمانی نوعی دوراندیشی و عاقبت

آموزی مبراین، حریص بر علهمراه با یقین دارند. عالوه

روی را با غنا هستند و علم را با حلم و میانه

 (.6آمیزند )درمی

سالمت  در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت،

عنوان تنها نبود بیماری یا معلولیت بوده؛ بلکه بهنه

بودن از نظر جسمی، روانی، اجتماعی حالت بهینه خوب

و معنوی تعریف شده است. از نظر این سازمان، مفهوم 

المت روان چیزی فراتر از نبود اختالالت روانی س

باشد و سالمت ذهن، ادراک خودکارآمدی، استقالل نمی

و خودمختاری، کفایت و شایستگی، وابستگی میان 

ی فکری و های بالقوهنسلی و خودشکوفایی توانمندی

طور کلی، سالمت در چهار شود. بههیجانی را شامل می

ماعی و معنوی مطرح شده جسمانی، روانی، اجت حوزه

(. پژوهشگران معیارهای زیر را برای سالمت 7است )

اند: الف. شناخت خود و محیط: هنگامی روان برشمرده

ها، نیازها و تمایالت شخص سالم است که خود، انگیزه

خویش را درک کند، محیط خود را بشناسد و برای 

 سازگاری با آن بکوشد؛ ب. استقالل: فرد سالم براساس

گیری معیارهای درونی و مورد قبول خود تصمیم

کند و تصمیمات وی تابع فشارهای بیرونی می

های باشد؛ ج. رفتار بهنجار: بهنجاری از جمله مالکنمی

باشد که دیگر سالمتی است. رفتار نابهنجار رفتاری می

از معیارهای جامعه منحرف شود؛ د. یکپارچگی: یکی 

وان، یکپارچگی یا تمامیت های سالمت ردیگر از مالک

شخصیت است که موجب هماهنگی بین اعمال مختلف 

 مورد در مختلفی هاینظریه(. 8شود )با یکدیگر می

 هاآن به ادامه در که است شده مطرح روان سالمت

 شود.می پرداخته

نگری که اساس نظام زیستی نگر:زیستی نظام

ا زمانی دهد، سالمت روانی رپزشکی را تشکیل میروان

صورت های بدن بهاندام ها وداند که بافتمحقق می

نقص به وظایف خود عمل کنند. ایجاد هر سالم و بی

نوع اختالل در دستگاه عصبی و فرایندهای شیمیایی 

 نظام .بدن، اختالل روانی را به دنبال خواهد داشت

این نظام بر این باور است که سالمت  گری:تحلیلروان

نای کنش متقابل و موزون بین سه پایگاه روان به مع

بوده و سالمت  )نهاد، من و فرامن( بنیادین شخصیت

من بتواند بین  شود کهروانی در صورتی حاصل می

 نظام .تعارضات من و فرامن تعادل ایجاد کند

این نظام در تعریف سالمت روانی بر  نگر:رفتاری

باور ورزد و بر این سازگاری فرد با محیط تأکید می

که رفتار ناسازگار همچون سایر رفتارها در اثر  است

شود؛ بنابراین، سالمت روانی شامل تقویت، آموخته می

شوند. ای است که آموخته مییافتهسازش رفتارهای

این نظام معتقد است که سالمت روانی  نگر:انسان نظام

 به معنای ارضای نیازهای اساسی و رسیدن به مرحله

عاملی که فرد را در سطح  باشد. هرمیخودشکوفایی 

ارضای نیازهای سطوح پایین نگه دارد و مانع شکوفایی 

 فردنگر: نظام .گرددمی او شود منجر به اختالل رفتاری

داند. عالقه اجتماعی را مالک سالمت روانی می آدلر

بودن کودک عالقه اجتماعی معیار سنجش بهنجار

طور موفق تواند بهکه یک فرد می است؛ یعنی میزانی

ها همکاری کند و با آن ارتباط داشته باشد وبا دیگران 

بخش را با فردی از جنس مخالف رضایت یک رابطه

شخصیت  یکپارچگیدهنده خود به وجود آورد که نشان

 (. 9وی باشد )

های طور که بیان شد، سالمت روان در دیدگاههمان

ما رویکرد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است؛ ا

بود. وی ابتدا  آدلرمورد نظر در پژوهش حاضر، دیدگاه 

( گرایش داشت؛ Freud) ها و نظریات فرویدبه دیدگاه

نقش جنسیت در رشد  اما بعدها با عقاید وی در مورد

نژند به مخالفت برخاست. شخصیت سالم در افراد روان

های که احساس حقارت و تالش باور است ینآدلر بر ا

ترین نقش را در ایجاد جویی، مهمی برای برتریجبران

کردن بر های نوروتیک، ارضای مهرورزی و کاربیماری

اجتماعی را احساس یگانگی و  عالقه آدلرعهده دارد. 
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گیرد. افرادی برادری یک فرد با فرد دیگر در نظر می

دهند، که احساس اجتماعی را در خود پرورش می

نداشته و حتی کوششی  رقابت غیرمنطقی با دیگران

کنند. این افراد جویی نسبت به دیگران نمیبرای برتری

بینند که در نهایت دیگران را موجودات باارزشی می

وابسته به خود او هستند؛ نه عواملی  متوجه و

 (.9ای برای رشد شخصی )کننده یا صرفاً وسیلهتهدید

 

 پیشینه پژوهش  .1

طور که به شده، پژوهشیدر میان مطالعات انجام

البالغه و مفاهیم های افراد متقی در نهجهمزمان ویژگی

را مقایسه نموده  آدلربنیادین سالمت روان از دیدگاه 

صفات افراد  باشد، یافت نشد. مطالعات پیشین در حوزه

متقی، بیشترین تأکید را بر خودداری و پرهیزکاری 

اند و توجه کمتری به صفات ایجابی )همچون داشته

اند. روی، امیدواری و بخشندگی( در تقوا نمودهانهمی

طور که بیان شد، مقصود از تقوا، صرفاً بازداری و همان

خودداری نبوده و در کمتر پژوهشی به بررسی 

های مثبت و غیرسلبی در حیطه تقوا پرداخته ویژگی

ها، سالمت یا بهداشت شده است. یکی از این ویژگی

وامل بسیاری برای باشد. شرایط و عروانی می

شدن بهداشت روانی الزم است؛ از جمله این محقق

باشد. در این راستا، موارد، شخصیت یکپارچه و سالم می

 سعید در یک بررسی مروری در مورد نظریه

دریافت که بهداشت روانی در  آدلرشناسی فردی روان

شود: همسازی با دیگران، همسازی سه مورد خالصه می

و کانون خانواده و همسازی با کار و حرفه در زناشویی 

(. آقایوسفی و همکاران نیز با بررسی اثربخشی 11)

بر  آدلر سازی مبتنی بر نظریهآموزش خوددلگرم

شناختی هیجان به این نتیجه  راهبردهای تنظیم

این مدل از آموزش، تفاوت معناداری  رسیدند که ارائه

د کرده است؛ را بین دو گروه کنترل و آزمایش ایجا

تواند های آن میو استفاده از روش آدلربنابراین دیدگاه 

(. از سوی 11به بهبود سالمت روان افراد کمک کند )

دیگر، علیزاده و همکاران با بررسی تأثیر آموزش 

بر خودکارآمدی و عزت  آدلردلگرمی مبتنی بر رویکرد 

نفس دختران نوجوان به این نتیجه رسیدند که پس از 

نفس گروه وزش، میزان خودکارآمدی و عزت آم

زاده (. حسن12آزمایش، افزایش معناداری یافته است )

 عقده"و همکاران نیز در پژوهش خود تحت عنوان 

برتری یا حقارت؟ واکاوی اشعار خاقانی براساس 

از دریافتند که هرچند برخی  "شناسی فردنگرروان

وجود دارد؛ اما  حقارت در اشعار خاقانی های عقدهنشانه

ای نیستند که بتوان در مورد آن با شواهد به اندازه

 قطعیت سخن گفت. همچنین با توجه به ضعف عالقه

فردی  اجتماعی در برخی از اشعار خاقانی، عالقه

توان جویی شخصی وی میآمیز و میل به برتریمبالغه

نتیجه گرفت که این شاعر برجسته تا حدی درگیر 

 (. 13بوده است ) برتری عقده

بودن نقش مهمی در سالمت روان معنویت و مذهبی

برتری  حقارت به عقده در کنار عقده آدلرافراد دارد. 

اشاره نموده و معتقد است این عقده زمانی شکل 

بودن به گیرد که فرد برای غلبه بر احساس ضعیفمی

(. در این راستا، 14آورد )جبران بیش از حد روی می

Koenig  و همکاران بر این باور هستند که

های مذهبی در باورهای مذهبی، توسعه و درمانیروان

تحول یافته و در آزمایشات بالینی مورد استفاده قرار 

اند تا از این طریق مشخص شود که آیا گرفته

کردن منابع مذهبی بیمار در فرایند درمان، به یکپارچه

تسکین عالئم های معمول در مراتب مؤثرتر از درمان

(. همچنین 15افسردگی و اضطراب است یا خیر )

Sharma اند که بین مذهب و و همکاران بیان نموده

ها، ارتباط معنویت افراد با میزان سالمت روانی آن

(. امانی سهرابی و 16مستقیم و معناداری وجود دارد )

اثربخشی "همکاران نیز در پژوهش خود تحت عنوان 

گری میان آالیشی و بخشایشبر بی لرآدگروهی  مشاوره

به این نتیجه رسیدند که این مدل از  "فردی زوجین

های آالیشی زوجین و تمامی مؤلفهمشاوره بر افزایش بی

فردی )اعم از ارتباط مجدد و مهار گری میان بخشایش

ها اثربخش بینانه( آنجویی، رنجش و درک واقعکینه
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 (.17بوده است )

 

 ت پژوهشاهمی و ضرورت. ۳

پژوهش حاضر در آن است که امروزه  ضرورت

گوناگون دچار چالش  یهاانسان از لحاظ رشد در جنبه

 یینهصورت که در زم ینو عدم توازن شده است. به ا

دست به یاریبس هاییشرفتپ یو فناور یعلوم تجرب

رکود  یاخالق و علوم انسان یاما در حوزه است؛ آمده

از نظر  یامروز انهت انسج ین. به همشودیم یدهد

مواجه شده که سالمت  ییهابا چالش یو رفتار یاخالق

راستا پرداختن به  ین. در اکندیم یدروان او را تهد

همچون تقوا و  یو اخالق یمسائل و موضوعات انسان

است؛ به  یافته یاریبس یتافراد باتقوا اهم هاییژگیو

در  ینپژوهش، صفات متق یندر ا یلدل ینهم

 یدگاهسالمت روان از د یادیبن یمبا مفاه غهالبالنهج

 اند.شده یسهآدلر مقا

 

 . مواد وروش ها4

پژوهش،  ینا هاییهها و فرضبا توجه به عنوان، هدف

و روش  یاصورت کتابخانهاطالعات به یروش گردآور

از  یناست. همچن یلیاز نوع تحل یفیتوص یزپژوهش ن

مطالعات  ینر بپژوهش را د ینا توانیم یلحاظ نظر

 قرار داد. یادیبن

پژوهش، عبارتند از:  ینمورد نظر در ا هایپرسش

البالغه تحت عنوان صفات افراد چه که در نهجآن یاآ -1

با مفهوم سالمت روان از  تواندیباتقوا آمده است، م

است،  ینآدلر ارتباط داشته باشد؟ اگر چن یدگاهد

افراد باتقوا ممکن چرا  کهینو ا یفیتی؟چگونه و با چه ک

 یریننسبت به سا یترمطلوب رواناست از سالمت 

 یممواجه هست ییهابا پرسش ینبرخوردار باشند؟ بنابرا

و  یبه بررس یازو ن گنجدینم یعلم یرشته یککه در 

 یهادارد. با توجه به پرسش ایرشتهینب یمطالعه

پژوهش عبارتند  ینمورد نظر ا هاییهمطرح شده، فرض

 ین( ا2دارد؛  تباط( مفهوم تقوا با سالمت روان ار1 از:

( افراد باتقوا در 3است؛  یهو دوسو یمارتباط مستق

 برخوردار یاز سالمت روان باالتر یگرانبا د یسهمقا

 یاساس یمابتدا مفاه هایهفرض ینا یبررس یند. براهست

پژوهش  ییشینهشده، سپس پ یینو تب یفپژوهش تعر

پژوهش  هاییهها و فرضپرسش تیو در نهاشد  یبررس

، بنابراینقرار گرفت.  گیرییجهو نت یمورد بحث و بررس

 یادیبن یممفاه ییسهپژوهش حاضر مقا یهدف اصل

در  ینآدلر با صفات متق یدگاهسالمت روان از د

 البالغه بود.نهج

 

 یافته ها و بحث

 شناسی تقوامفهوم. 2

ه کار تقوا در متون مختلف به معانی گوناگونی ب

و  "زاهد"ترین معنای آن، برده شده است که نزدیک

از دیگر  "دانشمند"و  "عارف"باشد. می "دامنپاک"

ها هایی هستند که فرهنگ معین به آنمعانی و مترادف

شود (. با توجه به اینکه گفته می18اشاره کرده است )

گردد انسان در اصول معینی که برای تقوا موجب می

ها تجاوز نکند است، محدود شود و از آنخود برگزیده 

دانستن ویژه با تعبیرات دین همچون حصن و حصار)به

آن(، شاید برخی بپندارند که تقوا دشمن آزادی بوده و 

زنجیر و محدودیتی برای انسان است؛ اما باید گفت که 

چنین نیست. تقوا برای روان مانند خانه برای زندگی و 

و لباس را برای انسان  لباس برای تن است؛ خانه

کننده دانیم؛ بلکه آن را مصونآزادی نمی کنندهمحدود

(. 19شماریم )از بالها، سرما، گرما و مانند آن برمی

متقی در متون مختلف، اغلب برای افراد پرهیزکار  واژه

و باتقوا مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود به 

تر از صرف پرهیزکاری رسد که این مفهوم فرانظر می

کننده مفهوم باشد. برخورداری از ویژگی تقوا، تداعی

باشد. به ها میخرد و درک عمیق نسبت به پدیده

عبارت دیگر، فرد متقی با داشتن بینش و آگاهی 

دهد و رفتار گیرد، پاسخ مینسبت به مسائل موضع می

 کند.می

 

 های افراد متقیویژگی. 1
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که  علی )ع( نور امیرالمؤمنیهای مشهیکی از خطبه

بنا به درخواست یکی از شیعیان به نام همام ایراد شده 

باشد که به خطبه همام مشهور است. متقین می خطبه

در این خطبه رفتارهای فردی، اجتماعی و عبادی 

متقین به تصویر کشیده شده است. امام علی)ع( در این 

ها، نحوه آنخطبه رفتار متقین در اجتماع، رفتار فردی 

ها به خود را ترسیم نموده است. عبادت و نگاه آن

گفتاری، اوصاف متقین در جامعه عبارت هستند از: نیک

دادن پوشی از محرمات، گوش، چشمفروتنیروی، میانه

 شکیباییبودن در طلب دانش، ودمند، حریصبه علم س

ها ستم کرده است، در سختی، بخشیدن کسی که به آن

ها نکردن آنچه به آندوری از سخن زشت، تباه

بودن مردم از بدی ن اند، فروبردن خشم، در اماسپرده

اوصاف ها در کارهای نیک. ها و امیدواری به آنآن

متقین نیز عبارت هستند از: خودداری و توجه به  فردی

 با ایمانشدن توسط دیگران، خویشتن، ترس از ستوده

و امید به امور اخروی و ناخواهانی دنیا.  بردباری، یقین

بطه متقین با خالق رابراین، اوصاف مربوط به عالوه

، قرآن شبانه با تالوت نمازهایعبارت هستند از: 

ها، بر جان آن دواجویی در قرآن، اثرگذاری آیات قرآن

خشوع در عبادت و یاد خدا و سپاس از او در طول 

 (.21روز )شبانه

 

 تعریف سالمت روان. ۳

شناختی از قرن هفتم تا شانزدهم، سالمت روان

شد. پس از قرن صورت پرهیزکاری تعریف میبه

گرایانه صورت طبیعتشناختی بهشانزدهم، سالمت روان

پزشکی در اواخر س روانتعریف گردید. همزمان با رنسان

شناختی در معنای فقدان قرن نوزدهم، سالمت روان

(. سازمان جهانی بهداشت، 8بیماری روانی به کار رفت )

صورت بهزیستی کامل جسمانی، روانی، سالمت را به

کند؛ نه صرفاً فقدان اجتماعی و معنوی تعریف می

 نگر مورد(؛ بنابراین سالمت در دیدگاهی کل7بیماری )

شناختی، منشأ گیرد. از نظر روانتوجه قرار می

های او است؛ اختالالت روانی انسان، محرومیت

ها و معنا که علت اصلی بسیاری از عقدهبدین

باشد. های روانی انسان، احساس محرومیت میبیماری

با افراط بر این نکته تأکید  فرویدزیگموند که چنان

 (. 21نموده است )

توان از سه شناختی را میوانمعموالً سالمت ر

دیدگاه و معنای کلی تعریف کرد: نخست به معنای 

، Freud ،McDougalخودآگاهی که این تعریف توسط 

Kelly پردازان نقش گرایان و نظریهو بسیاری از هستی

پذیرفته شده است. تعریف دوم شامل:  Lorenzمانند 

معنا که شود؛ بدینخودشکوفایی و تحقق خود می

شناختی ذاتی و درونی های روانساختن تواناییالفعلب

شود. با استفاده از نوعی دگرگونی روانی میسر می

Jung ،Allport گرایانی چون و انسانMaslow  این

سومین تعریف مربوط به اند. دیدگاه را پذیرفته

 یشبکه»ای است که فرد توانسته است با محدوده

برقرار کند و با آن  ارتباط« روابط اجتماعی پایدار

شناسان این بسیاری از جامعهو  آدلر؛ یکپارچه شود

اند. از نظر وی، سالمت روان به معنای تعریف را پذیرفته

استوار  داشتن اهداف مشخص در زندگی، داشتن فلسفه

و محکم برای زیستن، روابط خانوادگی و اجتماعی 

داری بودن برای همنوعان، برخورمطلوب و پایدار، مفید

از جرأت، شهامت و قاطعیت، کنترل بر احساسات، 

داشتن هدف نهایی کمال و تحقق خویشتن، پذیرفتن 

مشکالت و کوشش در حد توان برای جبران اشتباهات 

شده در رسد که این مفاهیم مطرح(. به نظر می22)

عنوان صفات افراد متقی در ، با آنچه بهآدلررویکرد 

باهت بیشتری دارد تا البالغه آمده است، شنهج

 اند.مفاهیمی که در دو رویکرد دیگر بیان شده

 

 سالمت روان از دیدگاه آدلر. 4

نگر، به انسان و امور، کل آدلردیدگاه کلی 

نگر و اجتماعی است. وی انسان را شناختی، غایتپدیده

گر، اجتماعی، مسئول و درحال موجودی خالق، انتخاب

و نه بد. ماهیت انسان  داند که نه خوب استشدن می

بخشیدن گیرد و تکامل او در واقعیتدر جامعه شکل می
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باشد. شناخت خود توسط خود فرد به خویشتن می

شود که ابتدا بتواند سرچشمه فعالیت زمانی بیشتر می

های روان خویش را تعیین نماید. انسان خود و پویایی

موجودی آزاد است که در گزینش و انتخاب سبک 

گر باشد. انسان خالق و انتخابی خود مختار میزندگ

ممکن است خوب یا بد و یا هر دو را انتخاب نماید که 

زندگی او، ارزیابی وی از موقعیت  این گزینش به شیوه

آن بستگی دارد. انسان در مقام موجودی  موجود و بازده

تواند هم محیط درونی و هم محیط گر میانتخاب

طور کامل بر هد؛ اگرچه بهبیرونی خود را شکل د

طور کامل تواند بهسرنوشت خود مسلط نبوده و نمی

تواند با توجه به رویدادها را کنترل نماید؛ تنها می

وضعیت موجود، موقعیتی را انتخاب کند که با شرایط 

خالقیت زندگی انسان را مرکز  آدلروی سازگارتر است. 

اعتقاد وی اگر  داند. بهخود می وجودآورندهو جهان و به

انسان نتواند به روش مناسب و صحیحی نیازهای خود 

را ارضا کند و به هدف احساس تعلق به همنوعان خود 

دست نیابد، به حاالت غیرعادی توسل خواهد جست 

(. وی بر این باور است که روان انسان از یک ماده 23)

گیرد که عملکرد فیزیکی و روانی ارثی سرچشمه می

ل آن تحت تأثیر عوامل اجتماعی بوده و دارد، تکام

باشد. انسان هم ذاتی با حرکت آزاد می دارای رابطه

تحت تأثیر امیال شخصی و هم متأثر از قواعد اجتماعی 

زندگی فرد از یک اصل و منشأ رشد روانی  است. شیوه

و  خیزد که کم و بیش برای هر فرد، آگاهانه بودهبرمی

در جهت تأمین عالقه اجتماعی و میل به برتری 

 (. 9باشد )می

 ینمتق هاییژگیتقوا و و یشناسبا توجه به مفهوم

آدلر،  یدگاهسالمت روان از د یفتعر یزالبالغه و ندر نهج

آدلر و  یدگاهمطرح شده در د یادیبن یممفاه توانیم

 یسهسالمت روان را با هم مقا یالبالغه در حوزهنهج

نشان  اییسهطور مقارا به یممفاه ینا 1نمود. جدول 

 .دهدیم

البالغه شده در نهجهای مطرح، ویژگی1در جدول 

های افراد دارای سالمت روان از برای افراد متقی با ویژگی

مقایسه شده است. هرچند برخی از  آدلردیدگاه 

شده در دیدگاه وی )همانند خودمختار های مطرحویژگی

های افراد یک از ویژگیتوان با هیچگر( را نمیو انتخاب

البالغه مطرح شده است، مقایسه نمود؛ متقی که در نهج

شده در دو بخش جدول با های مطرحاما سایر ویژگی

 باشند.مقایسه مییکدیگر قابل

 
 سالمت روان البالغه در حوزهو نهج آدلرهای مورد مقایسه بین دیدگاه : ویژگی2جدول 

 البالغهنهج آدلرگاه دید

 توجه به معنویات، شکرگزاری و امیدواری مندینگری و هدفغایت

 روی، قاطعیت، آراستگی، نشاط، فروتنی، شکیبایی و فروبردن خشم، بخشش ومیانه سبک زندگی و خالقیت

 آگاهی در مورد رفتار و گفتار خود خودآگاهی

 - گرخودمختار و انتخاب

 گفتار بودنداری و نیکامیدواری مردم به او، امانت مکاریعالقه اجتماعی و ه

 حریص در کسب دانش و پایدار در برابر مشکالت خواهیجویی و کمالبرتری

 کمک به مردم، مزاحم دیگران نبودن، برخورد دوستانه با همسایه و مهربانی دوستی و احساس مسئولیتنوع

 

 نتیجه گیری

 ه به سبک زندگی و عالقهتوجنشان داد که  یافته ها

مقایسه با مطرح شده و قابل آدلراجتماعی که در دیدگاه 

داری و خوشرفتاری با روی، امانتنی، میانهمفاهیم فروت

گشای مسائل فردی و د راهتوانهمسایه هست، می

د تا بتوان از این تماعی مانند بزهکاری و خشونت باشاج

ردی و هم طح فطریق میزان سالمت )روان( را هم در س

، هیجان و رفتار تفکرد؛ زیرا در سطح جامعه ارتقا بخش
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ها تحت تأثیر میزان تقوا و افراد و نیز روابط میان آن

ناسی شقرار دارد که این مهم در روان انهاپرهیزکاری 

شود. از سوی دیگر، شناخته می «بازداری»عنوان تحت 

ای هاجتماعی و میزان مشارکت فرد در شبکه عالقه

تقوا و رابطه مستقیم با میزان  نیز ارتباطی جامعه

 افراد دارد.پرهیزکاری 

های اصلی در افراد دارای سالمت یکی از ویژگی

شده از روان، یکپارچگی شخصیت است. در روایات نقل

ای مستحکم و عنوان قلعه، تقوا بهنیز حضرت علی)ع(

واردی نفوذناپذیر مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر م

، داشتن سالمت روان به آن اشاره شده طهکه در حی

 189 حضرت علی)ع( در خطبه است.استقالل فردی 

تقوا را حفظ کنید و خودتان را "فرماید: البالغه مینهج

به روشنی نقش  . این جمله"آن حفظ نمایید به وسیله

رنوشت اراده، استقالل و خواست انسان را در تعیین س

سالمت رابطه بین  سازد. در خصوصخود مشخص می

حضرت علی)ع(  تقواجسمی و روانی با خویشتنداری و 

های شما، شفای مرض تقوا دوای بیماری دل": فرمود

 های شما، دوای خرابی قلب و باطن شما و مایهبدن

 . "پاکی نفوس شما است

عواطف و احساسات است.  اثر دیگر تقوا در حوزه

ها و کارهای زشت دور ز پلیدیانسان متقی که خود را ا

تری دارد تا یک دارد، احساسات لطیف و مطلوبنگه می

فرد غرق در شهوات و مادیات. برخورداری از صفت تقوا، 

ر او سهولت دهد و در کاها نجات میانسان را از گرفتاری

دو نوع است:  براین تنگناها  کند؛ زیراو آسانی ایجاد می

انسان هیچ دخالتی در  ار و ارادهدر برخی از موارد، اختی

آن سختی ندارد )مانند زلزله و طوفان(؛ اما در برخی از 

ها نقش شدن با سختیانسان در مواجه موارد دیگر، اراده

که  های اجتماعی و اخالقی(. از آنجاگرفتاری دارد )مانند

ها دهد، موجب نجات آنتقوا آگاهی افراد را افزایش می

 گردد. از گرفتاری می

شود که انسان باعث می خویشتنداریتقوا و 

های بیهوده و نیروهای ذاتی و درونی خود را در راه

حرام هدر ندهد. بدیهی است که انسان نیرومند، بااراده 

گیرد و در و دارای شخصیت متقی، بهتر تصمیم می

مواردی که بیان  د. تمامیتر خواهد بوزندگی موفق

از  آدلریل تعریف و برداشت ، به نوعی در ذگردید

گیرند؛ یعنی الگویی مفهوم سبک زندگی قرار می

هایی که ما ها، رفتارها و عادتمنحصر به فرد از ویژگی

دهیم و نیز رسیدن ها را در طول زندگی پرورش میآن

 یشرفت، ذیلجویی و میل به پبه کمال از راه برتری

ی گیرد. سبک زندگما شکل می سبک زندگی ویژه

 های محیطیک از جنبهکند که به کدامتعیین می

ها را نادیده بگیریم و چه توجه کنیم یا آن زندگی

  هایی داشته باشیم.نگرش

های مفهوم تقوا در مؤلفه با توجه به جدول مقایسه

های مفهوم سالمت روان از دیدگاه البالغه و مؤلفهنهج

ا و میزان توان گفت که بین برخورداری از تقومی آدلر

سالمت روان، همخوانی و ارتباط وجود دارد و برخی از 

مقایسه شده در هریک از این منابع، قابلهای بیانمؤلفه

باشند. این مهم نشان هایی از منبع دیگر میبا مؤلفه

دهد که ارتباط بین تقوا و سالمت روان در سطح می

 بررسی است.ها نیز قابلهای آنمؤلفه

ت و انجام اعمال دینی، سپری ایمن عبادهمچنین 

 ایجاد روانی( -ها )روحیدر مقابل انواع بیماریرا 

که دینداران، عمر  کند. مطالعات نشان دادهمی

تر ها قویتری دارند، سیستم دفاعی بدن آنطوالنی

است، کمتر از افراد غیرمذهبی در بیمارستان بستری 

یدارتر های فیزیکی پاشوند و در انجام فعالیتمی

 (.15،24باشند )می

چگونگی ارتباط بین صفات افراد در خصوص تبیین 

های پژوهش  ها با عنایت بهو سالمت روان آن متقی

 این رابطه،توان گفت که ( می16،12،11)انجام شده 

تواند سالمت ای مستقیم و مثبت است. فردی میرابطه

چون هایی همروان مطلوبی داشته باشد که دارای ویژگی

روی، شکیبایی، پایداری در برابر امیدواری، میانه

این ط مثبت با دیگران باشد که مشکالت و ارتبا

و با  مورد توجه جدی قرار گرفتهالبالغه ها در نهجویژگی

انسان و  درباره آدلر شده در دیدگاههای مطرحویژگی
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 مندی، سبک زندگی، عالقهسالمت روان )مانند هدف

 مقایسهدوستی( قابلخواهی و نوعلاجتماعی، کما

 (. 1باشند )جدول می

وجود ارتباط  های انجام شده، مبنایاساس بررسیبر 

برداشت و  توان در نحوهبین سالمت روان و تقوا را می

زندگی  تفسیر افراد از خود، جهان و دیگران و نیز شیوه

افراد  جستجو کرد.کند، که فرد برای خود انتخاب می

روی، بخشش و صفاتی همچون فروتنی، میانهدارای 

فردی ، کمتر دچار مشکل در روابط بین مهربانی

گی دارند؛ در گردند و احساس رضایت بیشتری از زندمی

مقابل، فرد متکبر، خود رای، بداخالق، بدزبان و ناتوان 

در ارتباط با دیگران دچار مشکل  ،خشم در کنترل

کند و اضطراب گی میشود، احساس ناامیدی و افسردمی

، در کنار عقده و مطابق با دیدگاه آدلرنماید. را تجربه می

 احساس حقارت، افکار، احساسات، رفتارها و شبکه

رقم ارتباطی انسان است که سالمت یا بیماری وی را 

به قدرت ها همواره . فرد متقی هنگام دشواریمیزند

و به او  جویدکمک میبرد، از وی پناه میالیزال الهی 

گردد؛ در نتیجه به معصومین متوسل می کند،توکل می

کمتر گرفتار خطاهای شناختی، هیجانات و احساسات 

 شود. منفی می

رد باتقوا، وی را به سوی سالمت ف سبک زندگی

و روانی( پیش برده و سبک زندگی یک فرد  )روحی

برد. این یافته با غیرمتقی، وی را به سمت بیماری می

 ( همسو است.29،31مطالعات پیشین )نتایج 

 

 اتپیشنهاد

های این پژوهش نشان دادند، طور که یافتههمان

کند؛ بودن به بهبود سالمت روان افراد کمک میمتقی

توان تقوا را مفهومی دانست که ارتباط بنابراین می

ترلی و شناختی مانند خودکننزدیکی با مفاهیم روان

ت و روابط خانوادگی (، تربی29اعتماد اجتماعی )

(، ارتباط کالمی و تعامالت 32گذاری )(، ارزش31،31)

( و سبک 35(، خودکنترلی کودک )33،34اجتماعی )

شناختی ( دارد؛ این متغیرها و مفاهیم روان36زندگی )

ای را در کنندهاز هنگام تولد تا مرگ، نقش تعیین

د کنند؛ از این رو پیشنهاسالمت روان یک فرد بازی می

مند به این حوزه، ارتباط این گردد پژوهشگران عالقهمی

مفاهیم و متغیرها را با مفهوم تقوا و میزان سالمت روان 

آموزان، در جوامع آماری گوناگون )مانند دانش

در قالب یک مطالعه دانشجویان، زنان و کارمندان( 

و آن را با نظریات آدلر  بررسی نمایندآماری و اصیل 

 ند.مقایسه نمای

 

 حمایت مالی

 هزینه با و مالی حمایت گونههیچ بدون حاضر پژوهش

 است. شده انجام پژوهشگران شخصی

 

 مالحظات اخالقی

 طوربه پژوهش این در منابع داریامانت رعایت اصل

 پژوهش این انجام روش به توجه با گردید. رعایت کامل

 مالحظات آن، در آزمودنی نبود و تحلیلی( و )توصیفی

 آگاهانه رضایت و احتمالی آسیب کمترین مانند القیاخ

 ندارد. مصداق

 

 تضاد منافع

 ندارد. وجود پژوهش این در منافعی تضاد گونههیچ

 

 تشکر و قدردانی

 هیأت محترم اعضای صمیمانه همکاری از وسیلهبدین

 دانشگاه اسالمی معارف گروه و شناسیروان گروه علمی

 گردد.می قدردانی و تشکر سینا بوعلی
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