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  مقدمه

ـ  یاختالل ،افسردگی تالالت سـرماخوردگی اخـ  «آن   شـیوع  دلیـل  ه خلقی است که ب

ال سـال در حـ   بیسـت میزان بروز آن در افـراد زیـر   سو،  نام گرفته است. از یک» روانی

و از سوي دیگر، به دلیل آنکه تقریباً دوسوم بیماران افسرده به خودکشـی   استافزایش 

دهند، اهمیـت  اندیشند و ده تا پانزده درصد آنها از این راه به زندگی خود خاتمه میمی

شـود  شـناختی آشـکار مـی    عنـوان یکـی از اخـتالالت مهـم روان     توجه به افسردگی به

  .)م2007 سادوك، و سادوك(

آینـده   دنیـا و  ،نظـام هسـتی   ،اطرافمورد خود، محیط  منفی در افکار ،افسردگی در

نامطلوب تصور  ارزش و کفایت، بی را معیوب، محروم، بیفرد افسرده، خود دارد.  وجود

اندیشـد کـه بـه     می و کند ناتوانی میاحساس  رود،کاري خوب پیش نمی کند. وقتیمی

 ناعادالنـه و ، نـاامن فق نخواهد شد. او دنیا را محلی مو گاههیچ خورد وهیچ دردي نمی

   .)م2006 درایدن، و نینان( بیندرنج می همراه با دشواري ورا تاریک،  آینده

نیز التزام عملـی   دهد که اعتقادات مذهبی ومی ها نشانهاي حاصل از پژوهشیافته

 و البـرزي  ؛1385 حسـینی، (دارد افسـردگی   همبستگی معکوس معنـاداري بـا   آنهابه 

 1پرسـاد  نـیلمن و ). 77ص ،1380آقـامالیی،  و زاده سلیمانی ؛22ص ،1380سامانی،

بـا   افـراد بـالغ   متغیرهـاي سـالمت روانـی در   که بیست تا شصت درصـد  کنند بیان می

  .)112ص ،1380 آقامحمدي، و اللهی کریم( دنشوباورهاي مذهبی تبیین می

پذیرش  است که با گرایش به واقعیت واي بینانهواقع شناخت ،اعتقاد یا باور مذهبی

 با ایمان، فرد معتقد و و انجامد می عملمعموالً به  اعتقاد،این  .شود همراه می آن

 عملـى  علم اعتقاد،که  توان گفتبه تعبیري می .کند میرفتارهاي خود را با آن هماهنگ 

 بنابراین، تفاوت دارد؛ ،نیست عملى هیچ مستلزم خود  خودى بهکه  نظرى علم با و است

 شـود  ملتزم آن به عمالًکند و  پیروى نظرى معلوم آن ازتا  کند مى وادار را انسان اعتقاد

ر ذهنـی از  در بین اعتقادات مذهبی، شناخت و تصو ).8ص ،15ج ،1374 طباطبایی،(

را تشـکیل   مـذهبی هاي نظام اعتقادي افراد  ترین جنبه یکی از محوري (خداپنداره) خدا

 شـود  گیري باورهـاي مـذهبی افـراد تلقـی مـی      مهمی در تحول و شکل عامل و دهد می

  .)1390، علیانسب(

                                                   
1  . Nealman & Persaud 
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شـناختی   ر ذهنی از خدا به سبب اهمیتی که از لحاظ دینی و روانخداپنداره یا تصو

جلب کرده و  به خود شناسان دین را پردازان روابط موضوعی و روان دارد، توجه نظریه

ر ذهنـی از خـدا   لعه و بررسی شده است. تصودهه گذشته، بیشتر درباره آن مطادر پنج 

رب افـراد شـکل   اتج اهطور ضمنی و غیرمستقیم از رینکه به آگاهی نیاز دارد، اما به با ا

آید. به عقیده ریان و به صورت احساس معنوي از خدا درمی گیرد می
افرادي که تصور  1

اي عاطفی و صمیمی برقرار کننـد و حتـی    ند با او رابطهتوان نمی ،منفی از خداوند دارند

عبادتشان ناشی از ترس و اضطراب است، نه از روي رابطـه   ،اگر اهل عبادت هم باشند

بدان این موضوع ). 1390،علیانسب( و اعتماد به خداوند که اساس دلبستگی به خداست

به ا همراه با داشتن تصور درست از او قابل بحث است که معرفت و شناخت خد علت

؛ 1967(آلپـورت وراس،  گـذارد    احساسات و سالمت روان ما تأثیر می ،شدت در رفتار

 ؛2009 ،همکــاران و فالنلـی  ؛ 2001 ،ریـان  ؛1388  ،بنـاب  غبـاري  و کوهسـار  حـدادي 

ز نقل ابه  ؛1383؛ جاللی تهرانی، 1992 ؛ کرکپاتریک وشیور،2003 ،همکاران و ينویگر

  ).1391همکاران،  نورعلیزاده میانجی و

 مربـوط بـه تصـور از خـدا     مـذهبی  شناختی باورهـاي  تحلیل رواندر این پژوهش، 

شناسی دینی است.  کاري از جنس روان خداوند) رزاقیت ، قضا و قدر وعدالت(توکل، 

روان  ةشناسی دینی یک شاخه از علوم دینی با این مضمون است کـه دیـن دربـار    روان

در این رو،  . از اینچه گفته است اورفتاري و  نگیزشیعاطفی، اسالمت فکري، و آدمی 

چه ») ع«مقاله برآنیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که دین (قرآن کریم و روایات معصومان

، عدالتتوکل، هاي  در مورد تصور از خدا در زمینه باور صحیح شناختی براي آثار روان

  است. خداوند در مقابله با افسردگی بیان کرده  قیترزا قضا و قدر و

ویـژه   ارتبـاط باورهـاي مـذهبی و بـه     مـورد در بررسی پیشینه، تحقیقات تجربی در 

در بررسی بیماران مبـتال بـه ضـایعات    ، مثال يارشود. ب افسردگی دیده می خداپنداره با

بهـره جسـته و   استخوانی بستري در بخش ارتوپـدي، افـراد مـؤمنی کـه از بـاور خـود       

در مقایسه با گـروه شـاهد، افسـردگی کمتـري      ،اندخواستار شفاي خود از خداوند بوده

در  .)176، ص1389فـر و همکـاران،     انـد (سـاالري  تر از بسـتر برخاسـته  داشته و سریع

 نشـانگان  لیسـت چـک  و 1991) الرنـس، ( خـدا  از ذهنی تصویر ، سیاههمطالعه دیگر

                                                   
1  . Ryan, R. J  
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 تصـویر  دانشجویانی کـه  داد، نشان پژوهش نتایج ؛شد ادانشجو اجر 513رفتاري روي 

 ولی بودند، برخوردار کمتري افسردگی و اضطراب از ،داشتند خدا از مثبتی و پذیرنده

 و اضـطراب  ،داشـتند  خـدا  از آمیـزي تعـارض  منفـی و  ذهنـی  تصویر که دانشجویانی

 ).1388 ،کوهسـار  حـدادي و  بنـاب  غبـاري ( دادنـد مـی  نشان خود از بیشتري افسردگی

تحقیقات مشابه، تأثیر خداپنداره صحیح را در مقابله با افسـردگی از   تحقیقات مذکور و

دیـن بـه تحلیـل    دیـدگاه  امـا پژوهشـی کـه از     ،دهـد نگاه مطالعات تجربـی نشـان مـی   

در مقابلـه بـا   خـدا   هـاي مـذهبی مربـوط بـه تصـور از      شناخت شناختی باورها و روان

  .یافت نشدافسردگی بپردازد، 

  ش پژوهشرو

. در این پژوهش، ابتدا بـا  کاربردي است آننوع  و ـ تحلیلی توصیفیروش پژوهش 

توجه به متون اسـالمی بـه توصـیف و توضـیح باورهـاي صـحیح مـذهبی مربـوط بـه          

با  و سپسخداوند پرداخته  رزاقیت، قضا و قدر و عدالتتوکل،  هايخداپنداره در زمینه

شناختی هر کدام از آنها را بـر اجـزاي روان؛ شـامل     رواناستفاده از منابع اسالمی، تأثیر 

هـاي   داده شـد.  تحلیل و شناخت، انگیزه، رفتار و عواطف در مقابله با افسردگی بررسی

با حدیثی  هاي باکتاز جامعه آماري آیات قرآن کریم و اي  به صورت کتابخانهپژوهش 

شناسـی   و منـابع معتبـر روان  حادیـث  اال  جامع ،التفاسیر  افزارهاي جامع نرم گیري از بهره

  .آوري شد جمع

  هایافته

  شناختی تصور صحیح از خدا در حیطه توکل و اعتماد براو . آثار روان1

. افـراد  )882ص ،ق1412 راغب،( غیر خود است توکل به معناي اعتماد داشتن به

-وکیل انتخاب مـی  توانند به تنهایی انجام دهند،که نمی يبه طور طبیعی در انجام امور

قرآن کریم پس  .است وکیل گرفتن امري عقالیی و از نیازهاي انسان پس توکل و کنند.

چیز بیان  وکالت او را بر هر، )171 و 132 نساء،( تعالی  مالکیت حق از بیان خالقیت و

 کـه او را وکیـل گیرنـد    کنـد مـی هـا توصـیه    به انسان و) 102 انعام، ؛62 زمر،(کند می

آمیز به  تفکر و نگاه عبرت، با تأملنیز  هاانسان .)81 نساء، ؛48و  3 احزاب، ؛9 مزمل،(

ـ کنبـاور مـی   و برند می دیگران پی عجز و نقص خود و  به امور جهان خداونـد  کـه  د ن
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و نیز قـادر   هاستهاي رسیدن به آن راه و انسانمنافع  آگاه مطلق به مصالح و تنها ،متعال

رحمـت عامـه بـه امـر      با ورزد وبخل نمی گاه هیچ او .آنهاستمطلق بر رساندن وي به 

هـاي روزمـره   کـه بنـدگانش بـه فعالیـت     رو، درحالی از این .کند میاهتمام  خود بندگان

فعـال بـه    ، حکیمانه و رحیمانـه به خداوندي که همواره حضور آگاهانه هستند،مشغول 

خود را  هاين به کمک او، کاربا اطمینا و )123 هود،( ندکن، اعتماد میمخلوقاتش دارد

  .)182ص ،1390،يریتحر( دنبربه خوبی پیش می

از تـوان گفـت   انجامد و میمیعمل  توکل امري قلبی است که بهزم به ذکر است ال

مفهـوم  توجه به خود و اعمـالش   ، به هنگامانسان صفت توکل در سنت، دیدگاه قرآن و

بـه   پس از امر ،آن امر به خداوند و توکل به ، مسئلهدر آیات قرآن کریم. معموالً یابد می

 نحـل، ( مؤمنان به صفت صبر و توصیه یا توصیف) 11 مائده،(لی مانند تقوا اعما انجام

 نیز آمده اسـت. ) ع(در بیانات ائمه یشود. چنین سفارشمطرح می )59 عنکبوت، و 42

 1»خـدا توکـل کـن   وسیله سواري خود را (محکم) ببند و بر «ایند: فرممی )ع(امام صادق

وظیفه دارد همراه با داشتن توکـل در امـور    انسان ،بنابراین .)193ص ،1414 ،یطوس(

دسـت روي دسـت    نبایـد  د وقوانین ظاهري عمل کن با روش عادي و ،معنوي مادي و

  . )188-187ص ،1390 ،يریتحر(بگذارد و فعالیتی نداشته باشد 

آثـار   ،او توکـل بـر   اعتمـاد و  و به قدرت مطلقه خداوندبینش و باور صحیح نسبت 

  افسردگی دارد:مقابله با  شناختی زیر را در روان

کسی که به خداونـد بـه عنـوان یـک منبـع       مشکالت: کوچک و آسان دیدن الف)

 (ع)امام علی .کندمیآسان جلوه  قدرت توکل کند، دنیا و مشکالت آن برایش کوچک و

قـدامات  ا کوچـک و  ت برایش خـوار و مشکال ،کسی که به خدا توکل کند« فرمایند:می

ها از برخورد با آن دررو،  از این ).3888ح ،1366 ،يآمد( 2»شودعملی برایش آسان می

  .کندمیدوري فزع  جزع و آمیز و خطاي فکري فاجعه

براي بیشتري انگیزه  ،خداوند توکل براعتماد و  با انسان اراده:انگیزه و تقویت  ب)

                                                   
 اعقل راحلتک و توکل. .1

 و خوار برایش مشکالت کند توکل خدا بر که ؛کسیاهللا ذلت له الصعاب و تسهلت له االسباب یمن توکل عل. 2

 .شود می آسان برایش اسباب و کوچک
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 با تـوان بیشـتري در  رو،  از این 1.شودتقویت می اش ارادهپیرو آن  و یابد میتالش  و کار

سـاز  وامـل زمینـه  عاز کسـالت را کـه    تنبلی و و 2فعالیتجهت رسیدن به اهداف خود 

  .کندمیخود دور  از ،افسردگی است

 پشتیبانی خداوند اطمینان و فردي که به یاري و :نفس و حرمت عزتاحساس  ج)

 و امشکسـت خـورده   ،مـوفقیتی نـدارم  «مانند:  مورد خود منفی درافکار  از، اعتماد دارد

 رو، از ایـن  .کنـد مـی تشکیل خودپنداره منفی جلـوگیري   و» آیدبرنمیمن  هیچ کاري از

 دراز حاضر به پـذیرش ذلـت و دسـت نیـاز    و  یابد میارزشمندي توانمندي و احساس 

 اي دیگـران کـه عامـل   هـ داراییداشت به  چشم امید و و 3کردن به سوي دیگران نیست

-می(ع)امام صادق داشت. نخواهد ،حقارت و ابتال به افسردگی استساز احساس زمینه

چـون بـه جایگـاه توکـل      گردنـد و طرف می عزت به هر نیازي و احساس بی« فرمایند:

  .)143ص ،68ج ،ق1403 ،یمجلس( 4»شوند  می آن مستقردر  دست یافتند،

 217 شعرا،( کرده است منوطخداوند متعال امر به توکل را بر صفت عزت خویش 

کردن مردم نباید  پشتآوري یا رويآورد و عزت می توکل،که تا بفهماند  )49 انفال، و

  .)191ص ،1390 ،يریتحر( توکل به خدا تأثیري داشته باشد اد ودر اعتم

بـه   حمت محض بداند ور کمال و ،کسی که خداوند را قادر مطلق امید:افزایش ) د

بـه   يامیـد چنین  .بیندآینده را روشن میو  5یابد مینشاط امید و  اعتماد و تکیه کند، او

ـ یکل( داردمـی آینده او را به حرکت در مسیر جلب رحمـت الهـی وا    ،2ج ،ق1407 ،ین

بـه  او بـا توکـل کـردن،     د.شو افسردگی است، دور میساز  از تنبلی که زمینه و 6)69ص

ناامیـدي و نـاتوانی    ،کنـد و از احسـاس شکسـت    پیدا می اطمینان پیروزي بر مشکالت

   یابد.رهایی می

  

                                                   
مردم  یرومندترینهر که دوست دارد ن ی؛اهللا تعال یکل عل یتوالناس فل ياقو یکونمن احب ان « ):صرسول اهللا(. 1

  .)6707ح ،1381 ،يشهر ير يمحمد( »به خداوند متعال توکل کند یدباشد،با

 »است بلندایی هر به رسیدن...نردبان  متعال خداوند به عال؛ اعتماد کل الی...سلم یالثقه باهللا تعال« ):عامام جواد(. 2

عزت  یهکردن از آن چه مردم دارند ما یدقطع ام ینه؛د یالناس عز للمؤمن ف یديما ا یف یأسال« ):عصادق(امام . 3

  ).6810ح ،1381 شهري، ريمحمدي( »مؤمن است ینید

 فاذا ظفرا بموضع التوکل اوطنا. یجوالن،و العز  یانّ الغن. 4

 ،يشهر ير يمحمد» (د کند خداوند او را شادمان کندبه خدا اعتما یمن وثق باهللا اراه السرور؛کس« (ع):یامام عل. 5

 ).6709ح ،1381

 .»کند یم عمل آن يبرا دارد يزیچ به دیام که یکس ؛عمل له ئایمن رجا ش« (ع):صادق امام. 6
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  الهی عدالت تصور صحیح از خدا در حیطه شناختی . آثار روان2

ترین ظلمـی بـه    کوچک خداوند متعال عادل است و، هاي قرآن کریمبراساس آموزه

 و افـراط از  اجتنـاب  و روىمیانـه ، عـدالت  ).54س،ی و 54ونسی(کنـد  میموجودات ن

 ،ییطباطبـا ( اسـت  ، تعریـف شـده  امـور  میـان  مسـاوات  اقامـه  و امـرى  هر در تفریط

ل ایـن  عـد «فرماینـد:  نیز در تعریف عدل مـی  )ع(المؤمنین. امیر)478ص ،12،ج1374

  . )437حکمت البالغه، نهج( 1»داده شود قراراست که هر چیزي در جاي خود 

 هـر  اساس صفت کمالیه عدالت، به، خداوند متعال بر(ع)المؤمنینمطابق تعریف امیر

 خـود  واقعى جاى چیزي را در هر و کند عطا می ،است سزاوار آنرا که  آنچه موجودي

 رفتـار او رفتـاري حکیمانـه و    .دهـد  مـی  قـرار  ،است آن مستحقدر کل نظام هستی  که

اي که گونه بلکه به بیافریند؛یکسان  نه به این صورت که همه مخلوقات را ،عادالنه است

مترتب  هاکمال بر آن بیشترین خیر و مجموعاً واست آفریده کند، آنها اقتضا میمصلحت 

بلکه وجود شر  در جهان نیست؛نسبی نقص  و به معناي نبودن شرمطلب این . گردد می

 شـود ، مورد اراده الهی واقـع مـی  آن خیر غالب دلیلبه  ناپذیر خیر است و الزمه انفکاك

 آنهـا  يبرا که یحوادث و موجودات خلقت ،بنابراین؛ )164ص ،1380 ،يزدی مصباح(

 و 7 الـرحمن، ؛ 22 ه،یـ جاث( 2اسـت  یالهـ  حکمـت  و عـدالت  اسـاس بر ،دیـ آیم شیپ

 اسـت  اصـلح  و احسـن  اتقن، مانه،یحک ینظام جهان، بر حاکم نظام و) 22د،یحد

  ). 7سجده، و 88 (نمل،

را در زیر  شناختی آثار روان عالم، تدبیر عدالت خداوند دراعتقادي به بینش و چنین 

  مقابله با افسردگی دارد:

 ،بـا چنـین بینشـی فـرد     :يآمیز فاجعهدوري از خطاي شناختی  نگري و واقع )الف

منفی، را  هاو آن 3بیندمصلحت الهی می زندگی را مطابق حکمت و مصائب نامالیمات و

   .داندغیرقابل تحمل نمی فاجعه و

تنهـا نسـبت بـه     نـه  ،با چنین نگرشی : فردمصائب ) نگرش مثبت به مشکالت وب

                                                   
 االمور مواضعها. یضعالعدل . 1

 ،ق1415 ی،کاشان یضف(» به عدل برپاست ینبالعدل قامت السموات واالرض؛ آسمانها و زم): «صرسول خدا(. 2

  . )155، ص5ج

اال  فعلیالنه ال« فرمودند: رد؟یگ یمورد سؤال قرار نم شیچرا خداوند در مورد کارها امام باقر(ع) سؤال شد: از. 3

  .)4164ح ،1381 ،يشهر ير يمحمد( »دهد یو درست انجام نم مانهیجز کار حک رایما کان حکمه و ثوابا؛ ز
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را امتحـان   مشـکلی  بلکـه هـر  ندارد،  آمیز فاجعه دید منفی و آمده، پیشوقایع حوادث و 

 ؛6 شرح، ؛155، بقره( ندبیمی و منشأ خیرات فراوان تکامل روحی مقدمه رشد والهی، 

ـ پیشـه ک  صـبر  هابنابراین، اگر هنگام مواجهه با آن .)77 نساء، و 7 طالق، انـدوهش   د،ن

شودکمتر می
 آیـد، مناسب جهت موفقیـت و رشـدیافتگی برمـی    حل در پی یافتن راه و 1

جهت رسیدن  امیدوارانه در ،بنابراین 2.اي که حتی ممکن است آن را نعمت ببیندگونه به

دسـت دادن   نشدن انتظاراتش یـا از صورت برآورده  در و کندتالش می به اهداف خود

   ).23حدید، و 87 یوسف،( شودمهم است، ناامید نمی چیزهایی که براي او

احسـن   اتقن، ،حکیمانه : کسی که نظام عالم راعالتم خداوندج) رضایت نسبت به 

 از ،عامل ابـتال بـه افسـردگی اسـت     خداوند را که از بیند، شک و نارضایتیمیاصلح  و

 ،کـه ایـن رضـایت    شودراضی می او ازکند و می به خداوند حسن ظن پیدا دور وخود 

.اندوه است حزن و ةبرطرف کنند
3
   

          

  الهی  قدر  و قضا مورد خدا در صحیح از تصور شناختی آثار روان. 3

لت تامـه بـراي   هرگاه ع افتد.معلولی اتفاق می و رویدادهاي زندگی تحت نظام علی

 ايمتعـال بـراي ایجـاد هـر پدیـده     خداونـد   شـود. محقق مـی  حتماً، یافتامري تحقق 

مکـانی   زمـانی و  ،کمـی  ،حدود کیفی جمله اندازه، خاصی از شرایط اسباب ومقدمات، 

و (تقـدیر)   یابـد  عوامل تدریجی تحقق مـی  تأثیر علل و که تحتاست داده  قرار خاصی

 به مرحله نهایی و ن راشرایط تحقق یک پدیده، آ اسباب وپس از فراهم شدن مقدمات، 

داراي مراتـب   مرحله تقـدیر قبـل از مرحلـه قضـا و     رو، ز اینا .(قضا) رساندحتمی می

سـیر تـدریجی    مـثالً ؛ یابد، تغییر میشرایط تغییر بعضی از اسباب و با تدریجی است و

مراحل مختلف تقدیر آن است که شامل  ،املمضغه تا حد یک جنین ک جنین از نطفه و

تغییري  ،سقوط آن در یکی از مراحلاختالل یا  شود ومکانی نیز می زمانی ومشخصات 

و مربوط به غیرقابل تغییر  ،حتمی ،دفعی ولی مرحله قضا، رود،ن به شمار میدر تقدیر آ

                                                   
 ).6341ح ق،1366 ،يآمد» (شود یاندوهش سبک م ،که صبرکند یکس محنته؛من صبر خفت « (ع):یامام عل. 1

خداونـد عزوجـل    ینعمه؛ براسـت  یهمبالمصائب فصبروا فصارت عل وما یان اهللا عزوجل...ابتل« امام صادق(ع):. 2

 ،یمجلسـ ( »یـد نعمـت گرد  یشـان برا یبتمصـ  ین،بنـابرا  ؛صبر کردند یشانپس ا ،کرد را به مصائب مبتال ياعده

 .)81ص ،71ج ق،1403

 .)1822ح ،1366 ،يآمد( »کند یالحزن؛ رضا اندوه را برطرف م ینفیالرضا« (ع):یامام عل. 3
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  .)151ص ،1380،يزدی مصباح( است شرایطفراهم شدن همه اسباب و 

 اوست که در طول اراده الهـی اراده  ،عال انسان یکی از این علل و عواملمورد افدر 

 ،اخیر علـت تامـه   به عنوان جزءانسان اراده . است آنوابسته به و مانند اصل وجودش، 

 علـل و  ،واقع در ).155-154ص ،1380 ،يزدی مصباح( تحقق افعال او تأثیر دارد در

مسـبباتی را مترتـب کـرده     هـا و آنها معلول بر وجود آورده وه خداي متعال ب عوامل را

 آن مسـیر، ن در قدم برداشتبا  وکند می انتخاب این انسان است که آن عوامل را واست 

اراده  ،واند هر تقدیري را به قضا تبـدیل کنـد  تچیزي که می رسد.نظر می مورد به نتیجۀ

کمک الهی  اما نقش هدایت و، خود فرد است انتخاب با گزینش تقدیر،. در انسان است

شود یا براي انجـام  ، دچار مشکل می. زمانی که فرد در انتخابنظر داشت را نیز باید در

و مشمول هـدایت   طلبدهدایت می خیر و وند متعال،خدااز  ،کندمیکاري خستگی پیدا 

  ). 67-68ص ،1390،ياخامنه( دشوبه حال خود رها نمیگاه  هیچ و گیردالهی قرار می

افسـردگی  با را ایجاد و  شناختی زیر تغییرات روان ،الهی قدر و به قضا چنین باوري

   :کندمقابله می

فردي که نگرش صحیح به قضـا و   و معنادهی صحیح به حوادث: نگريواقع الف)

 یعنـی در کنـد،  مـی  بینانـه تفسـیر   واقع را درست و حوادث ناگوارو ها قدر دارد، فقدان

، بـه  ظـاهري بـروز ناکـامی    و یک پدیده اسباب تقدیر صورت انتخاب صحیح عوامل و

 زیرا ایـن حـوادث را   ؛کندمیاستقبال  ، از آنبا آغوش باز شود وقضاي الهی راضی می

هایی رخ حکمت داند که طبق مصالح وجزئی از قضاي الهی و نظام حکیمانه جهان می

که حضرت  طورهمان ).156ص ،1380،يزدی مصباح( 1آن است دهد و خیر او در  می

ـ ند ییبـا یجـز ز  و ؛الًیجم الّا تیرا و ما« کربال فرمود:مصائب  مورد در )س(زینب  »دمی

  .)160ص ،1348 س،وطاو ابن(

و بخشش 2، با استغفاربروز ناکامی ظاهري عوامل و نادرستصورت انتخاب  در اما

                                                   
که خداونـد   ی؛ درشگفتم از مرد مسلمانله یراًاهللا له قضاء اال کان خ یقضیعجبت للمرء المسلم ال« امام صادق(ع):. 1

  ).5265ح، 1381شهري،  يريمحمد(» او در آن باشد یرکه خینجز ا ،او نراند يبرا ئیقضا یچه

: )صیـامبر( )؛ پ195(تصنیف غـررالحکم و دررالکلـم، ص   گناهان است ياستغفار دارو الاستغْفَار دواء الذُّنُوبِ:. 2

 ،1 ج ،(سـفینۀ البحـار   است که گناه نکـرده اسـت   یکه توبه کند مانند کس یکمن الذنب له: کس  من الذنب  التائب

 )475ص
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 درو  کنـد میصبر  داري وخویشتن آید وجبران برمی درصدد، 1خود و عبور از حوادث

 ،سـاز افسـردگی اسـت   که از عوامـل زمینـه  نارضایتی  فزع و، جزع الهی از يقضا برابر

. 2کندمیدوري 

 صحیحی بـه قضـا و   کسی که باور: کردن آمیز فاجعهی تخطاي شناخ ب) دوري از

بعـد از   و 3بیندمیکوچک را مصائب  ها وسختی ،شودآن راضی میه ب و الهی دارد قدر

به یأس و بزرگ دیدن مصائب که  و يآمیز  از خطاي فکري فاجعه بروز حوادث ناگوار،

     4.ماندبرحذر می ،شودمیمنجر  ناامیدي

از اینکـه بـا   انسانی که تصور صحیحی از قضا و قدر دارد،  :توانمندي ج) احساس

تغییـر دهـد   تواند سرنوشت خود را هاي الهی میاختیار خود و تحت حمایت و هدایت

پذیرد، احساس توانمندي پیـدا  نهد و میافتد (قضا) گردن می(قدر) و به آنچه اتفاق می

    5.کندمی

با پـذیرش   انسانی که تصور صحیحی از قضا و قدر دارد، :غم و اندوه د) دوري از

6.دشومیاو دور  اندوه ازقضاي الهی، غم و 
   

  

  الهی رزاقیت حیطه خدا در صحیح از تصور شناختی آثار روان. 4

 ،شودتأمین چیزهایی که باعث بقاي آنها می جودات است و، خالق موخداوند متعال

بر او  .)22-23 ات،یذار و 60 عنکبوت، ؛6 هود،( از جمله رزق را تضمین کرده است

خـواران بـا همـه       در رسـاندن رزق بـه روزي   که نیرومندي است وتسلط دارد آفرینش 

                                                   
دربـاره   آلـه  و هیاهللا عل یرسول خدا صل ره؛ی: لو کان غیقد مض ئیلش قولیص) (اهللا رسول کنیلم «(ع): امام صادق. 1

 ).2616ح ،1381 ،يشهر ير يمحمد(» افتاد یاتفاق م نیا زا ریغ کاش گفت: ینم يشامدیپ چیه

ـ وما لم تکـن ف  ال،یفاالحت لهیح هیما کانت ف: نیامر یو الجزع...و اعلم ان المخرج ف اكیا«ی(ع): امام عل. 2  لـه یح هی

کرد  یشیچاره اند دیچاره دارد که با یمشکل ای:ستین شتریب نجات راه دو که...بدان زیبپره یتاب ی؛ از بفاالصطبار

 .1065ح، 1381،يشهر ير يمحمد.» دیورز ییبایشک دیچاره ندارد که با ایو 

 »کنـد  یبزرگ را آسـان مـ   يها یسخت یاله يبه قضا تیرضا ؛ایالرزا میعظ هونیالرضا بقضاء اهللا «ی(ع): امام عل. 3

  ).1835ح ،1366 ،يآمد(

 خوبیبرنده  یناز ب ،)است افتاده اتفاق(آنچه  به قضا بودن یضار نعم الطَّارِد للْهم الرِّضَا بِالْقَضَاء؛«ی(ع): امام عل. 4

  .)1843 همان،» (اندوه استو  غم يبرا

 ،يآمد» (رسدیم گرانید از يازینیببه قضا باشد به  یکه راض ی؛ کسنَالَ الْغنَى منْ رضی بِالْقَضَاء«(ع): یامام عل. 5

  ).1844ح ،1366

کـه بـه    یکسـ  ؛منْ رضی بِالْقَضَاء طَاب عیشُه« ؛»کندیبرطرف م اندوه را رضا الحزن؛ ینفی الرضا«ی(ع): امام عل. 6

 ).1822ح همان،( »شودیخوش م شا یباشد زندگ یقضا راض
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 همـه  در و شـه یهمخداونـد   .)58 ات،یذار( شود، ناتوان و ضعیف نمیکثرتی که دارند

. )185 خطبه البالغه، نهج( کندینم محروم را آنها و دارد توجه خود مخلوقات به حال

 نـوزادي و  (دوران جنینـی،  که در مراحل مختلف زنـدگی  طور همان زین انسان مورد در

ینـده نیـز   در آ ش را رسـانده اسـت،  ا اطـالع او روزي  شیرخوارگی) بدون درخواست و

ـ پ. )63ص ،1390 ده،یپسـند ( شـود  آن مـانع  تواندینم کس چیه و رساند خواهد  امبری

 زي که براي تو مقدر شـده از رواگر همه آفرینش جمع شوند تا « :ندیفرمایم )ص(اکرم

البتـه تـأمین روزي بـه     .)136ص ،74ج ،1403 ،یمجلسـ ( 1»توانندتو برگردانند، نمی

 بـه تـدریج و  رزق، بلکـه  ؛ در لحظه حـال نیسـت   تمام رزق انسان،معناي حاضر بودن 

 فرمایند:این باره می در )ص(رسول اکرم .)66ص ،1390 ده،یپسند( رسدروز می روزبه

 يمحمــد( 2»آورد یمــ را خــود يروز یــیفردا هــر رایــز ،مخــور را فــردا يروز غــم«

  .)2568ح ،1381 ،يشهر ير
مبتنـی بـر    نظام خلقت، مانند هر مسئله دیگري در (مادي یا معنوي) روزي تحصیل

ها و شرایط خدادادي مربوطه، از زمینهبا استفاده باید انسان  معلولی است و و نظام علی

مسیر رزق انسان در که الزم است )، ع(فرمایش ائمه براساس نازل کند.آن را براي خود 

در معرض فروش  جنس مناسب تهیه کرده، کند،؛ مثالً در مغازه را باز حرکت کند خود

اق رز مـدبر و ، االسباب توجه داشـته باشـد کـه مـدیر    عین حال به مسبب  در و بگذارد

بداند ، اداره زندگی به طور متعارف نشد گشایش و باگر این امور سب و 3ستاوواقعی 

پـس   .)381ص ،1379 ،يریـ تحر( از آن مطلع نیستاو مصلحتی در کار است که که 

) مـا  افتاده استچه اتفاق ن(آ قضابه  فعالً آن رزق را بپذیرد، زیرا پذیرش و راضی بودن

  4کند.را از حال بد و ناراحتی دور می

 زیر شناختی تواند تأثیرات روانمی ،باوري به رزاقیت خداوند متعال و چنین شناخت

   :اشته باشددبا افسردگی  را در مقابله

، امـا  کنـد قسوم معتقد است تالش میانسانی که به روزي م :حرص ازدوري الف) 

                                                   
1 .قِ لَوالْخَلَائ یعموا .  أَنَّ جیعتَطسی لَم لَک رقُد ئاً قَدشَی نْکرِفُوا عصلَى أَنْ یوا ععتَماج 

  . برزقه یأتیم برزق غد فانّ کلّ غد هتَالتَ. 2

  ).79ص ،5ج ،ق1407 ،ینیکل( »علَیک ما قَضَیت فَقَد بِساطَک  بسطْت و  بابک  فَتَحت إِذَا« . امام صادق(ع):3

 خـوبی  برنده ین)، از باست افتاده اتفاق(آنچه  به قضا بودن یضا؛ رنعم الطَّارِد للْهم الرِّضَا بِالْقَضَاء« ):ع(یامام عل. 4

 .»اندوه استو  غم براي
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به چیزي بیشـتر از   داند که حرص ورزیدن باعث رسیدن اوچون می؛ 1ورزدحرص نمی

 هـاي نـامعقول و  روش او را بـه اسـتفاده از  که ممکن است  و شودرزق مقسومش نمی

آسایش سلب احساس گناه و باعث بکشاند که  شهایغیرشرعی براي رسیدن به خواسته

نارضـایتی   احسـاس ناکـامی و   ،به دلیل برآورده نشـدن انتظـاراتش   وشود  میآرامش  و

یابی تو قسمت خود را می« فرمایند:می (ع)). امام علی72ص ،1390ده،یپسند( یابد می

 گرفـت.  رایت مقدر شده است، به طور کامل خـواهی آنچه بروزي تو تضمین شده و و 

ساز و به خدا اعتماد   راحتزیادي، ذلت طلب کردن  پس جانت را از بدبختی حرص و

  .)6619ح ،1366 ،يآمد( 2»ماندر کسب روزي، با وقار و آرامش عمل  کن و

فردي که بینش صحیحی به رزاقیت الهـی   روزي مقسوم:از  و رضایتپذیرش  ب)

قناعـت را رویـه خـود قـرار     یعنـی   بلکه ضـد آن  ،کندتنها از حرص دوري می دارد، نه

 کـرد، او ولـی آنچـه خداونـد متعـال روزي      ،درو  ه دنبال کسب روزي میب وا 3.دهد می

 ،1390 ده،یپسـند ( کندمیاحساس ناکامی ن رو، این  از 4.کند و آرامش پیدا میپذیرد  می

و احساس . او با قناعت (پذیرش و عدم اعتراض)، از زندگی خود راضی است )74ص

5کند.سودگی و رضایت میآ
   

بـه رزاقیـت الهـی     نادرسـت  اعتقـاد : نیازي از دیگراناحساس توانمندي و بی ج)

 واقعـی از نیازهـاي   رسیدن به رزق باشـد و  فرد، همواره اشتغال درونی ،شود باعث می

 داردبه کمک دیگران  گدامنشی پیدا کرده، دائماً چشم روحیه رو، از اینخود غافل شود. 

 را او و بندددرهاي اجابت را بر چنین فردي میخداوند  ).385ص ،1379 ،يریتحر(

هیچ مخلوقی نیست که بـه غیـر مـن تکیـه     «. در حدیث قدسی آمده است: کندناکام می

کـنم و اگـر مـرا بخوانـد     کند... چنین فردي اگر از من درخواست کند، به او عطـا نمـی  

                                                   
  ).538ص ،8ج ،ق1414 ،یقم( »لماذَا؟  فَالْحرْص مقْسوماً الرِّزقُ کَانَ إِنْ و« :)عامام صادق(. 1

2 .إِنَّک رِكدم  کمسق  قُکونٌ رِزضْمم و   قْ بِاللَّهث ذَلَّۀِ الطَّلَبِ وم رْصِ والْح نْ شَقَاءم کنَفْس فَأَرِح لَک با کُتم فتَوسم

 و خَفِّض فی الْمکْتَسبِ.

  ).22ص ،1ج ،ق1407 ،ینیکلالقنوع وضده الحرص (. 3

کـرده اعتمـاد کنـد،     يروز یشکه به آن چه خداوند برا یکس«استراح قلبه.  یفوتهله لن من وثق بانّ ماقدر اهللا . 4

 .)8763ح ،1366 ي،(آمد» شودیهرگز آرامش از قلبش دور نم

 ،يآمـد » (اسـت کـه قـانع باشـد     یمردم انسان آسوده کسـ  انیم من الناس القانع؛ در حیالمستر« (ع):یامام عل. 5

  ).9072ح ،ق1366
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 اما اعتقـاد افسرده خواهد کرد؛ احساس شکست او را  این ناکامی و و  1کنماجابتش نمی

افسـردگی را   احساس ناکامی و دوري از دیگران واز نیازي بی ،الهیرزاقیت به صحیح 

          2آورد.میبه دنبال 

  مطالب مذکور به طور خالصه در جدول زیر آورده شده است:

  

  خداوند تیرزاق و قدر و قضا عدالت، توکل، يهاطهیح در خدا از حیصح تصور یشناختروان آثار جدول

  

  شناختی آثار روان                  هاي تصور از خدا (خداپنداره)حیطه

  مشکالت دنید آسان و کوچک .1   او بر اعتماد و توکل طهیح

  ارادهو  زهیانگ تیتقو .2

  نفس حرمتاحساس عزت و  .3

  دیام شیافزا. 4

   یزآم فاجعه یشناخت ياز خطا يو دور ينگر واقع. 1  یاله عدالت طهیح

  نگرش مثبت به مشکالت و مصائب .2

  متعال خداوند به نسبت رضایت .3

  حوادث به صحیح معنادهی و نگريواقع .1  الهی قدر و قضا حیطه 

      آمیزکردن فاجعه شناختی خطاي از دوري .2

  توانمندي احساس .3

  اندوه و غم از دوري .4

  حرصاز  يدور. 1  الهی رزاقیت حیطه

  مقسوم  روزياز  ورضایت یرشپذ. 2

  دیگران از نیازيبی و توانمندياحساس . 3

  گیرينتیجه بحث و

ثیر اصالح باورهـا و اعتقـادات مـذهبی    أشناختی ت تحلیل روانپژوهش به  ما در این

                                                   
1 .قَالَ: النَّبِی (ص) أَنَّه»متَصعخْلُوقٍ ینْ ما ملَّ مج زَّ وع قُولُ اللَّهضِ   یالْأَر و اتاومالس اببأَس تی إِلَّا قَطَعونخْلُوقٍ دبِم

 ).304ص ،90ج ق،1403 مجلسی،( »لَم أُجِبه  دونَه فَإِنْ سأَلَنی لَم أُعطه و إِنْ دعانی

شده تا با حالت  تو که قسمت یباش به آن رزق یا؛ راضیارض من الرزق بما قسم لک تعش غن« (ع):یامام عل. 2

 ).9218ح ق،1366 آمدي،» (یکن یزندگ یازين یب
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توکل به خدا، عدالت، قضا و قدر و هاي حیطهمربوط به تصور از خدا یا خداپنداره در 

آیــات قــرآن مجیــد و روایــات  دیــدگاهرزاقیــت خداونــد در مقابلــه بــا افســردگی از 

دیـن، بـاور صـحیح در     دیدگاهدهد که از نتایج تحقیق نشان می پرداختیم. )ع(نامعصوم

  شناختی خاصی در مقابله با افسردگی دارد.  ، تأثیرات روانهاي مذکورحیطه
با رحمت عامه بـه امـر بنـدگان     که قادر مطلق است و خداونديتوکل به  اعتماد و

تقویـت  انگیـزه و اراده انسـان را بـراي فعالیـت     ورزد، گاه بخل نمـی  هیچ اهتمام دارد و

هـاي خـود کـه منجـر بـه افسـردگی       گیري افکار منفی درباره تواناییاز شکل و کند می

 ،اعتماد دارد پشتیبانی خداوند اطمینان و فردي که به یاري و .کند، جلوگیري میشود می

انـع و مشـکالت،   رو، با وجود مو از این .کندمیوچک و آسان جلوه برایش کمشکالت 

توکـل را اسـباب روانـی    عالمه طباطبایی کند.می انه در رسیدن به هدف تالشامیدوار

در امري به خـدا توکـل   اگر کسی هنگام ورود «فرماید: می داند و رسیدن به موفقیت می

یـک از اسـباب   دیگـر هـیچ   متصـل و  ،ناپذیر است کند، در حقیقت به سببی که شکست

ارادة او  بـر  ظـن،  سستی اراده، غم و اندوه، حرص، سفاهت، سوءناسازگار روحی مثل 

 ،با امیـدواري بـه آینـده    يفرد نیچن ).101ص ،4ج ،1374 ،ییطباطبا( »شود غالب نمی

واري رابطـه  زیـرا امیـد   ؛کنـد  تضـمین مـی  را  خـود سالمت روانی  ،این امیدبا  تالش و

همکاران  و 1اسپیلکا). 99ص ،1389 ،یچگن یبهرام( داري با سالمت روانی داردمعنا

باورهایی چون توکل به خداونـد   دریافتند شناختی هاي روانگیري از پژوهش بهره نیز با

  .)92ص همان،( فرد را به آرامش درونی برساند ،تواند با ایجاد امیدمی

این نگرش کـه حـوادث   نیز  حکمت الهی و مورد عدالت و در باور و بینش صحیح

قـرار دارد و  هر چیزي در جاي واقعی خود است و حکمت  و تلحاساس مصجهان بر

مثبـت نسـبت بـه     بینانـه و واقـع باعـث دیـد    آن مترتب است، کمال بر بیشترین خیر و

 شـود. و درنتیجه، کاهش احساسات منفی می مصائب آینده و مشکالت و دنیا، خداوند،

هـا  کنـد. آن  مـی این مطلب را تأیید  )2001( 5گاچ و 4سالی 3،لیپکوس 2،مشاهدات دالبرت

ـ دارآنچه را استحقاق  افراد (که در آن عادالنه به یک دنیاي عقیده که مشاهده کردند  ،دن

                                                   
1  . Spilka 
2  . Dalbert  
3  . Lipkus  
4  . Sallay 
5  . Goch 
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ـ  بـا ). 2003 ، 2مزیج و 1ولز( سالمتی رابطه دارد احساس با) دنآورمی دسته ب  نیچن

 و بزرگ را آنها نکهیا بر عالوه کند،یم نگاه عاقالنه دید با را ایدن عیوقا فرد ،ینگرش

 منشـأ  و یروحـ  تکامـل  و رشد مقدمه ،یاله امتحان را یمشکل هر بلکه ند؛یبینم فاجعه

 3هان و پارگامنت .شودغم و اندوه نمی دچار آن با برخورد در و داندیم فراوان راتیخ

 بـراي  افـراد  رویدادهاي زندگی را باعث توانمند شـدن  مذهبی اسنادگونه  این )1986(

    .)2003 مز،یج و ولز( دانندمی دنیا وقایع بینیپیش و مهار داري،امعن حس حفظ

تقدیر خـود در طـول    در انسان اختیار نقش اراده ودر مورد  صحیح داشتن باورهاي

احسـاس   قـدر و  رضایت به قضا و باعث تفسیر درست رویدادها،، الهی هدایت و اراده

کند، از جزع میآمده را بزرگنمایی نشکالت پیشفرد مرو،  از اینشود. می توانمنديخود

ایـن اعتقـاد از    ،اسـالم  در اندوه دچار نخواهد شـد.  غم وکند و او به  و فزع دوري می

 يهاي اولیا  روش یکی از شود ومحور محسوب می هیجاناي هاي مقابلهترین راهبرد مهم

  .)264ص ،1389 همکاران، و فريساالر( مشکالت است مقابله با دین در

این نگرش که روزي انسـان در هـر شـرایطی بـا      به رزاقیت خداوند وصحیح  باور

امیـدواري   فرد با آرامش،که شود ، باعث میرسدمی تالش در جهت آن به او حرکت و

قانع راضی و  آورد،میچه به دست آن به و بپردازد خود هاي اقتصادينشاط به فعالیت و

اندوه و افسـردگی   نارضایتی، ناکامی، حرص ورزیدن که احساس از چنین فردي باشد.

احسـاس توانمنـدي     او به دلیل اطمینان به تأمین روزي، .کندمیدوري  ،را به دنبال دارد

، هاورداري از کمک آنصورت عدم برخ بیند که درو خود را نیازمند دیگران نمی یابد می

  ناکامی و افسردگی کند. ،احساس شکست

   

                                                   
1  . Wells 
2  . James 
3  . Hahn 
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  منابع

  ترجمۀ ناصر مکارم شیرازي، قم: دارالقرآن الکریم.)، 1378قرآن کریم (

، تهران: شرکت انتشـارات علمـی و   8)، ترجمۀ سیدجعفر شهیدي، چ1374نهج البالغه (

 فرهنگی.

  ، تهران: دنیاي دانش.4)، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چ1382الفصاحه (  نهج

قم، انتشارات دفتر )، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، 1366بن محمد ( آمدي، عبدالواحد

  تبلیغات.

 ق)، اللهوف، تهران: انتشارات جهان.1348طاووس، سیدعلی بن موسی بن جعفر (  ابن

بررسـی رابطـه بـین دینـداري بـا اخـتالالت روانـی        «)، 1389اهللا ( بهرامی چگنی، ذبـیح 
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