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 چکیده

شناسی های روانی است. چراکه آسیبپذیری اختاللهای آسیبهای مقدماتی و مهم در روانشناسی بالینی، بررسی عوامل و ریشهیکی از بحث

بر  وانیاختالل رشناختی، در پیشگیری، تشخیص و درمان این اختالالت تأثیر بسزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی مفهوم اختالالت روان

با محوریت  میقرآن کرمحتوای  در قرآن است. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که با روش تحلیل اختصاصی اساس عامل رشدنایافتگی

بودن، تر، غاویقرآن کریم صورت گرفته است. نتایج این مطالعه، حاکی از آن بود که رشدنایافتگی و به عبارت دقیق تحلیل واژه در آیات

نایافتگی و القائات منفی، فرد دچار انواع گی رشدکنش ویژبیرونی و درونی در انسان است. در اثر درهمعامل اصلی پذیرش القائات منفی 

گیرد، فرد را در برابر اختالالت در برابر رشد( قرار می) یغشود. بر اساس این پژوهش، اجزای وجود انسان که در مسیر می اختالالت روانی

ف دیگر، قرارگرفتن انسان در مسیر رشد، او را در برابر اثرپذیری از القائات منفی و ابتال به اختالالت کند. از طرپذیر میشناختی آسیبروان

 دارد.روانی مصون می

 
 .شناسی روانی، اختالل روانی، رشد، غی، ساختار وجودی انسانآسیب واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1
خدمات سالمت روانی، شناسایی گروهریزی برای برنامه 1شناسایی میزان شیوعهای درمانی، شناسی معتبر، برای هدایت توصیهآسیب

اهمیت  ریوممرگو  2زاییمیزان بیماریهای بالینی و بنیادی و مستندسازی اطالعات مهم بهداشت عمومی مثل های بیماران برای پژوهش

 DSMهای روانی همچنان در حال تکامل است و اگر قرار باشد دانش مربوط به اختالل (.2013، 3)انجمن روانپزشکی آمریکازیادی دارد 

کند که پیوسته تغییراتی ژوهشی ایجاب میهای پهای روانی حفظ کند، پیشرفتبندی اختاللمالک طبقه عنوانبهایگاه خود را ج همچنان

 (.2013انجمن روانپزشکی آمریکا، پژوهشی دیگر در این حوزه تکامل پیدا کند ) هایدر بافت ابتکارایجاد شود و باید سنجیده در آن 

 مشخصه آن که ینشانگاناز عبارت است  اختالل روانی( تعریف 2013) 4راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی بر اساس

شناختی یا تحولی شناختی، زیستکژکاری در فرایندهای روانبالینی چشمگیر در شناخت، تنظیم هیجان و یا رفتار فرد است که نوعی 

های اجتماعی، شغلی و یا ناتوانی چشمگیری در فعالیت 6با آشفتگی معموالًهای روانی . اختاللدهدمیکرد ذهنی را نشان زیربنایی کار

دادن کسی، مثل مرگ ای عمومی یا از دستزورد تأیید فرهنگی به یک عامل تنشهای مهم همراه است. واکنش بدیهی یا مسایر فعالیت

ان فرد و می هایی که عمدتاًسیاسی، دینی یا جنسی( و تعارض مثالًفی از لحاظ اجتماعی )انیست. رفتار انحر اختالل روانییک عزیز، 

 به شرح باال باشد. شود، مگر اینکه این انحراف یا تعارض ناشی از یک کژکاری در فرد،محسوب نمی اختالل روانیجامعه وجود دارد 

اری دشوار ، کاختالل روانیتر، رفتار نابهنجار و به معنای وسیع ( و همکارانش، تعریف2007) 7دیویسونکرینگ، جانسون و به اعتقاد 

، (1386)8سلیگمنن و نهاروز ازجمله شناسینظران در روانصاحبری از بسیاد عتقاابه شناسان است. روان روی اما اساسی، در پیش

نوعی چالش و  درواقعنیست؛ ست ر در دنابهنجار و تشخیص بهنجاای مطمئنی برارد و روش ندد جوری ونابهنجااز  اطعیـف قـتعری

خورد. با این توصیف شناسی به چشم میروان در رشته اختالل روانی ثغور و حدودو تبیین  یشناسبیآس، در رابطه با مدل وخطاآزمون

 است. یروشنگرمل و أبدون دریافت پاسخی روشن، در جریان و نیازمند ت همچنانهای نظری ترین چالشبنیادیرسد یکی از میبه نظر 

اند، آورده یاختالل روانبرای مثال، در تعریف د. ـناهـگرفتر به کاری تعریف نابهنجا ایبررا گوناگونی ی هاکمال، مختلفی هاهیدگاد

های شخصی، ناکارآمدی روانی، انحراف از معیارهای جامعه، خطرزایی برای فرد، دیگران و جامعه است استرس ترکیبی از اختالل روانی

خت، ، مشکلی است که بر شنااختالل روانی( معتقدند 2006) 10هایمن، چیشالم، کسلر، پاتل و وایتفورد(. 2020، 9)برایدلی و دافین

خانواده، کار و جامعه  در توانایی یادگیری کودکان و عملکرد بزرگساالن در ارتباط با گذارد و اساساً هیجان و کنترل رفتاری اثر می

  کند.مداخله می

بالینی که با تغییر در تفکر،  توجهقابلروانی عبارت است از حاالت -رفتاری (، اختالل2018) 11یجهانزمان بهداشت بر اساس گزارش سا

ره هنجار ت در گستخلق، هیجان یا رفتار مشخص و با ناراحتی و تشویش شخصی و یا اختالل کارکرد زندگی همراه باشد. این تغییرا

رویکردهای مختلفی، شناسی در ادبیات روان و بیمارگونه و مداوم یا عودکننده هستند. یرعادیغصورت واضح گیرند و بهجامعه قرار نمی

جنسی فروید، نظریه -روانی به نظریه رشدتوان اند. از آن میان میتحوالت رشدی، بررسی و تبیین کردهشناسی روانی را از منظر آسیب

                                                           
1. prevalence rate 

2. morbidity 

3. DSM-5 
4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

5. disturbance 

6. distress 
7. Cring, Johnson & Davisson 

8. Rosenhan & Seligman 

9. Bridley & Daffin 
10. Hyman, Chisholm, Kessler, Patel &Whiteford 
11. World Health Organization 
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و نظریه  1پویشی یونگ، نظریه رشد اجتماعی سالیوان، نظریه اجتماعی اریکسون، نظریه رشد شناختی پیاژه، رشد شخصیت لوینسون

 (. 2003، 3)سادوک، سادوک و رویز اشاره کرد 2رشد سالمندی نوگارتن

های بر اساس وجود علت یا علت صرفاً را تواند تعریف خود ن دارد، نمیشناسی اذعامدل پزشکی، جامعه روان برخالفاز طرف دیگر 

ر حال حاضر د ثانیاًو  یک علت زیربنایی فیزیکی یا بیولوژیک ندارد مشکالت روانیدر بسیاری موارد،  اوالًه پاتولوژیک انجام دهد چراک

ز در موقعیتی نیست که شناسی هنوبنابراین روان؛ ناقص است شدتبه مشکالت روانیهای بسیاری از شناسی درباره ریشهدانش روان

های احتمالی ای توصیف کند که با علتشیوه ر است اختالالت روانی را بهبندی کند و مجبورا طبقه مشکالت روانیهای بتواند علت

  (.1395ارتباطی نداشته باشد )گنجی، 

مالک طبقه عنوانبهایگاه خود را ج همچنان DSMدر حال تکامل است و اگر قرار باشد  همچنانهای روانی دانش مربوط به اختالل

ایجاد شود و باید در بافت کند که پیوسته تغییراتی سنجیده در آن های پژوهشی ایجاب میهای روانی حفظ کند، پیشرفتبندی اختالل

تشخیص ای مطمئنی بردر حال حاضر، روش  (.2013)انجمن روانپزشکی آمریکا، های پژوهشی دیگر در این حوزه تکامل پیدا کند ابتکار

گیر پایایی پایه و اساس پیشرفت چشم DSMکه  حالنیدرع DSM-5نیست. همچنین، بر اساس مقدمه ست ر در دنابهنجار و بهنجا

 نجامد.امعتبر بی کامالًهای نکرده که به تشخیص ن اندازه رشدپزشکی بوده است، دانش فعلی ما به آتشخیص در روان

دهنده ها، تعاریف و اختالالت نشانبندیو تغییر طبقه 4ICDو  DSMتشخیصی مانند  هاینامهنظامهای مکرر انتشار نسخه از طرف دیگر

رایانه گدادن رویکردهای تجربهقرار چنین مبناهم ،هانوعی عدم قطعیت در تعریف ماهیت اختالل و مبناهای مهم ارزیابی و تشخیصی آن

دهد که دانش در ر نسخه پنجم این راهنما، نشان می( انتشا2015) 5بندی اختالل است. به گفته سارتوریوسو استقرایی به کشف و طبقه

 منعکس نشده است. خوبیبههای پیشین روانی در نسخه اختالالتمورد 

؛ در اوالًهای پاتولوژیک انجام دهد، چراکه ود علت یا علتبر اساس وج صرفاًتواند تعریف خود را شناسی اذعان دارد، نمیجامعه روان

های شناسی درباره ریشه؛ در حال حاضر دانش روانثانیاًو  بسیاری موارد، مشکالت روانی یک علت زیربنایی فیزیکی یا بیولوژیک ندارد

های مشکالت روانی را ه بتواند علتشناسی هنوز در موقعیتی نیست کبنابراین روان؛ ناقص است شدتبهبسیاری از مشکالت روانی 

(. 1395تباطی نداشته باشد )گنجی، های احتمالی ارای توصیف کند که با علتر است اختالالت روانی را به شیوهبندی کند و مجبوطبقه

امعه ضروری به نظر گ جو مبتنی بر فرهن جانبههمهبا توجه به اوضاع نابسامان نظری، تجربی و عملیاتی، تالش برای تدوین نظام تبیینی 

، سالمت روانیریزی خدمات برای برنامه 6های درمانی، شناسایی میزان شیوعشناسی معتبر، برای هدایت توصیهآسیب چراکهرسد، می

و  7زاییم بهداشت عمومی مثل میزان بیماریسازی اطالعات مهو مستند های بالینی و بنیادیهای بیماران برای پژوهششناسایی گروه

ل ف اختالکه در زمینه فرهنگی و بومی تعاری خألهایی(. با توجه به 2013انجمن روانپزشکی آمریکا، اهمیت زیادی دارد ) ومیرمرگ

الت روانی مبتنی بر های موجود در جامعیت این تعاریف، هدف از این پژوهش، بررسی علل و عوامل اختالهمچنین نقص ،وجود دارد

سان و سعادت برای ان آنچهخداوند در قرآن تصریح کرده، هر  کهییازآنجا ترین منابع فرهنگی و بومی، یعنی قرآن است.یکی از اصلی

بودن کالم وحی، عقل و با توجه به کامل و جامع (8سوره مبارکه نحل 89در ذیل آیه  تفسیر المیزانکند )بر اساس او الزم است بیان می

                                                           
1. Levinson 

2. Neugarten 

3 Sadock, Sadock & Roiz 
4. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

5. Sartorius 

6. prevalence rate 

7. morbidity 

 .لِلْمُسْلِمين ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرىلِكُلِّ شَيْ هؤاُلءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً  كُلِّ أُمَّةٍ شَهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهيداً عَلى وَ يَوْمَ نَبْعَثُ في .8
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به تحلیل و بررسی در آیات قرآن کریم حی و روانی، بر اساس روش علمی کند، برای دستیابی به علل و عوامل مشکالت روحکم می

 پرداخت.

شده  استخراج «رشد و غی»، مفهوم اختالل روانیلیل واژگان، در ارتباط با تدبر در قرآن، از نوع تحدر این پژوهش با استفاده از روش 

شدن( است، خیر و صالح است، زیرا هدایت، ضد ضاللت )گمراه سویبهیافتن ( رشد هدایت1368ر عالمه مصطفوی )است. از نظ

حقیقت مفهوم رُشد که ثابت است، مفهوم عارضی  فساد است. در مقابل و غیّ به معنای فرورفتن در که رشد در مقابل غیّ است همچنان

 شود.ارج در مقابل ضُرّ و شرّ واقع میگیرد که در خرَشَد قرار می

 و هم با ضمه «راء» که هم با ضمه« رشد»کلمه »در معنای مفهوم رشد گفته است:  تفسیر المیزاندر  (1374) مه طباطباییهمچنین عال

ه ، کقرار دارد «غى»کلمه « رشد» مقابل ؛مطلب و حقیقت امر و وسط طریق است واقعبهشود به معناى رسیدن خوانده مى «راء و شین»

که هدایت به معناى رسیدن به راهى است اعم از هدایت و ضاللت هستند، براى این «غى»و « رشد» اینرببنا .دهدعکس آن را معنا مى

در رسیدن به راه اصلى و  «رشد» استعمال کلمه ظاهراًو ضاللت هم نرسیدن به چنین راهی است، ولى  رساندکه آدمى را به هدف مى

گونه تعریف کرده است: ه مفهوم رشد در قرآن، رشد را این( با توجه ب1393همچنین اخوت ) ،«وسط آن از باب انطباق بر مصداق است

 های متناسب با نیازهاست.ای متناسب با شرایط و تقویت توانهتوان مندی ازهای متناسب با سن، توان بهرهتولد توان ،رشد

 ریمقرآن کجه به عامل رشدنایافتگی در پذیری انسان، نسبت به اختالالت روانی با توین پژوهش، بررسی برخی عوامل آسیبهدف از ا

 پردازیم عبارت است از:مسائل که در این راستا به آن می برخی است.

هایی دارد؟ نایافتگی از منظر قرآن چه مشخصهرشدبرد؟ ری از اختالالت روانی را باال می، احتمال اثرپذیقرآن کریمچه عاملی از منظر  

 ت؟کدام اس شدهارائهبا توجه به مدل  اختالل روانیراه پیشگیری از -آن چیست؟ شناسی روانی از منظر قربا آسیب رشدنایافتگیارتباط -

شناسی در روان یباارزشتواند به نتایج بسیار بندی اختالل و بیماری میچارچوبی متفاوت برای کشف و طبقه صیف تولیدبا این تو

رای فهم بکرده و به چارچوب جدیدی از دانش ما  بیانرا برای سالمت و بیماری  یمتفاوت کامالًآید. تعریفی که مبنای  حساببهسالمت 

 د.شوسالمت و بیماری منجر می

 

 شناسیشرو -2

 صورت گرفته است. هر قرآن کریمی متن و تحلیل واژه در آیات این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که با روش تحلیل محتوا

تبط اند که انسان را با عالم قدس مراست و همگی در راستای غرضی قرار گرفتهتألیف شده « کلماتی»و « کالم»متنی از کتاب آسمانی از 

آغاز « مکال»و « کلمات»سازند. تدبر که به معنای توجه به غرض متن و در نظر گرفتن آن در زندگی است، در متن کتاب از تدبر در می

ند کای ایجاد ویژه صورتبهتواند انگیزه توجه به کلمات را در حکم در ورودی هر متنی است. این موضوع می« کلمه» رونیازاشود. می

 (.1392اخوت، )

این تحلیل ن سه است. در دار تبیین ایای قرآن، عهدهنقش و کارکردی دارد که تدبر کلمهای در سوره و در کل قرآن جایگاه، هر کلمه

تواند و می ابدییمفرد به حقایقی دست  ای با موضوع، غرض و غایت سوره درگیر است و با فهم این کلمه،شود که هر کلمهمعلوم می

 ...کارگرفتن این حقایق گاه کشف مواقف عمل، گاه تدوین قوانین و احکام، گاه تعمیم قوانین و احکام و آن حقایق را به کار گیرد. به

 است.

 از: عبارت استروش کلی 

 ج. بررسی تأثیر مشتقات در معانی د. بررسی ارتباط بین واژگان ب. تحلیل عقلی واژه مراجعه به کتب لغت(واژه )الف. بیان تعریف 

 سوره
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 هایافته -3
ای مبارکه هود( که پیشینه رآن )سورهای از قروش تحلیل واژگان، سوره کارگیریبهو  قرآن کریمده از روش تحلیل محتوای متن با استفا

. با تحلیل محتوای سوره هود، قرار گرفت کرد مورد بررسیدایت از سوی پیامبران را مطرح میاز اختالالت روحی مردم در برخورد با ه

اختالل ، در ارتباط با مفهوم 1مفاهیم مرتبط با اختالل روحی است. سپس از تحلیل واژه استعاذه برگیرندهکه در شدعاذه استخراج واژه است

 3«وسوسه»زایی شر در سور معوذتین، عامل اختالل به دست آمد. در این مرحله از پژوهش با تحلیل واژگان استعاذه و 2«شر»، واژه روانی

و به این  پذیری افراد نسبت به وسوسه در قرآن بررسیزایی، آسیبتوجه به عاملیت وسوسه در اختالل در سوره ناس مشخص شد. با

 .4گذارد)رشدنایافتگان( اثر می «غاوین»نتیجه رهنمون شد که وسوسه )القای منفی بیرونی و درونی( بر 

از منظر  ل روانیاختالکه  شددر قرآن انجام گرفت، این نتیجه حاصل  اختالل روانیؤال چیستی با توجه به سیر تحلیل محتوایی که با س 

شخصی یا اجتماعی قرار گرفته با اقسام گوناگون )مثل فتنه،  القاهایرشد که در اثر آن فرد تحت تأثیر خروج از »قرآن عبارت است از: 

س اتبعات و نتایجی از قبیل درد، احس کننده مختلف در فرد ایجاد شده و موجبمهیا طیوجود شراکه در صورت  ...(وسوسه، تسویل و

 «شود.محرومیت، احساس خسارت و... می

. در حالت اول، فرد در مسیر رشد قرار دارد و آن شر )نظیر فقدان یک دهدمی، در مواجهه فرد با شرور، دو حالت رخ ترسادهبه عبارت 

در این صورت مثبت شده که  القاهایشدن رابطه، از دست دادن یک عزیز، بیماری جسمی، طردشدن از سوی دیگری و...( منجر به فعال

دارد و همان  شود. در حالت دوم، فرد در مسیر غی )مقابل رشد( قرارن اتفاق منجر به رشد بیشتر او میشود و آفرد دچار اختالل نمی

 دارد. یکشاند که انواع مختلفاختالل می منفی شده و فرد را به ورطه القاهایشدن اتفاق منجر به فعال

شدن است. در ادبیات «غاوی» گریدعبارتبهخروج از رشد و یا ، اختالل روانیسازی ابتال به ترین عنصر در زمینهطبق این تعریف، مهم

مان آن، انسان، ای واسطهبهها یا در مسیر رشد و هدایت هستند و یا در مسیر غی و ضاللت. رشد، وضعیتی از انسان است که قرآن، انسان

نور با اتکا به استعدادهای درونی  سویبهت ظلمشدن انسان در خروج از کند. رشد منجر به تواناه خدا و یا کفر به طاغوت پیدا میب

د دریافت عنایاتی از است. رشد حالتی درونی است که فرد را مستع 5شود. غی به معنای فقدان رشد و رفتن به سمت ظلمتخود می

 کند و هشیارانه و یا غیریافت میمنفی را در القاهایدریافت عنایات، فرد  یجابهکند و در مقابل آن غی حالتی است که جانب خدا می

ر مسیر رشد و هدایت است، ها )القائات( در کسی که دکند. بر اساس سوره مبارکه فلق، وسوسهحال بدتری پیدا می روزروزبهر، هشیا

لقائات ها و اسوسهنایافتگی( است از ود. در مقابل کسی که دچار غی )رشدشونها در او منجر به اختالل نمیگذارند و آسیباثر نمی

اگر راه  . در این صورتدوشمیهای مختلف )چهار دسته آسیب سوره فلق( در او منجر به انواع اختالالت شیطان تأثیر پذیرفته و آسیب

های بازخوردی بیشتر از هدایت چرخه صورتبهند و نکهای دیگر را برای او فراهم میزمینه آسیب ،پیش نگیرد اختالالتدر ا درمان ر

                                                           

 (.1368تواند آن شر را دفع کند )مصطفوی، بردن به کسى است که مىدادن از شر، از راه پناهکردن خویش و پرهیزمعناى حفظ .1

عرضیات و آثار و نتایج  دردر تکوین و ذات موجود یا  تواندیمشرّ به معنای آن چیزی است که در آن ضرر و نتیجه بد و فساد و تباهی است که . 2

 (.1368 آن به وقوع بپیوندد )مصطفوی،

که انسان را نسبت به حقایق و باورهای درست، مردد و سست کرده و نسبت به اعمال خیر و صالح،  وسواس به معنای صوت پنهانی است. 3

 (.1368کند )مصطفوی، عزم میو کم همتکم

( 40) عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا( 39) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  سوره مبارکه حجر: 42تا  39اساس آیات بر . 4

 (43) ( وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ 42لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ)( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ 41) هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ  قَالَ

 (226وَ أَنَُّهُمْ يَقُولُونَ ما ال يَفْعَلُونَ )( 225( أَ لَمْ تَرَ أَنَُّهُمْ فِي كُلُِّ وادٍ يَهِيمُونَ )224وَ الشُُّعَراءُ يَتَُّبِعُهُمُ الْغاوُونَ ) سوره مبارکه شعرا: 226تا  224و آیه 

الَُّذِينَ آمَنُواْ  اللُّهُ وَلِيُُّ بقره( 256) بِاللُّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَيَ الَ انفِصَامَ لَهَا وَاللُّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يُؤْمِنوَ قَد تَُّبَيَُّنَ الرُُّشْدُ مِنَ الْغَيُِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَُّاغُوتِ . 5

 (بقره 257) هُمُ الطَُّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مُِّنَ النُُّورِ إِلَي الظُُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَُّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَۆيُخْرِجُهُم مُِّنَ الظُُّلُمَاتِ إِلَي النُُّوُرِ وَالَُّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآ
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( تأثیر هاافتهیرشدنسوره مبارکه حجر، وسوسه شیطان تنها بر غاوین ) 42تا  39شود. بر اساس آیات ت نزدیک میبه ضالل دور شده و

ات شیطان، قائثیر وسوسه و البستر درونی تأ نیبنابرا؛ ضاللت در حرکت است سویبهو  افتهیرشدنگذارد. غاوی کسی است که می

سعادت در حرکت  سویبه. راشد راه و مسیر هدایت را یافته و در آن مسیر گیردقرار می 1راشد در مقابل غاوی،است.  رشدنایافتگی

ها و القائات منفی دورشدن او وسوسه ر حرکت است و در این مسیرفساد و شر د سویبهغاوی در جهت مخالف و  کهیدرحالاست. 

 د.نکنرا از سعادت تسریع می

ر کتب تعاریف این مفهوم دبه و با توجه  قرآن کریم( در 1392حلیل واژگان )اخوت،مبتنی بر روش تبر اساس تحلیل واژه رشد و غی 

یافتگی انسان که به دلیل دریافت وضعیت پایدار در تعادل»(، رشد عبارت است از 1374 ؛ طباطبایی،1368لغت و واژگان )مصطفوی، 

و  شودیمو متناسب با سن در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی  جانبههمههدایت از خدای تعالی، منجر به تعادل 

 «رساند.یافته به کمال میت یک ولی هدایتامکانات و مقدورات فرد را تحت مدیری

ریافت د که به دلیل عدماست وضعیت عدم تعادل انسان »است نیز به معنای  قرآن کریمکه واژه متضاد واژه رشد در  بر همین اساس، غی

و عدم تناسب با سن، در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی  جانبههمهنایافتگی تعالی، منجر به تعادل ایت از خدایهد

 «.دهدمیثیر والیت شیطان از دست أو راه به کمال رسیدن امکانات و مقدوراتش را تحت ت شودمی

 شود:میها مشاهده خالصه یافته طوربهدر جدول زیر 
 

 هاخالصه یافته. 1جدول 

شخصی یا  القاهایثیر أخروج از رشد که در اثر آن فرد تحت ت تعریف اختالل روانی از منظر قرآن کریم

با اقسام گوناگون )مثل فتنه، وسوسه، تسویل  قرارگرفتهاجتماعی 

کننده مختلف در فرد مهیا طیوجود شراکه در صورت  ...( و

اس تبعات و نتایجی از قبیل درد، احس ایجاد شده و موجب

 شود.محرومیت، احساس خسارت و... می

را  افراد نسبت به اختالل روانی یریپذبیآس، زمینه رشدنایافتگی بودن()غاوی رشدنایافتگیو  اختالل روانیارتباط 

 کندیمفراهم 

یافتگی انسان که به دلیل دریافت هدایت وضعیت پایدار در تعادل تعریف رشد از منظر قرآن

و متناسب با سن در  جانبههمهاز خدای تعالی، منجر به تعادل 

و  شودمیابعاد مختلف جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی 

یافته ت یک ولی هدایتامکانات و مقدورات فرد را تحت مدیری

 رساند.به کمال می

عدم تعادل انسان که به دلیل عدم دریافت هدایت از  وضعیت از منظر قرآن رشدنایافتگیتعریف 

و عدم تناسب با  جانبههمهنایافتگی خدای تعالی، منجر به تعادل

سن، در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی 

یدن امکانات و مقدوراتش را تحت و راه به کمال رس شودمی

 دهد.تأثیر والیت شیطان از دست می

سیردادن اجزای ساختار وجودی انسان از وضعیت غی به  ی از اختالل روانیعامل پیشگیر

 وضعیت رشد

                                                           

صْيَانَ يَُّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَُّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوََ وَالْعِرَسُولَ اللَُّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مُِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُُّمْ وَلَكِنَُّ اللَُّهَ حَبَُّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَ وَاعْلَمُوا أَنَُّ فِيكُمْ. 1

 ركه حجرات(سوره مبا 7أُوْلَئِكَ هُمُ الرَُّاشِدُونَ )آيه 



 1401زمستان /  1شماره /  اولدوره                                                                                                                               شناسیقرآن و روان 
 

41 

 های دستگاه رشد و غیویژگی -3-1

های مرتبط با صفات انسان در قرآن رآن مطرح شده است، به بررسی واژهبرای تبیین مفهوم رشد و غی که در رابطه با انسان در ق

گیرد و یا در ذیل غی )و در مسیر بودن( قرار میدر مسیر هدایتپرداختیم. بدیهی است که تمامی صفات انسان یا در ذیل رشد )و 

 بودن(. در این راستا به تفکیک این صفات پرداخته و جایگاه آن در ساختار وجودی انسان را نیز بررسی نمودیم.ضاللت

 
 های دستگاه رشد و غیویژگی. 2جدول 

 ویژگی ساختار وجودی انسان غی رشد

 عمل و حس خبیث طیب

 تفکر شر خیر

 تعقل سوء حسن

 ایمان باطل حق

 علم جهل علم

 فعل کذب صدق

 توجه اعراض ذکر

 عمل فجور تقوا

 عمل فساد صالح

 ایمان کفر ایمان

 

. دستهاست سالمت رواندستگاه رشد، مسبب  های ذیلساز اختالالت روانی و ویژگیمینهزهای ذیل دستگاه غی، بر این اساس، ویژگی

یل وجودی انسان، یا ذ، هر بخشی از ساختار گریدعبارتبهی ساختاری انسان صورت گرفته است. ها در ارتباط با اجزااین ویژگی بندی

یتی ستگاه غی یا رشد، وضعضرب هر بخش از ساختار وجودی انسان در دو بدین ترتیب در اثر  گیرد و یا ذیل دستگاه غیرشد قرار می

در افراد تشخیص  ها راآنتوان هرکدام از این صفات، می زر و بروشود که در جدول باال ارائه شده است. با توجه به محل ظهوحاصل می

 پیشگیری نمود. اختالالت روانییش یافته و از ابتال به افزا سالمت روانها اقدام نمود تا سطح داد و برای درمان و پیشگیری آن
 

 گیریبحث و نتیجه -4
یابی و بررسی علل و عوامل اختالالت و مشکالت روانی بوده است. شناسی بالینی، ریشهیکی از مباحث مهم و مورد مناقشه در روان

اند. یک دسته از این روانی و نابهنجاری را تحلیل کردهشناسی، هر کدام از منظر خود، اختالل ، رویکردهای مختلف در روانرونیازا

فروید، نظریه  یجنس یروانتوان به نظریه رشد شناسی روانی از منظر تحوالت رشدی است. از آن میان میها، مربوط به آسیبتحلیل

نظریه رشد  و پویشی یونگ، نظریه رشد اجتماعی سالیوان، نظریه اجتماعی اریکسون، نظریه رشد شناختی پیاژه، رشد شخصیت لوینسون

 (. 2003)سادوک و همکاران، شاره کرد ا سالمندی نوگارتن

 . برای مثال، فروید در نظریه رشدیاستانسان  توجه به یک عامل در رشداز منظر نظریات مختلف،  اختالل روانیاشتراک تحلیل وجه 

ای به مرحله لف بدن را عامل رشد فرد از مرحلهخود، بر انرژی روانی جنسی لیبیدو متمرکز شده است و جابجایی آن در نواحی مخت

مرحله از رشد را عامل تحول هر های شناختی جدید در ی انسان تمرکز کرده و ایجاد توانیا پیاژه بر رشد توان شناخت ؛ ودانددیگر می

 کیچیهتا مرگ است و در  ایجاد نطفه یا تولد ه زندگی مادی انسان یعنی از لحظه، تمامی این نظریات، معطوف بداند. از طرف دیگرمی
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رشدی خود ثیر زندگی پس از مرگ مادی را در مراحل مختلف روانی انسان پس از مرگ ندارد و تأای به ادامه زندگی ها اشارهاز آن

 لحاظ نکرده است.

 استهای انسان و جامع ویژگی جانبههمه، قرآن کریمنی بر رشدنایافتگی بر اساس شناسی روانی مبت؛ آسیباوالًاین در حالی است که 

دیگر همانکند. از طرف یابی میشناسی روانی را تحلیل و ریشهزندگی پس از مرگ، عوامل آسیب یاثربخشگرفتن و در ثانی، با در نظر

های . در این صورت، عوامل و زمینه1، در قرآن هر آنچه برای هدایت و سعادت الزم است بیان شده استطور که در قرآن تصریح شده

؛ با توجه به ثانیاً کند. ئل، فرد را از مسیر هدایت دور میگونه مساچراکه دچارشدن به این ،بروز مشکالت روانی نیز بیان شده است

 دنکرانی، اعتماد و تدبرنسبت به چیستی و چگونگی اختالالت رو ،های مختلفنظریه ضیضدونقانسانی و بیانات خطاپذیربودن تجربه 

 های مشکالت روانی از منظر کالم وحی کاری ارجح و عقالنی است.ریشه نمودنو تبیین

شیطان و لشگریانش، با  کهاند محتوای قرآن به این نتیجه رسیده با تحلیل( 1395)سو با پژوهش حاضر صدیقی، ترشیزی و ترشیزی هم

جنود انسی، نقش  واسطهبهتماعی سازی عوامل اجهنأثیرگذاری به بعد دخانی و از طریق زمیاشکال مختلف، چه از طریق وسوسه و ت

ان شاکله رفتاری هیجانات انس و که افکار، احساساتایند. با توجه به ندر بعد روانی دار ویژهبهثیرگذاری به مسائل و مشکالت بشری تأ

در تبیین علل و بیماری کنندهتعیین یتواند نقشاثرگذاری شیطان بر این ابعاد می دهند، بررسی چگونگی و مکانیسمانسان را شکل می

 های روانی داشته باشد.

گویی و پرهیز از آید، کلیاز منظر قرآن به چشم می اختالل روانیهای مشابه با مسئله یکی از مسائلی که در پژوهشاز طرف دیگر، 

گویند که از چنین میر مورد بیماری روانی این(، د1390های مصداقی و کاربردی است. برای مثال خوشدل روحانی و بیگدلی )یابیریشه

. قرآن در خدای عزوجل توبه کند سویبهآن اگر کسی دچار مرض قلب است در صورت تمایل به مداوای بیماری خود، باید نظر قر

 .داندبه افکار شایسته و اعمال صالح می، آن را، ایمان به خدا و تذکر بیان خصوصیت بارز توبه

ی ناین در حالی است که در این پژوهش سعی بر بسط مفاهیم ایمان و عمل صالح بر مبنای مسیر رشد و غی شده و عامل مهم بیرو

 ایم.نظر گرفتهالقائات منفی را در 

تلفی که بر این دو در قرآن انجام شده است، عوامل مخ سالمت روانستای بررسی مفهوم اختالل و هایی که در رادر بسیاری از پژوهش

 (1389زا از منظر قرآن پرداخته نشده است. برای مثال ابراهیمی )زا و اختاللبیان شده و به ارائه الگوی آسیب گذارندمفهوم، اثر می

اعی اجتم مسائلبه اعتقادی، برخی مربوط  مسائلهای انسانی، برخی دیگر مربوط به مراض روحی، برخی بر مبنای انگیزهمعتقد است که ا

بهداشت ( در بررسی 1390همکاران )زاده اصل و از منظر قرآن هستند و یا گلمغانیاخالقی  مسائلای نیز مربوط به و سیاسی و پاره

کارهـای شـناختی و رفتـاری مناسبی برای تأمین بهداشت روانی انسان ارائه اند که این کتاب الهی، راهدر قرآن به این نتیجه رسیده روان

 .هـایش را دریافـت نموده و بدان عمل نماییمنگـری پیـامه ما بایستی بـا ژرفک کرده است

رفتن به سمت غی پذیری نسبت به اختالالت روانی، خروج انسان از رشد و پیشج حاصل از پژوهش، عامل اصلی آسیببا توجه به نتای

شتر شده و زمینه ابتال های بیرونی در او بیه باشد، احتمال اثرپذیری از آسیببه میزانی که انسان از رشد فاصله داشت گریدعبارتبهاست. 

ها ارائه شد، به هر میزان که فرد از تعادل منظر قرآن که در بخش یافته شد ازشود. با توجه به تعریف رن میدر او افزو اختالل روانیبه 

 ماند.ابتال به اختالالت روانی مصون میدر ابعاد مختلف خود تحت والیت الهی برخوردار باشد، از  جانبههمه

اصلی بروز اختالل در انسان بپردازیم.  وار عاملوار اختالل، به بیان مدلتعوامل فهرس حاضر سعی کردیم، فراتر از ارائه ما در پژوهش

منفی  القاهایاز  یریاثرپذپذیری او در مختصات خاصی دارد، منجر به آسیب در این الگو، خروج فرد از سیر رشد که گریدعبارتبه

                                                           

ىً وَ ءٍ وَ هُدهؤاُلءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ  كُلِّ أُمَّةٍ شَهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهيداً عَلى وَ يَوْمَ نَبْعَثُ في سوره نحل: 89آيه  .1

 .لِلْمُسْلِمينَ رَحْمَةً وَ بُشْرى
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منفی بیرونی )وسوسه و اغوا( از  القاهایشود، مختصات هاد میهای آتی پیشنشود. برای پژوهشی شده و به انواع اختالل دچار میبیرون

، ابزارهای سنجش تدوین شده و به اجرا قرآن استخراج گردد و بر اساس آن ین شود و انواع اختالل و حدود آن از منظریمنظر قرآن تب

 ها پرداخته شود.و اعتباریابی آن

نشدن و این به دلیل تدوین از منظر قرآن بوده سازی مفهوم اختاللبی و کمییاهای این پژوهش، عدم امکان اعتباریکی از محدودیت

 معیار سنجش بر اساس آن بوده است.
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Abstract 

Psychological vulnerability is a basic and significant issue in clinical psychology because psychopathology 

affects prevention, diagnosis, and psychotherapy. The present study aimed to investigate psycho-abnormality 

considering the factor of underdevelopment from the perspective of the holy Quran. A qualitative study with 

specific content analysis based on the word analysis method was used in this study. Based on the results, 

underdevelopment or being QUAVI is the main factor in internal and external induction acceptations. 

Underdevelopment and negative induction interaction cause different psychological disorders. In conclusion, 

the man will be vulnerable to psychological disorders when the inner Components of self stay underdeveloped. 

On the other hand, staying on development way protects humans from the effects of negative induction and 

psychological abnormality.  
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