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  مقدمه

 ایـن  بـه  مبتال افراد. است فراگیر اضطراب لاختال اضطرابی، اختالالت انواع از یکی

کننـد؛   مـی  تجربه گوناگون روزمره موضوعات درباره را زیادي و مداوم نگرانی اختالل،

و آنها  دشوار دیگر را براي این افراد موضوع به موضوعی از توجه تغییر شدت نگرانی،

بـه   مبـتال  مـاران . بی)2013پزشکی آمریکـا،  انجمن روان(سازد  را دچار افت عملکرد می

 ـ  قلبی بیماري  پذیر، تحریک  سندرم روده جسمانی  هاي  از بیماري بیشتر اضطراب فراگیر،

 بیمـاران  درمان هنگام بایست برند که می می رنج ریه انسداد مزمن هاي بیماري عروقی و

 شـوند،  درمان مجزا، مشکل یک عنوان به اختالل این اضطراب فراگیر، به مبتال پزشکی

 راه از توانـد  مـی  بلکـه  دهـد  افزایش را فرد زندگی کیفیت تواند می تنها نه آن، مهار رازی

 نیـز  را بیمـاران  ایـن  جسـمانی  سـالمت  کورتیزول، مکانیزم و سمپاتیک عصبی سیستم

سلک( دهد افزایش
1
 بـا  ابتالیـی  هـم  بیشـتر  فراگیـر  اضطراب اختالل ،همچنین). 2011 ،

بالتوم( خودکشی افسردگی،
فوبیـا دارد   و زدگی وحشت حمالت و) 2007 ران،همکا و 2

سـه  ) 2013( پزشـکی آمریکـا   نظر انجمن روان براساس .)2015 همکاران، و 3ریچاردز(

اضطراب فراگیر شامل عوامل سرشتی، عوامل محیطی و عوامل  فاکتورهاي دسته ریسک

 نـدارد  اخـتالل وجـود   بـراي ایـن   دقیقـی  عامـل  همچنـان  حـال،  این ژنتیکی است؛ با

تـرین   شـناختی و رفتـاري، یکـی از اصـلی      . نظریـه )2012 همکـاران،  و 4هاسـلینا  چی(

 رفتارهاي و »سازي فاجعه« شناختی رویکردها در تبیین اضطراب فراگیر به نقش خطاي

پرداختـه اسـت (راي و    تـداوم ایـن اخـتالل    و گیـري  شـکل  در »جـو  ایمنی« یا اجتنابی

ساندرسون
5

 عالیـم  کامـل  رفع امروز به تا اختالل این اندرم در ،این ). با وجود2004، 

 نیـز  هـا  درمان ترین اثربخش در و) 2013 پزشکی آمریکا، انجمن روان( است نداده روي

 ؛2011 سـلک، ( داشت خوش دل آن نشانگان شدت درصدي50 کاهش به توان می تنها

 طرابضداضـ  داروهاي یا درمانی روان به بیماران درصد 60 الی 20 و )1391 دهشیري،

هامره( دهند نمی پاسخ
 را گـرا  کـل  درمانی رویکرد یک کارگیري به امر این که) 2009 ،6

                                                   
1. Selek, S. 

2 . Boltom, J. M. 

3. Richards, D.  

4. Che Haslina, A. 

5. Rygh, J. L., & Sanderson, W. C. 

6. Hamre, H. J. 
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کارتال،( سازد می ضروري بیماران درمان این براي
1
 2011 .(  

  بیان مسأله

 گونـاگون،  ادیان از برگرفته مذهبی هاي درمان که رسد می نظر به بالینی، شواهد طبق

 هـاي  درمـان  از بـیش  شـاید  حتی و اندازه همان به درست را اضطرابی اختالل نشانگان

کوئینگ و هاگلت(بخشد  می بهبود سکوالر
 بـه  ؛2013 همکـاران،  و رزمارین و 2009 ،2

 رابطـه  درباره مطالعه مورد موضوع ترین عمومی اساساً و) 2015 ،3راس و  کندي از نقل

 ؛2014 وقی،فـار  و خـان  ساجدعلی( است اضطراب بوده شناختی، روان سالمت با دین

بونلی
4
-شـناختی  درمـان  تلفیـق  که دارد وجود اي پژوهشی شواهد ).2013 کوئینگ، و 

 بـا  مقایسـه  در اضطراب فراگیـر  نشانگان کاهش براي معنوي/ مذهبی عناصر با رفتاري

 کمتـر  آسـیب  ) و بـا 2015 راس، و کندي( دارد بیشتري اثربخشی استاندارد هاي درمان

 عمـومی  شـناختی  روان سـالمت  مقیاس در باالتر نمره و اضطراب و افسردگی از ناشی

هاي داخلی نیز به نتایج مشابهی دسـت   پژوهش). 2012 دزماخ، و اسماعیل( دارد رابطه

راي ). بـ 2016بزرگـی،   ؛ جـان 2015 همکـاران،  و ؛ خدابخشی1377بزرگی،  یافتند (جان

با درمان چند بعـدي  ) از درمان چند بعدي معنوي در مقایسه 1377بزرگی ( ، جاننمونه

هاي اضطرابی شخصیت اسـتفاده کـرد و درمـان چنـد بعـدي       الزاروس براي تغییر رگه

) از درمان چند بعدي 2016بزرگی ( جان ،چنینمها مؤثرتر بود. ه حوزهبیشتر معنوي در 

معنوي براي مهار اضطراب فراگیر استفاده کرد و این روش اثربخشـی خـوبی را نشـان    

 و عبـادت  بـا  کـه  اسـالم  بر مبتنی درمانی روان که اند داده نشان ها وهشپژ داد. همچنین

 بـه  اضطراب فراگیر و افسردگی رفتار، سوء درمان براي ،است دهآمیخته ش قرآن خوانش

 وِبِر از نقل به ؛2012 خلیفا، و آلزابِن کوئینگ،( انجامد  یم بهتري نتایج به معناداري طور

پارگامنت و
5، 2014 .(  

 آثـار  اسـالمی  رویکـرد  در هـم  و شناسی نوین روان در هم اضطراب فراگیراگرچه  

 و هاسـلینا  چـی ( اسـت  متفـاوت  رویکـرد  دو ایـن  بـا  ،اما نوع نگاه به آن ،دارد یکسانی

                                                   
1. Kartal, M. 

2. Huguelet, P., & Koenig, H. G. 

3. Kennedy, G. A., & Ross, J. 

4. Bonelli, R. M. 

5. Weber, S. R. & Pargament, K. I. 
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 در را نقش مـذهب  بسیاري پژوهشی شواهد آنکه وجود همچنین، با ).2012 همکاران،

 این بیشتر اما ،اند داده نشان شناختی انرو اختالالت و جسمانی هاي بیماري با بهتر مقابله

 بدون را سالمت و مذهب بین ارتباطتنها  که همبستگی بود -توصیفی نوع از ها پژوهش

ـ  .دهنـد  می نشان آن فرآیندي و نظري تبیین به پرداختن هـاي   مثـال، برخـی یافتـه    رايب

 32لـی  ا 25کننـد   پژوهشی نشان داده است که افرادي که در مراسم کلیسا شـرکت مـی  

توانـد   اما تبیین دیگر در این راستا می ،دهند درصد بهبودي بیشتر از بیماري را نشان می

اند در مراسم  این باشد که این افراد اساساً به دلیل برخورداري از سالمتی بیشتر توانسته

کلیسا حضور یابند (دایر
هاي حوزه مذهب و  دالیل نقصان در پژوهش از یکی). 2007، 1

 دانست حوزه این در جامع نظریه و متقن هاي داده نبود توان می را شناختی انسالمت رو

پژوهشـی را   پرسشدینی و عرضه مستقیم  محتواي تحلیل هاي شهپژو انجام به نیاز که

 اضـطراب فراگیـر،   .سـازد  می ضروري پیش از بیش قرآن کریم ماننداي  به منبع آسمانی

 و عملکرد افت با توأم ثابت، نسبتاً عمر طول رد آن بالینی که نمود است مزمن اختاللی

 ترتیـب  بدین ).2013 پزشکی آمریکا، انجمن روان( است پایین نیز آن کامل بهبودي آمار

 و بیشـتر  کـار  بـه  نیـاز  آن پیچیده ماهیت نیز و پدیده این از ما درك که رسد می نظر به

 دیدگاهضطراب فراگیر از معناشناسی ا .دارد يتر متفاوت و جدیدتر هاي افق به دسترسی

تواند ما را به تعریف این مسأله از نگاه قرآن، انـواع احتمـالی آن، عوامـل     قرآن کریم می

قـرآن کـریم    دیدگاهدرمانی آن از   گیري و درنهایت طرح ساز یا بستر، فرآیند شکل زمینه

 آرامـش  اسـت و  خداپرسـت  و خـداجو  فطـري  طـور  به انسان قرآن، برساند. در منطق

 از( عبودیـت  مسـیر  در انسـان  اما ،یابد می تحقق پروردگار پرستش پرتو در تنها قیحقی

 ایـن  آنهـا،  از رهـایی  عـدم  صـورت  در کـه  شـود  می هایی آسیب دچار )بیرون و درون

بـه   ).1392؛ همو، 1395بهرامی احسان و همکاران، (شوند  می تثبیت انسان در ها آسیب

 و فـردي  زنـدگی  در اخـتالل  شناختی متنـوع،  روان دلیل آن که نقطه مشترك اختالالت

 ،بنـابراین  اسـت؛  فـرد  هـدایت  مسـیر  الل درتاخـ  قرآنـی،  عبارت به یا انسان اجتماعی

بـومی   -تنها ما را به درمانی مـذهبی  قرآن کریم نهدیدگاه معناشناسی اضطراب فراگیر از 

اصـلی در   هدف پسبلکه در افزایش رشد معنوي انسان نیز مؤثر است.  ،کند نزدیک می

  قرآن کریم است. دیدگاه این پژوهش، درك معناشناسی اضطراب فراگیر از 

                                                   
1. Dyer, J. 
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  پژوهشی پاسخ دهد: هاي پرسشاین پژوهش بر آن است تا به این 

قرآن کـریم   دیدگاهتوان شواهدي دال بر وجود اختالل اضطراب فراگیر از  . آیا می1

  را شناسایی کرد؟

شناختی خود، در قرآن مطـرح   ر معناي رواناگر مفهوم اختالل اضطراب فراگیر د .2

  است؟ آمدهها  شده است؛ این معنا در قالب کدامین واژه

توان با تحلیل الفاظ قرآن کریم به تعریفی از اضـطراب فراگیـر دسـت     چگونه می .3

  یافت؟

  چگونه است؟ کریم قرآندیدگاه  از گیري اختالل اضطراب فراگیر شکل . فرآیند4

  روش پژوهش

هش از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. تحلیل محتوا به این پژو

شود که به صورت مـنظم و عینـی بـه منظـور تعیـین       اي خوانده می هر روش استنباطی

ها یـا اطالعـات بـه صـورت      شود. در این روش، پیام ها به کار برده می هاي پیام ویژگی

ه پژوهشگر بتواند آنها را بـه صـورت   شوند ک بندي می منظم کدگذاري و به نحوي طبقه

اي اسـت؛   ). تحلیل محتوا، ذاتاً یک فن مشـاهده 1374کمی تجزیه و تحلیل کند (دالور، 

اما واحدهاي آن یک چیز نوشتاري، دیداري، با یـک سـابقه گفتـاري اسـت نـه رفتـار       

تـر اسـت    هـاي کیفـی، عینـی    ). ایـن روش از سـایر روش  1385کننده (هومن،  مشارکت

هـاي مرسـوم و    با شـیوه  و نباید شود آیات قرآن را نمی تحلیل محتواي). 1374ر، (دالو

رایج انجام داد. قرآن کریم در آیاتش روش فهم خود را  معرفی کرده است. ایـن روش  

بر معناي وسیع و . تد1نام دارد »تدبر«به آن اشاره شده است؛ روش  بسیاريکه در آیات 

توان از ذخایر بیکـران پرخیـر و برکـت کـالم خـدا       ن نمیدارد و بدون آاي  فرآیند ویژه

توان از ظلمت شک و تردید و حیـرت و سـرگردانی خـود را     نمی نیزاي جست و  بهره

توان به عمق و مغز  رهانید و به ایمانی راسخ و یقینی استوار دست یافت و بدون آن نمی

تأمل در یک آیه پـس از   همچنین، تدبر در قرآن به معناي ).1371پور،  آیات رسید (نقی

                                                   
اندیشند؟ چنانچه از  آیا به قرآن [عمیقاً] نمى ؛الْقُرْآنَ و لَو کانَ منْ عنْد غَیرِ اللَّه لَوجدوا فیه اخْتالفاً کَثیراً  أَفَال یتَدبرُونَ .1

کتـاب أَنْزَلْنـاه إِلَیـک مبـارك     ؛ )82، (نساء یافتند سوى غیر خدا بود، همانا در آن اختالف و ناهمگونى بسیارى مى

ایـم تـا در آیـات آن تـدبر کننـد و       این کتابى است پربرکت که بر تو نازل کرده ؛لیدبرُوا آیاته و لیتَذَکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ

کنند، یا بـر   أَقْفالُها: آیا آنها در قرآن تدبر نمى قُلُوبٍ  الْقُرْآنَ أَم على  أفَال یتَدبرُونَ ؛)29، (ص خردمندان متذکّر شوند!

 .)24، (محمد هایشان قفل نهاده شده است؟! دل
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شـود یـا هـر     آیه دیگر نیز بیان شده است. با تدبر الزم است هر حکمـی کـه نـازل مـی    

شـود   و انذاري که مطرح می  شود و یا هر داستان و موعظه حکمتی که در آیات بیان می

را به همه آیاتی که مربوط است، عرضه داشت و آنگاه همه را پهلوي هم قرار دهنـد و  

شـود هـیچ اختالفـی بـین آنهـا نیسـت و متوجـه         می  ند. در این صورت دیدهتحلیل کن

کنند و هر یـک شـاهدي بـراي دیگـري      شوند آیات جدید آیات قدیم را تصدیق می می

موضوعِ  بر در یک عبارت، توجه به عاقبت موضوعی است.تد). 1392است (طباطبایی، 

است که براي هدایت انسان آمـده   هاي قرآنکلمات، آیات و سورهبر در قرآن، همان تد

ایـن   گرفـت.   هـاي مختلـف بهـره    توان از روشبر، میاست. براي رسیدن به مقاصد تد

هاي قرآن شکل گرفتـه اسـت و    ها براساس قالب و ظواهر کلمات، آیات و سوره روش

هـا از سـنخ    ماهیت این روش ،اند. بنابراین هاي تفکر و تعقل ها و مهارت مبتنی بر روش

از شـوند.   متناسب با قالب و اسلوب قرآن تعریـف مـی  هاي تفکر و تعقل است و  روش

بنـدي کـرد کـه در مجموعـه      ها را در چند گـروه زیـر تقسـیم    توان این روش میرو  این

 بـه  توجـه  بـا  تـدبر  هـاي  : روشانـد  ) چنین معرفی شـده 1392تدبر (اخوت،  هاي ابکت

 کمـک  بـه  قـرآن  در تـدبر  قـرآن،  مـک ک بـه  قـرآن  تدبر اي، کلمه تدبر تفکر، هاي روش

 ایـن  در. ادبـی  قالب کمک با قرآن در تدبر و اي سوره بین تدبر اي، سوره تدبر روایات،

   .تاس شده استفاده اي کلمه تدبري روش بیشتر پژوهش

  معرفی روش پژوهش

اسـت و همگـی در    تـألیف شـده   » کلمـاتی «و » کـالم «هر متنی از کتاب آسمانی از 

. تدبر کـه بـه معنـاي    کنند اند و ما را با عالم قدس مرتبط می ر گرفتهراستاي غرضی قرا

توجه به غرض متن و در نظر گرفتن آن در زندگی اسـت؛ در مـتن کتـاب، از تـدبر در     

در حکم در ورودي هر مـتن اسـت.   » کلمه« ،رو شود. از این آغاز می» کالم«و » کلمات«

دهنده معنایی است که با  دارد و انتقال یاي، خود پرده از حقیقتی برم »کلمه«هر  ،همچنین

در قـرآن و نزدیـک شـدن بـه غـرضِ آیـات و        براي تـدبر  پسمصادیقی مرتبط است. 

  هاي آن، الزم است به تدبر در کلمات آن پرداخت تا از رهگذر آن، تدبر در کالم، سوره

 که بفهمداي به این معناست که تدبرکننده آیات و سوره برایمان حاصل شود. تدبر کلمه

کند و آن حقایق را چگونه کلمه مورد نظر، کدام حقایق از عالم را بر انسان مکشوف می

اي در آیـه،  وجود چنین کلمـه  ،توان در قالب مصادیق مشخص رؤیت کرد. همچنین می
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هـا دارد.   سوره و کل قـرآن چـه ارتبـاطی بـا مفـاهیم سـایر کلمـات و آیـات و سـوره         

سوره و در کل قرآن جایگاه، نقش و کارکردي دارد که تدبر اي در هر کلمه ،ترتیب بدین

توانـد فـرد را قـادر    دار تبیین آن است؛ چنین تبیینی است که مـی در کلمات قرآن، عهده

بـراي تـدبر در   نـد.  سازد تا کلمات مناسب و متناسب با مقصد خـویش را شناسـایی ک  

هـاي   شده است را از کتـاب کلمات قرآن، ابتدا مفهوم کلمه و مصادیقی که براي آن یاد 

تـر   ها به زمان نـزول وحـی نزدیـک    این کتاب اندازهکنیم. هر  لغت مشهور استخراج می

که خود درصدد نزدیک بودن مفهوم به زمـان   هایی بابهتر است. یکی از این  کت ،باشد

است، سپس با بررسی آیاتی » التحقیق فی کلمات القرآن الکریم«کتاب  ،وحی بوده است

تر  آن کلمه است فهم خود را از مفهوم استخراج شده از کتاب لغت دقیق ةردارندکه درب

بر معناي لغوي به معنایی فرایندي از کلمه دست  افزونتوان  کنیم. در این صورت می می

توان براي مفهوم کلمه، مقدمه، الزمه و  یافت. با به دست آوردن معناي فرایندي کلمه می

توان مقدمه، الزمه و نتیجه آن کلمـه را، در قالـب برخـی     مینتیجه تعیین کرد. همچنین 

اي از کلمات قـرآن   توان به شبکه می شناختیدیگر از کلمات قرآن معرفی کرد. با چنین 

  یک کلمه دست یافت.    بارةدر

است که این پژوهش از نظر سبک و روش برداشت، مبتنی بر نظر  یادآوريالزم به  

المیزان و تفسیر نمونـه و   از نظر تفسیر آیات مبتنی بر تفسیر) و 1321امام خمینی(ره) (

) در کتـاب التحقیـق و   1371از نظر فهم معانی کلمات مبتنی بر نظر عالمه مصـطفوي ( 

  است. ق) 1412و مفردات راغب () ق1412قرشی بنایی در کتاب قاموس قرآن (

  هاي پژوهش گام

 بـر پایـه  اضـطراب فراگیـر   شناسـی اخـتالل    نشـانه  اي، رشـته  بـین  پـژوهش  ایـن  در

 و نیز آن هاي ها و نشانه مؤلفه اضطراب، تعریف تا شد عرضه قرآن به نوین شناسی روان

 بـا  و آیـد  دست به تفسیريـ  اکتشافی روندي در قرآن کریم دیدگاه از درمان آن فرآیند

 دانـش  غنـاي  بـه  شناسـی  روان و قـرآن  بـین  موجـود  هـاي  تفـاوت  و ها شباهت کشف

 فرآینـد  ایـن  پیمـودن  و قـرآن  بـه  پرسـش  ارائه. بیافزاید دینی رویکردي از شناسی روان

   پردازیم. می آن معرفی به ادامه در که است هایی گام و مراحل مستلزم



  1396 تابستانبهار و / 20/ ش11شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  96

  

  شناسی اختالل اضطراب فراگیر به قرآن  یک) ارائه نشانه

 کـرد، نخسـت  براي آنکه بتوان مفهوم اختالل اضطراب فراگیر را بـه قـرآن عرضـه    

 1. جدول شـماره  کردتر تبدیل  هاي کلی هاي آن را به مؤلفه ها و نشانه یست ویژگیبا می

  .دهد این تبدیل را نشان می
  

  هاي اصلی هاي اختالل اضطراب فراگیر در مؤلفه گذاري ویژگی : جاي1جدول شماره 

  

 -هاي اختالل اضطراب فراگیر در راهنماي تشخیصی ویژگی

  )2013ایش پنجم، پزشکی (ویر آماري اختالالت روان
  هاي اصلی مؤلفه

نگرانی بیش از حد (انتظار توأم با نگرانی) در اکثر روزها و حداقل 

هاي مختلف مانند مثل  به مدت شش ماه درباره رویدادها و فعالیت

  مدرسه و شغل

  نگرانی فراگیر

مهار نگرانی براي فرد دشوار است. این نگرانی، پریشانی بالینی قابل 

هاي  کند و سبب افت عملکرد فرد در همه جنبه می توجهی ایجاد

  شود. اش می زندگی

  

کم به  نگرانی و اضطراب با سه عالمت یا بیشتر از عالئم ذیل دست

 مدت شش ماه همراه است (در کودکان یک عالمت کافی است):

قراري، گوش به زنگی و احساس بر لبه بودن، خستگی  مانند بی

پذیري،  ساس خالی شدن ذهن، تحریکزودهنگام، نبود تمرکز و اح

  تنش عضالنی، اختالل در خواب

  ناتوانی

  و عمل گیري  در تصمیم

  

هاي این  ها و نشانه مجموع ویژگی ،نشان داده شد 1گونه که در جدول شماره  همان

تر یعنی نگرانـی فراگیـر و نـاتوانی در تصـمیم و      تر و اساسی اختالل در دو ویژگی کلی

  .گذاري شد عمل جاي
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هاي اصلی اختالل اضطراب فراگیـر بـا    بی به شبکه واژگانی مرتبط با مؤلفهادو) دستی

  اي روش تدبر کلمه

در ادامه، طی جلسات هفتگی که با حضور یک متخصص حوزه علوم قرآنی و سـه  

اي در  این دو مفهوم کلی با روش تـدبر کلمـه   شد،شناسی برگزار  متخصص حوزه روان

  بی به یک شبکه واژگانی بود که عبارت است از:اآن دستیه نتیجکه  شدقرآن جستجو 

. نگرانی فراگیر: کلمـات نـاظر بـر نگرانـی فراگیـر خـود در دو زیـر گـروه قـرار          1

  گیرند: می

 و »اصـابه « ،»ضُـر « ،»بال« ،»فتنه« ساز/ بستر نگرانی: واژگان ناظر بر عوامل زمینه .1.1

  . »رجس«

 ،»رجـز « ،»رِجـز «مـدهایش:  اهاي همراه آن و پی واژگان ناظر بر نگرانی، ویژگی .2.1

  .»عمه« و »خوف« ،»ضرع«

بحث » ضیق صدر«گیري و عمل: این مفهوم، در ارتباط با کلمه  ناتوانی در تصمیم .2

  خواهد شد.

، شبکه واژگانی مرتبط با اختالل اضطراب فراگیر را بـا روش تـدبر   2جدول شماره 

  دهد: اي نشان می کلمه

  
  1: شبکه واژگانی مرتبط با اختالل اضطراب فراگیر2 جدول شماره

  

  معناي کلمه  کلمه

شود  می گفته فتنه شود، اضطراب با همراه اختالل موجب که چیزي هر به  فتنه    

  ).492؛ مثال: توبه، 23، ص9 الکریم، ج القرآن کلمات فی التحقیق(

واژگان 

  ناظر بر

  نگرانی

واژگان 
 ناظربر
بستر 

  نگرانی

ناي ایجادکنندة تحول یعنی دگرگونی و از حالتی به حالت دیگر شدن به مع  بال

اي مشخص است و در آن نوعی مضیقه و محدودیت  براي دستیابی به نتیجه

  ).493؛ مثال: بقره، 362، ص1 الکریم، ج القرآن کلمات فی نیز هست (التحقیق

                                                   
رسـند امـا    هاي قرآنی در رابطه با اضطراب فراگیر به نظر می ترین واژه . اگر چه شبکه واژگانی به دست آمده، مرتبط1

 بیشتري در این زمینه نیاز است.  هاي احتمال وجود واژگان دیگر، دور از ذهن نیست و به پژوهش

به «گویند:  أَال فی الْفتْنَۀِ سقَطُوا و إِنَّ جهنَّم لَمحیطَۀٌ بِالْکافرینَ؛ بعضى از آنها مى  و ال تَفْتنِّی  . و منْهم منْ یقُولُ ائْذَنْ لی 2

اند و  اکنون) در گناه سقوط کرده اه باشید آنها (همآگ»! ما اجازه ده (تا در جهاد شرکت نکنیم)، و ما را به گناه نیفکن

  جهنم، کافران را احاطه کرده است!

ذلکُم بالء منْ ربکُم   م و فی. و إِذْ نَجیناکُم منْ آلِ فرْعونَ یسومونَکُم سوء الْعذابِ یذَبحونَ أَبناءکُم و یستَحیونَ نساءکُ 3   
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 انسان براي که است خیري نفع از منظور. است نفع مقابل که است چیزي آن  ضرّ    

 و شده انسان متوجه که  است شرّي ضرر بنابراین.  است شده حاصل

، 7 الکریم، ج القرآن کلمات فی است (التحقیق کرده ایجاد او در را نقصانی

در مفردات گوید: ضرّ (به ضم اول) به معناى بدحالى و محنت است )؛ 24ص

ال و مقام. در خواه در نفس باشد یا در بدن و یا در خارج مانند کمى م

قاموس گفته است: ضرّ به فتح و ضم اول به معناى ضرر است، یا به فتح اول 

این ضرر رساندن و به ضم اول به معناى ضرر است. بنابر  معناىه (مصدر) ب

، 1 قاموس قرآن، جمحنت بدن و مال و غیره است (ضرّ به ضم اول شامل 

  ).2141مثال: بقره، )؛ 147ـ146ص

 حق و طبیعت مطابق امري جریان معناي به و شود می گفته خطا مقابل به  هاصاب    

 و طبیعت با مطابق برخورد معناي به رود افعال باب به وقتی ریشه این. است

؛ مثال: 355، ص6 الکریم، ج القرآن کلمات فی است (التحقیق حق اقتضاي

  ).113؛ حج، 1202عمران،  آل

ء قذر و پلید گفته در مجمع از زجاج نقل شده اي پلید. راغب آن را شیئى  رجس    

است که رجس نام هر کار تنفرآور است. اقرب و صحاح نیز آن را پلید گفته 

رجز است و شاید رجز و رجس یک چیزند کند که آن مانند  و از فراء نقل می

                                                                                                                        
 ظیم49(سوره بقره، آیهع:(  

و (نیز به یاد آورید) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایى بخشیدیم؛ که همواره شما را بـه بـدترین صـورت    

داشتند. و در اینها، آزمـایش   بریدند؛ و زنان شما را (براى کنیزى) زنده نگه مى دادند: پسران شما را سر مى آزار مى

  براى شما بود. بزرگى از طرف پروردگارتان

1 أَم . تُمبسخُلُوا أَنْ حنَّۀَ تَدالْج ا ولَم کُمأْتثَلُ یا الَّذینَ منْ خَلَوم کُملقَب متْهسم أْساءالْب و الضَّرَّاء لْزِلُـوا  وتَّـى  زقُـولَ  حی 

  ):214آیه بقره،  سوره( قَریب اللَّه نَصرَ نَّإِ أَال اللَّه نَصرُ  متى معه آمنُوا الَّذینَ و الرَّسولُ

 گرفتاریها که همانان! برسد؟ شما به گذشتگان حوادث همچون حوادثى آنکه بى شوید، مى بهشت داخل کردید گمان آیا

 یـارى  پـس : «گفتنـد  بودند آورده ایمان که افرادى و پیامبر که شدند ناراحت چنان آن و رسید، آنها به ناراحتیها و

 خـدا  یـارىِ  باشـید،  آگـاه :) شـد  گفته آنها به و کردند، او از یارى تقاضاى هنگام، این در!» (آمد؟ خواهد کى خدا

  !است نزدیک

ه  إِنَّ شَیئاً مکَیده یضُرُّکُم ال تَتَّقُوا و تَصبِرُوا إِنْ و بِها یفْرَحوا سیئَۀٌ  تُصبکُم إِنْ و تَسؤْهم حسنَۀٌ تَمسسکُم . إِنْ 2  بِمـا  اللـَّ

  ):120آیه عمران، آل سوره( محیطٌ یعملُونَ

 اگر) اما. (شوند مى خوشحال دهد، رخ شما براى ناگوارى حادثه اگر و کند؛ مى ناراحت را آنها برسد، شما به نیکى اگر

 آنچه به خداوند رساند؛ نمى زیانى شما به آنان،) خائنانه( هاى نقشه کنید، پیشه پرهیزگارى و استقامت) برابرشان در(

  دارد. احاطه دهند، مى انجام

3 نَ . ونْ النَّاسِ مم دبعی لى اللَّهع  رْففَإِنْ ح هرٌ  أَصابأَنَّ خَیاطْم بِه إِنْ و تْهتْنَۀٌ أَصابف لى انْقَلَبع  هِهجـرَ  ونْیا  خَسالـد و 

  ):11 آیه حج، سوره( الْمبینُ خُسرانُالْ هو ذلک الْآخرَةَ

 ثـروت،  چون[ خیرى اگر پس پرستند، مى]  مادى امور به یابى دست پایه بر و[ سویه یک را خدا که اند مردم از برخى و

 عنـاوین  از محرومیـت  و تهیدسـتى  بیمـارى،  چـون [ بالیـى  اگر و یابند، آرامش آن به برسد آنان به] اوالد و مقام

 از را آخـرت  و دنیا ،]گرایند مى ارتداد و دینى بى به و[ کنند مى گرد عقب] خدا پرستش از[ برسد آنان به]  اجتماعى

  .آشکار زیان همان است این و اند، داده دست
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رِجساً   مو أَما الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض فَزادتْه« و سین به زاء بدل شده است:

اما آنان که در قلوبشان مرض است پلیدى بر  )؛125(توبه، »  رِجسهِم  إِلَى

) 125(انعام، » علَى الَّذینَ الیؤْمنُونَ  الرِّجس  کَذلک یجعلُ اللَّه«پلیدشان افزود: 

 به تواند می به عنوان مولد اضطراب شرك). 56ـ55، ص3 (قاموس قرآن، ج

سوره  31در آیه  »حنفاء. «باشد) 321 و 31 آیات حج،( تعادل از خروج معناي

  طرف دو از که است چیزهایى معناى به حنیف و است »حنیف« جمع حج،

 اینکه معناى. شوند مى متمایل سو بدان و آیند مى وسط به ،)تفریط و افراط(

 به )ها بت و الهه یعنى( اغیار از که است این باشند، حنفاء خدا براى مردم

). 527ـ526ص ،14 ج المیزان، تفسیر ترجمه(گردند  مایل خدا سوى

 به انحراف، و گمراهى از که است کسى »حنیف« دیگر معناي همچنین،

 تفسیر( بردارد گام مستقیم صراط بر و کند پیدا تمایل اعتدال و استقامت

 سبب شرك و است توحید از کنایه آیه، این در آسمان). 94ص ،14ج نمونه،

 آورد مى روى شرك سوى به ایمان از که کسى شود. مى آسمان این از وطسق

 حالت چنین گرفتار دهد؛ مى دست از را خود ثابت و مستقر گاه تکیه و

 اضطراب آن دنبال به و شود مى خود جان و روح درون در وزنى بى

  ).96ـ95ص ،14 ج نمونه، تفسیر( شود مى حاکم او وجود بر اى العاده فوق

ان واژگ  

ناظر بر 

حالت 

  نگرانی

به شدت و تنگناي به وجود آمده از دگرگونی و از حالتی به حالتی شدن   رِجز

شود. این شدت و تنگی ممکن است از جانب خداوند و در اثر  گفته می

کند  کاري باشد که فرد را از حالت طبیعی خودش خارج می عصیان و خالف

کشاند.  حدودیت و تنگنا میو او را از حالت خوش بودن به حالت شدت، م

همچنین، این شدت و تنگنا ممکن است در اثر تخیالت نفسانی و افکار 

آید. همچنین، ممکن است در  می باطلی باشد که در سیر زندگی روزمره پیش 

آید. نیز  هاي شیطان در بستر  زندگی و تأمین معاش به وجود  اثر وسوسه

ثر  عادات و رسوم و تقیدات ممکن است فرد این شدت و تنگنا را در ا

 )؛57، ص4 الکریم، ج القرآن کلمات فی شخصی به خود تحمیل کند (التحقیق

(اعراف، » لَئنْ کَشَفْت عنَّا الرِّجزَ لَنُؤْمنَنَّ لَک«رجز (به کسر اول): اضطراب. 

                                                   
علَـیکُم فَـاجتَنبوا الـرِّجس مـنَ       یتْلى . ذلک و منْ یعظِّم حرُمات اللَّه فَهو خَیرٌ لَه عنْد ربه و أُحلَّت لَکُم الْأَنْعام إِالَّ ما 1

رَّ منَ السماء فَتَخْطَفُه الطَّیـرُ أَو  الْأَوثانِ و اجتَنبوا قَولَ الزُّورِ * حنَفاء للَّه غَیرَ مشْرِکینَ بِه و منْ یشْرِك بِاللَّه فَکَأَنَّما خَ

هـاى الهـى را بـزرگ دارد، نـزد      حیقٍ؛ (مناسک حـج) ایـن اسـت! و هـر کـس برنامـه      مکانٍ س  تَهوي بِه الرِّیح فی

پروردگارش براى او بهتر است! و چهارپایان براى شما حالل شده، مگر آنچه (ممنـوع بـودنش) بـر شـما خوانـده      

دهید) در حالى شود. از پلیدیهاى بتها اجتناب کنید! و از سخن باطل بپرهیزید! * (برنامه و مناسک حج را انجام  مى

که همگى خالص براى خدا باشد! هیچ گونه همتایى براى او قائل نشوید! و هر کس همتایى براى خدا قـرار دهـد،   

ربایند؛ و یا تندباد او را به جاى دوردستى پرتـاب   گویى از آسمان سقوط کرده، و پرندگان (در وسط هوا) او را مى

  کند!  مى
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آوریم.  )، یعنى اگر این اضطراب و بال را از ما ببرى حتما بتو ایمان می134

در قرآن  ). 54، ص3(قاموس قرآن، ج  ب گوید: اصل رجز اضطراب استراغ

مجید از آن رجز اطالق شده که عذاب اضطراب مخصوص و یا سبب 

)، براى 5(سباء، » رِجزٍ أَلیم  أُولئک لَهم عذاب منْ«اضطراب و پریشانى است 

  فتمرفوع  و ص» أَلیم«  آنهاست عذاب دردناکى از اضطرابى بخصوص

»ذاباست؛» ع  »ماءنَ السزاً موا رِجینَ ظَلَملَى الَّذبر 59(بقره، » فَأَنْزَلْنا ع ،(

(انفال، » رِجزَ الشَّیطانِ  و یذْهب عنْکُم«ستمگران عذابى از آسمان نازل کردیم. 

) تا وسوسه و اضطرابى که شیطان بدل شما انداخته از بین ببرد (قاموس 11

  ).112؛ انفال، 1341مثال: اعراف، )؛ 55، ص3جقرآن، 

 گوناگونى تفسیرهاى که است شده سبب) 53مدثر، ( رجز مفهوم گسترش  رجز    

 به گاه و معصیت گونه هر به گاه و ها بت به را آن گاه. کنند ذکر آن براى

 و است گناه و خطیئه هر سرآغاز که دنیا حب به گاه و ناپسند و زشت اخالق

 چیزى هر معناى به گاه و است معصیت و شرك نتیجه که الهى ذابع به گاه

 که است این اصلى نکته. اند کرده تفسیر کند؛ مى غافل خدا از را انسان که

 به سپس و) راغب مفردات(  است تزلزل و اضطراب معناى به اصل در »رجز«

 عذاب و ذمیمه اخالق شیطانى، هاى وسوسه پرستى، بت شرك، گناه گونه هر

 کند؛ مى منحرف صحیح مسیر از را او و گردد مى انسان اضطراب مایه که الهى

 معناى به که »رِجس« با »رجز« که معتقدند نیز است. بعضى شده خوانده

با  ولى متفاوتند هم با گرچه گانه سه معانى این . است مرادف است، »پلیدى«

 دارد جامعى مفهوم هآی حال هر به. دارند یکدیگر با نزدیکى ارتباط حال این

 و خشم موجب که را کارى هر و پلید، و زشت عمل و انحراف گونه هر که

 ،25 ج نمونه، تفسیر( شود مى شامل گردد، مى آخرت و دنیا در الهى عذاب

  ).214ص

                                                   

1 هِملَیع قَعا ولَم لَنُ . و و نَنَّ لَکزَ لَنُؤْمنَّا الرِّجع نْ کَشَفْتلَئ كنْدع هِدبِما ع کبلَنا ر عى ادوسزُ قالُوا یا مالرِّج کعلَنَّ مرْس

اى موسى! از خدایت براى ما بخواه به عهدى که با تو «گفتند:  شد، مى إِسرائیلَ؛ هنگامى که بال بر آنها مسلط مى  بنی

» اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد! آوریم، و بنى کرده، رفتار کند! اگر این بال را از ما مرتفع سازى، قطعاً به تو ایمان مى

  ).134(اعراف، 

2  بذْهی و بِه رَکُمطَهیل ماء ماءنَ السم کُملَینَزِّلُ عی و نْهنَۀً مأَم النُّعاس غَشِّیکُملـى  . إِذْ یـرْبِطَ عیل طانِ وزَ الشَّیرِج نْکُمع  

قُلُوبِکُم و یثَبت بِه الْأَقْدام؛ و (یاد آورید) هنگامى را که خواب سبکى که مایه آرامش از سـوى خـدا بـود، شـما را     

هایتان  ازد و دلفراگرفت و آبى از آسمان برایتان فرستاد تا شما را با آن پاك کند و پلیدى شیطان را از شما دور س

  ).11ها را با آن استوار دارد! (انفال،  را محکم و گام

  . و الرُّجزَ فَاهجرْ؛ و از پلیدى و موجبات عذاب دورى گزین.3
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 در و شود می گفته کاري نیافتن تحقق یا و مقصدي به نرسیدن از نگرانی به  خوف     

؛ مثال: 161، ص3 الکریم، ج القرآن کلمات یف است (التحقیق امید مقابل

  ).1753عمران،  ؛ آل1142؛ بقره، 41قریش، 

به حیرت شدید که موجب ندیدن و خاموش شدن رأي و نظر در امور  عمه    

؛ 114؛ مثال: یونس، 278، ص8 الکریم، ج القرآن کلمات فی شود (التحقیق می

  ).157؛ بقره، 1106؛ انعام، 1045انعام، 

 کلمات فی التحقیق(بیچارگی همراه با درخواست نیاز است  اظهار معناي به  ضرع    

 به آور تضرع امري با مواجهه در انسان . اگر)29 تا 28ص ،7ج الکریم، القرآن

 دچار تواند می بگیرد پیش در را تغافل نوعی به خیر، بر مبتنی توجه جاي

   .8)42 شود (مثال: انعام، آن منفی پیآمدهاي و اضطراب اضطرار،

                                                   
. الَّذي أَطْعمهم منْ جوعٍ و آمنَهم منْ خَوف؛ آن خدایى که آنها را در گرسنگى طعام داد و از تـرس ایمنـى بخشـید     1

  ).4، (قریش

خَرابِها أُولئک ما کانَ لَهم أَنْ یدخُلُوها إِالَّ خـائفینَ    فی  . و منْ أَظْلَم ممنْ منَع مساجِد اللَّه أَنْ یذْکَرَ فیها اسمه و سعى 2

ه از مساجد خـدا جلـوگیرى کـرد از    تر از کسى ک لَهم فی الدنْیا خزْي و لَهم فی الْآخرَةِ عذاب عظیم؛ و کیست ظالم

اینکه نام او در آنها برده شود و در ویرانى آنها تالش نمود؟ آنها را نرسد و سزاوار نباشد که در آن وارد شوند جـز  

  ).114(بقره،  » بیمناك (از مردم یا از خدا)، براى آنها در دنیا خواریى است و در آخرت عذابى بزرگ دارند

3 کُمنینَ؛ جز این نیست که آن (کس کـه از دشـمن   . إِنَّما ذلؤْمم خافُونِ إِنْ کُنْتُم و مفَالتَخافُوه هیاءلأَو فخَوطانُ یالشَّی

ترساند، پس از آنها مترسید و از من بترسید اگر مؤمنید  ترساند) شیطان است که دوستان خود را (با شایعات) مى مى

  ).175عمران،  (آل

4عی لَوق. وونَ لرْجالَّذینَ الی فَنَذَر ملُهأَج هِمإِلَی یرِ لَقُضبِالْخَی مجالَهعتلنَّاسِ الشَّرَّ اسل لُ اللَّهنا فیجونَ؛ اگر   اءهمعی هِمطُغْیان

بـه زودى)  کـرد، (  ها عجله دارند، خداوند در مجازاتشان شتاب مى» خوبى«گونه که مردم در به دست آوردن  همان

شدند)، ولى کسانى را که ایمان به لقاى ما ندارند، به حال خـود رهـا    رسید (و همگى نابود مى عمرشان به پایان مى

  ).11کنیم تا در طغیانشان سرگردان شوند! (یونس،  مى

5یمنْ عم و هنَفْسرَ فَلصنْ أَبفَم کُمبنْ ررُ مصائب کُمجاء قَد .  لَی؛ به راستى براى شما از جانب فَعفیظبِح کُملَیما أَنَا ع ها و

هایى آمده (قرآن و سخنان وحى) پس هر که بینا گردد به سود خود اوست و هر که نابینـا شـود    پروردگارتان بینش

کننده و بیم  به زیان خود اوست و من بر شما نگهبان نیستم (محافظ تکوینى شما از انحرافات نیستم، بلکه فقط ابالغ

  ).104ام) (انعام،  دهنده

هاى آنان را (به  ها و چشم ؛ و دل طُغْیانهِم یعمهون  . و نُقَلِّب أَفْئدتَهم و أَبصارهم کَما لَم یؤْمنُوا بِه أَولَ مرَّةٍ و نَذَرهم فی6

بار بدان ایمان نیاوردند و آنها را در طغیان  که نخستینگونه  گردانیم، همان کیفر سابقه عصیانشان از پذیرش آن) برمى

  ).110کنیم که سرگردان باشند (انعام،  شان رها مى و نافرمانى

؛ خدا هم آنهـا را (در قیامـت) مسـخره خواهـد کـرد و (اکنـون) در        طُغْیانهِم یعمهون  . اللَّه یستَهزِئُ بِهِم و یمدهم فی7

  ).15کند (بقره،  دهد و تقویت مى برند، مهلت مى رکورانه در آن به سر مىطغیانشان که کو

هایى کـه   تردید ما به سوى امت أُممٍ منْ قَبلک فَأَخَذْناهم بِالْبأْساء و الضَّرَّاء لَعلَّهم یتَضَرَّعونَ؛ و بى  . و لَقَد أَرسلْنا إِلى 8

ستادیم، پس آنان را [هنگامى که با پیامبران به مخالفـت و دشـمنى برخاسـتند] بـه     ] فر پیش از تو بودند [پیامبرانى

 تهیدستى و سختى و رنج و بیمارى دچار کردیم، باشد که [در پیشگاه ما] فروتنى و زارى کنند.
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واژه ناظر 

برناتوانی 

درتصمیم 

  و عمل

ضیق   

  صدر

ضیق مقابل وسعت است و ممکن است مادي یا معنوي باشـد نـوعی از آن   

شود و صدر مقابـل ورود بـه    اي است که منجر به اضطراب شدید می مضیقه

شـود و ضـیق صـدر حـالتی از      معناي آن اموري است که از قلب صادر می

 التحقیقشود ( یم و اراده و نیت در فرد آشکار میمحدودیت است که در تصم

 ؛271ـ122؛ مثال: انعام، 251، ص6 جو  64، ص7 الکریم، ج القرآن کلمات فی

  ).262-19زمر، 

                                                   
مثَلُه فی الظُّلُمات لَیس بِخارِجٍ منْها کَـذلک زیـنَ   بِه فی النَّاسِ کَمنْ   . أَو منْ کانَ میتاً فَأَحییناه و جعلْنا لَه نُوراً یمشی1

کُلِّ قَرْیۀٍ أَکابِرَ مجرِمیها لیمکُرُوا فیها و ما یمکُرُونَ إِالَّ بِأَنْفُسهِم و ما   للْکافرینَ ما کانُوا یعملُونَ * و کَذلک جعلْنا فی

متْهإِذا جاء رُونَ * وشْعتَّى نُؤْتى ینَ حۀٌ قالُوا لَنْ نُؤْمآی   صیبیس لُ رِسالَتَهعجثُ ییح لَمأَع اللَّه لُ اللَّهسر یثْلَ ما أُوتم

ی هیدهأَنْ ی اللَّه رِدنْ یکُرُونَ * فَممبِما کانُوا ی شَدید ذابع و اللَّه نْدع غاروا صرَمنْ شْالَّذینَ أَجم المِ ولْإِسل هردص رَح

سالرِّج لُ اللَّهعجی ککَذل ماءی السف دعصرَجاً کَأَنَّما یقاً حضَی هردلْ صعجی لَّهضأَنْ ی رِدی   نُـونَ * وؤْملَى الَّـذینَ الیع 

ومٍ یذَّکَّرُونَ * لَهم دار السالمِ عنْد ربهِم و هو ولیهم بِما کانُوا یعملُونَ؛ و هذا صراطُ ربک مستَقیماً قَد فَصلْنَا الْآیات لقَ

ایمانى) پس ما او را (به وسیله هدایت به دین) زنده کردیم و براى او نورى  آیا کسى که مرده بود (به مرگ کفر و بى

کنـد) هماننـد کسـى اسـت کـه بـه مثـل در         رود (زندگى مى دم راه مى(از ایمانش) قرار دادیم که با آن در میان مر

شدنى نیست؟! این گونـه بـراى کـافران آنچـه بـه جـا        ها(ى انحراف اعتقادى و عملى) است و از آن بیرون تاریکى

گونه (که در مکه است) ما در هر مجتمعى (به سـزاى غورشـان در    آورند آراسته جلوه داده شده است * و بدین مى

و فجور) سران مردم گنهکارشان را چنان کردیم که مکر و فریب کنند (و مردم را از دعوت انبیاء بازدارند)، ولى  کفر

اى بـر آنهـا (کفـار قـریش) بیایـد       کنند * و چون آیه و معجزه زنند جز به خودشان و درك نمى مکر و نیرنگ نمى

فرستادگان خدا داده شده (از نبوت و کتاب و معجـزه) داده  آوریم تا به ما نیز آنچه به  گویند: ما هرگز ایمان نمى مى

اند ذلّت و خـواریى   شود؛ خداوند داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد؛ به زودى کسانى را که گناه کرده

 دادند خواهد رسید. * پس کسى که خدا بخواهد او را (به در نزد خدا، و عذابى سخت به سزاى مکرى که انجام مى

گشاید، و کسى را که بخواهد در گمـراهیش   خاطر سوابق نیکش) هدایت نماید سینه او را براى (پذیرش) اسالم مى

رود. ایـن گونـه    کند که گویى به زحمت در آسمان رو به بـاال مـى   اش را به شدت گرفته و تنگ مى رها سازد سینه

و این (قرآن و دین) راه راست پروردگار توست. حقّا  آورند * دهد که ایمان نمى خداوند پلیدى را بر کسانى قرار مى

شوند تفصـیل دادیـم * بـراى آنهـا در نـزد       که ما آیات (توحید خود و حقانیت دین) را براى گروهى که متذکر مى

اى که تحیت آنها در آنجا سالم است) و او  پروردگارشان دار السالم است (خانه سالمت از هر گزند و نقص و خانه

  کردند. یاور آنهاست به پاداش آنچه (در دنیا) مى دوست و

 تَجري مبنیۀٌ غُرَف فَوقها منْ غُرَف لَهم ربهم اتَّقَوا الَّذینَ * لکنِ النَّارِ فی منْ تُنْقذُ أَفَأَنْت الْعذابِ کَلمۀُ علَیه حقَّ أَفَمنْ. «2

 ثُـم  الْـأَرضِ  فی ینابیع فَسلَکَه ماء السماء منَ أَنْزَلَ اللَّه أَنَّ تَرَ * أَلَم  الْمیعاد اللَّه یخْلف ال اللَّه وعد الْأَنْهار تَحتها منْ

خْرِجی عاً بِهرفاً زخْتَلم أَلْوانُه ثُم هیجی ا فَتَراهفَرصم ثُم لُهعجطاماً یفی إِنَّ ح  ککْرى ذلی  لَذأُولنْ لالْأَلْبابِ * أَفَم  شَـرَح 

اللَّه هردالمِ صلْإِسل ولى فَهنْ نُورٍ  عم هبلٌ ریۀِ فَویلْقاسل مهنْ قُلُوبکْرِ مذ اللَّه کضَاللٍ  فی أُولئ بینٍ * اللَّهنَ نَزَّلَ مسأَح 

دیثتاباً الْحتَشابِهاً کم یثانرُّ متَقْشَع نْهم لُودنَ الَّذینَ جخْشَوی مهبر تَلینُ ثُم مهلُودج و مهکْرِ  إِلى قُلُوبذ اللَّه کى ذلده 

دي اللَّههی نْ بِهم شاءی نْ ولِ مضْلی فَما اللَّه نْ لَهم نْ هادتَّقی * أَفَمی  هِهجبِو وءذابِ سالْع موۀِ ییامالْق مینَ  قیلَ ولظَّـالل 

 الْحیاةِ فی الْخزْي اللَّه * فَأَذاقَهم  الیشْعرُونَ حیثُ منْ الْعذاب فَأَتاهم قَبلهِم منْ الَّذینَ * کَذَّب تَکْسبونَ کُنْتُم ما ذُوقُوا

 رهـایى  شـده  قطعـى  او درباره عذاب فرمان که را کسى توانى مى تو آیا یعلَمونَ؛ کانُوا لَو أَکْبرُ الْآخرَةِ لَعذاب و الدنْیا

 پیشـه  الهـى  تقواى که آنها * ولى ! دهى؟ نجات و برگیرى است آتش درون در که را کسى میتوانى تو آیا! بخشى؟

 ایـن  اسـت  جـارى  نهرها هاآن زیر از و شده بنا دیگرى هاى غرفه آنها فراز بر که دارند بهشت در هایى غرفه کردند،

 را آن و فرسـتاد  آبـى  آسمان از خداوند که ندیدى * آیا! کند نمى تخلّف خود وعده در خداوند و است، الهى وعده

 آن بعد دارد؛ مختلف هاى رنگ که سازد مى خارج را زراعتى آن با سپس نمود، وارد زمین در هایى چشمه بصورت

   این در کند؛ مى خرد و شکند مى درهم را آن سپس بینى؛ مى روح بى و زرد ار آن که اى به گونه شود، مى خشک گیاه
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  گیري اضطراب فراگیر از منظر قرآن کریم سه) کشف فرآیند شکل

م این ها) براي پاسخ به سوال چهار یافته هاي این گام، در قسمت بعدي مقاله (یافته

  پژوهش خواهد آمد.

  ها یافته

 منظـر  از فراگیـر  اضـطراب  اخـتالل  وجود بر دال شواهدي توان می آیا :پرسش اول

رسـد کـه    هاي انجـام شـده، بـه نظـر مـی      کرد؟ براساس بررسی شناسایی را کریم قرآن

اي از مفاهیم با نشانگانی شبیه به اختالل اضطراب فراگیر در قرآن مطرح شـده   مجموعه

قـرآن دسـت    دیـدگاه توان براساس فرهنگ قرآنی به معناي ایـن اخـتالل از    می است و

  یافت.

 قـرآن  در خـود،  شـناختی  روان معنـاي  در مفهوم اضطراب فراگیـر  اگر پرسش دوم:

  است؟ مستتر ها واژه کدامین قالب در معنا این است؛ شده مطرح

 »رجـس «و  »اصابه« ،»رضُ«، »بال«، »فتنه«دهد  نشان می 2طور که جدول شماره  همان

، »خـوف « ،»رجز« ،»رِجز«طبق این جدول،  ،اند. همچنین ساز نگرانی عوامل بستر یا زمینه

گیـري و   و نـاتوانی در تصـمیم    واژگان نـاظر بـر حالـت نگرانـی    » ضیق صدر«و » عمه«

  اند. عمل

توان با تحلیل الفاظ قـرآن کـریم بـه تعریفـی از اضـطراب       چگونه می پرسش سوم:

  دست یافت؟ فراگیر

                                                                                                                        
 بر و است گشاده اسالم براى را اش سینه خدا که کسى * آیا)! دنیا ناپایدارى از( خردمندان براى است تذکّرى مثال

 ذکـر  برابر در سخت یىها قلب که آنان بر واى!) است؟ گمراه کوردالن همچون( گرفته قرار الهى نور از مرکبى فراز

 و لطـف  در( آیـاتش  کـه  کتابى کرده، نازل را سخن بهترین * خداوند! هستند آشکارى گمراهى در آنها! دارند خدا

 بر لرزه آیاتش شنیدن از که) انگیز شوق تکرارى با( دارد مکرّر آیاتى است؛ یکدیگر همانند) محتوا و عمق و زیبایى

 ایـن  شـود؛  مـى  خـدا  ذکر متوجه و نرم درونشان و برون سپس افتد؛ مى ترسند ىم پروردگارشان از که کسانى اندام

 او براى راهنمایى سازد، گمراه خداوند را کس هر و کند؛ مى راهنمایى آن با بخواهد را کس هر که است الهى هدایت

 است کسى همانند( سازد مى دور قیامت روز در را) الهى( دردناك عذاب خود صورت با که کسى *آیا! بود نخواهد

 انجـام  و( آوردیـد  مـى  دست به را آنچه بچشید: «شود مى گفته ظالمان به و! ؟)رسد نمى او به دوزخ آتش هرگز که

 فکـر  کـه  جـایى  از) الهـى ( عـذاب  و نمودند، تکذیب) را ما آیات( نیز بودند آنها از قبل که کسانى *)!» دادید مى

 شدیدتر آخرت عذاب و چشانید، آنها به دنیا این زندگى در را وارىخ خداوند * پس! آمد سراغشان به کردند نمى

  ».دانستند مى اگر است
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) در شدیدترین حالت خود، به معنـاي عـذاب اسـت (ترجمـه     134، (اعراف» رِجز«

راغب، اضطراب است. » مفردات«). ریشه اصلى آن به تعبیر 292ص ،8تفسیر المیزان، ج

دهد و سبب لرزش پاى  اي که به شتر دست مى جالب آن که اعراب به یک نوع بیمارى

ها را کوتاه بردارد یـا گـاهى راه بـرود و گـاهى      ت گامگردد تا آنجا که مجبور اس او مى

بـه  ). بنـابراین  325ص  ،6ج ،گویند (تفسیر نمونه مى(بر وزن مرَض) » رجز«توقف کند 

تـوان آن را نمـود بیرونـی     تقریباً معادل اضطراب باشـد و مـی  » رِجز«واژه رسد  نظر می

یا نگرانی معطوف » خوف«، »رِجز«یکی از مقدمات الزم براي  اضطراب مرضی دانست.

  عمل) است. و تصمیم در (ناتوانی صدر ضیق به به مقصد و منجر

 آسـمانی  کتـاب  ایـن  دید از و است آمده کریم قرآن آیه 112 در مرتبه 124 »خوف«

امـر مثبـت کـه     ))، ب155 ،امـر طبیعـی (بقـره    )معنا به کار رود: الـف  سه در تواند می

 ). در حالـت سـوم،  12ـ 7 ،امر منفی (یونس )؛ ج)70، مشخصه ایمان و تقوا است (هود

 نرسـیدن  ثمر به و مقصد به نرسیدن از نگرانی معناي به و امیدرجاء/ مقابل نقطه خوف،

، یابـد  معناي منفی مـی  باشد) غیریقینی/ناپایدار امور( دنیا فرد، مقصد وقتی که است کار

آیـاتی کـه نـاظر بـر      از جمله شود. یعنی همان حالتی که خوف با ضیق صدر همراه می

و آیات  انعام مبارکه سوره 125تا  122 ؛ آیاتخوف یا نگرانی همراه با ضیق صدر است

  باشد. می سوره مبارکه زمر 26تا  19

 وسعت و بسط معناى به »شرح« کلمه »للْإِسالمِ صدره یشْرَح یهدیه أَنْ اللَّه یرِد فَمنْ«

 معنـاى  بـه  کلمه این اصلِکه  است گفته خود) 258 ص( مفردات در راغب. است دادن

 بـه  قـرآن  در  کـه  هم صدرى شرح و  است آن مانند و گوشت کردن بسط و کردن پهن

 معنـاى  همـان  بـه  حقیقـت  در آمده عرفان و علم گرفتن فرا براى داشتن ظرفیت معناى

 پـیش  کـه  معـارفى  هر پذیراى را آن و دادن شرح را سینه چون شده استعمال شا اصلی

 شـرح  مقابـل  که اضالل درباره اینکه شهادت به است توسعه نحو یک خود کردن؛ بیاید

 را اش سـینه  خداونـد  کـه  کسى پس. »حرَجاً ضَیقاً صدره یجعلْ: «فرماید مى ،است صدر

 را اش سینه درحقیقت ؛باشد کرده شرح ـ است بودن تسلیم همان که ـ اسالم قبول براى

 کـه  طـورى  بـه  ؛است داده وسعت صالح عمل و صحیح اعتقادات برابر رد تسلیم براى



  105  ن کریممعناشناسی اختالل اضطراب فراگیر از دیدگاه قرآ

  

 ایـن  و پـذیرد  مـى  را او آنکـه  مگـر  ،شود نمى پیشنهاد او به صحیحى و حق مطلب هیچ

 عمل و صحیح اعتقاد به همیشه که دارد نورى بصیرتش چشم اینکه ه علتب مگر نیست

، سوره زمر به همین بیان 22آیه  در را صدر شرح هم تعالى خداى خود تابد. مى صحیح

 بـا  و کنـد  مـى  روشن را پایش پیش که است سوار خدایى نورى بر که کسى با توصیف

 شـرح  اثر که فهمانیده است است؛ اضالل (قساوت قلب) همان که ـ  آن مقابل توصیف

 که اینجاست ؛کند مى مستعد و قابل خدا ذکر قبول براى را دل که است دل نرمى صدر،

 معنا یک به »زمر« سوره 22آیه و بحث مورد آیه یعنى آیه دو این برگشت گفت توان مى

 ؛کنـد  مى هدایت را خود بندگان از اى بنده وقتى سبحان خداى که است این آن و است

 و حـق  اعتقـاد  هر پذیرش براى اش سینه نتیجه در و دهد مى توسعه و شرح را اش سینه

 آن تـا  نیست قساوت داراى و پذیرد مى نرمى به را آن و یابد می گنجایش صالحى عمل

 در را صالح عمل و صحیح اعتقادات که است معنوى نور نوع یک خود این و کند رد را

 الهـى  هـدایت  معرف معنا همین و کند مى مدد آن به عمل در را صاحبش و روشن نظر

 »حراج« و »حرج« است گفته مفردات). 472ـ470ص ،7 ج المیزان، تفسیر ترجمه( است

 دو آن میـان  در ،چیـز  دو اجتمـاع  هنگام در که است تنگى فاصله آن معناى به اصل در

 هـم  را گنـاه  و نامنـد  مـى  »حرج« را تنگى فضاى هر جهت همین به و شود مى مشاهده

 حرَجـاً «  جملـه  وى گفته به بنا و) 472ص ،7 ج المیزان، تفسیر ترجمه( خوانند مى حرج

 اینکـه  به است اشاره و »ضیقاً« کلمه براى است تفسیر منزله به »ءالسما فی یصعد کَأَنَّما

 که را چیزى بخواهند که ظرفى امتناع به است شبیه حق قبول از گمراهان هاى دل امتناع

 ،7 ج المیـزان،  تفسـیر  ترجمه(دهند  جاى آن در است ظرف آن حجم از بیشتر حجمش

 اسـت  فکـر  و روح اینجـا  در ،»صـدر « از منظـور  مطلب، بیشتر تفصیل براي). 473ص

  ).435ـ434ص ،5 ج نمونه، تفسیر(

 قسـاوت « بـا  مرتبط بلکه) 125 ،انعام( »صدر شرح« مقابل نقطه تنها نه »صدر ضیق«

ـ  بـه  »قسوة« ماده از »قاسیه. «است نیز »قلب  نفوذناپـذیرى  و سـختى  و خشـونت  ىامعن

 در کـه  هـایى  دل به رو همین از گویند؛ مى »قاسى« را خشن هاى سنگرو،  ؛ از ایناست

 نـور  و شود نمى تسلیم و نرم و دهد نمى نشان خود از انعطافى هدایت، و حق نور برابر
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 ،19 ج نمونـه،  تفسـیر ( شـود  مـى  گفتـه  »قاسـیه  قلبهـاى « ،کنـد  نمـى  نفوذ آن در هدایت

 ماننـد  طایفـه  اینکه  فرماید مى زمر سوره 22 آیه در خداوند راستا، همین در). 425ص

 طایفـه  ایـن  که است این آن و دهد مى توضیح را معنا این علت و نیستند گمراه دیگران

 دیگـرش  سبب و بینند مى را حق نور، آن با که خویشند پروردگار ناحیه از نورى داراى

 ،بشنوند که نیکویى کالم هر و حق پذیرفتن از که دارند نرم دلى طایفه این که است این

 برابـر  در تسـلیم  از عبـارت  اسالم و است اسالم لیلد به صدر شرح کنند. نمى سرپیچى

 صـدر  شرح نتیجه در. کند نمى اراده را حق جز هم او و است کرده اراده او آنچه و خدا

 حقـى  سخن هر که بگیرد خود به وضعى انسان که بود خواهد معنا این به اسالم، براى

بـر  قابل توجه آنکـه،   .)387ص ،17 ج المیزان، تفسیر ترجمه(  نکند رد را آن و بپذیرد را

تواند با اصالح مقصد انسان، خوف منفی وي را  سوره زمر، قرآن کریم می 23آیه مبناي 

بـه   اي جز آرامش در پـی نخواهـد داشـت.    به خوف مثبت تبدیل کند؛ خوفی که نتیجه

 مایـه  که خوفى کند؛ مى ایجاد خوف نخست آماده، هاى دل در قرآن آیات عبارت دیگر،

 در. کنـد  مـى  مخـتلفش  هـاى  مسـئولیت  متوجـه  را انسان و است حرکت آغاز و بیدارى

 ، انسـان آن دنبـال  بـه  و بخشـد  مـى  او به حق سخن پذیرش و نرمش حالت بعد مرحله

    ).433ص ،19 ج نمونه، تفسیر(یابد  مى آرامش

 اضـطراب  اختالل به واژه ترین نزدیک که رسد می نظر به بیان شد، که آنچه براساس

 خـود  دل در کـه  است اضطراب عین که باشد »رِجز« واژه کریم، قرآن دیدگاه زا فراگیر

 بـراي  الزم مقـدمات  از یکـی  دیگـر،  عبـارت  به. گیرد دربرمی را) خوف( نگرانی مؤلفه

یـا   صـدر  ضیق به منجر که خوفی بلکه خوفی هر نه اما ؛است خوف رِجز، گیري شکل

 فراگیر اضطراب اختالل تر، دقیق بیان به. شود عمل) و تصمیم در (ناتوانی افت عملکرد

در ایـن   ».شـود  مـی  رجـز  بـه  منجـر  کـه  صدري ضیق با همراه خوف« :از است عبارت

تعریف، خوف، جنس اضطراب فراگیر و ضیق صدر فصل آن از خوف سـالم و مثبـت   

خوف و ضیق صدر را با ویژگـی هـاي اضـطراب فراگیـر     تناظر  3جدول شماره . است

  دهد. نشان می
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  هاي اضطراب فراگیر : تناظر خوف و ضیق صدر با ویژگی3شماره  جدول

  

  هاي اختالل اضطراب فراگیر ویژگی
ها به  تبدیل ویژگی

  هاي اصلی مؤلفه

تناظر شبکه معنایی 

  با اضطراب فراگیر

نگرانی بیش از حد (انتظار توأم با نگرانی) در 

کم به مدت شش ماه  بیشتر روزها و دست

هاي مختلف مانند  عالیتدرباره رویدادها و ف

  مثل مدرسه و شغل

  خوف  نگرانی فراگیر

کنترل نگرانی براي فرد دشوار است. این 

نگرانی، پریشانی بالینی قابل توجهی ایجاد کرده 

است و سبب افت عملکرد فرد در تمامی 

  شود. اش می هاي زندگی جنبه

ناتوانی در 

  و عمل گیري  تصمیم
  ضیق صدر

سه عالمت یا بیشتر از نگرانی و اضطراب با 

عالیم ذیل حداقل به مدت شش ماه همراه 

است (در کودکان یک عالمت کافی است): 

قراري، گوش به زنگی و احساس بر  مانند بی

لبه بودن، خستگی زودهنگام، فقدان تمرکز و 

پذیري، تنش  احساس خالی شدن ذهن، تحریک

  عضالنی، اختالل در خواب

  

  

  

خوف در معناي نگرانی، نقطه مقابـل رجـاء اسـت و     ان شد،بیتر  طور که پیش همان

مفهـوم   ،بنـابراین  درکـار باشـد.  » مقصـدي «رجاء زمانی مطرح است که  ـ  موازنه خوف

رسد یکی از  که به نظر می شدبه عنوان یک واژه کلیدي در آیات قرآن بررسی » مقصد«

سوره مبارکـه   12تا  7، آیات »مقصدگزینی«و اختالل در » مقصد«ترین آیات درباره  مهم

  گیرد. دهد فرد چگونه در فرآیند و مسیر اضطراب قرار می یونس است که نشان می

 کـریم  قـرآن دیـدگاه   از گیري اختالل اضطراب فراگیـر  شکل فرآیند پرسش چهارم:

  چگونه است؟

یـا حیـرت شـدید    » عمـه «سوره یونس، پنج ویژگی منجر به  12تا  7اساس آیات رب

 راضـی  دنیـا  زندگی به .2 ؛ندارند بازگشت روز و خدا مالقات به امید دافرا .1 :شود  می
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. 5؛ غافلنـد  خـدا  آیـات  از .4؛ اند کرده تکیه دنیا زندگی به بلکه راضی تنها نه .3؛ اند شده

هاي عقلی و پایداري جستن در  میل به عجله دارند. سه ویژگی اول ناظر بر فقدان گزاره

اظر بر اختالل در ذکر و ویژگی پنجم ناظر بر بعد شـاکله  امور ناپایدار، ویژگی چهارم ن

گیري اضطراب را چنین ارائه  توان فرآیند شکل در انطباق با این آیات می ،است. بنابراین

هـاي   گـزاره   فقدان( نظر مورد مقصد به نرسیدن گمان ۀنتیج در که است اي نگرانی«داد: 

ایدار) و میل به عجلـه (اسـتعجال) بـا    وجوي پایداري در امور ناپ عقلی پایدار و جست

شـود و فـرد را در ابعـاد درونـی (سـاختار       اختالل در توجه (عمه/ حیرت) همـراه مـی  

». سـازد  وجودي) و بیرونی (بین فردي و اجتماعی) دچار احساس ناخوشـی (نـار) مـی   

 را اضطراب گیري فرآیند شکل اي نتیجه و اي الزمه اي، مقدمه هاي مؤلفه 4شماره  جدول

  .دهد می نشان یونس سوره 12 تا 7 آیات با انطباق در

  
  اي فرآیند اضطراب  اي و نتیجه اي، الزمه هاي مقدمه : مؤلفه4جدول شماره 

  

  شاهد مثال  مؤلفه

  ایمان به لقاء و روز رستاخیز نداشتن  اي مقدمه

  به حیات دنیا راضی شدن  

  اطمینان به زندگی دنیا  

  غفلت از آیات خدا

  (میل به عجله)استعجال   

  عمه یا حیرت (اختالل در توجه)  اي الزمه

  نار یا احساس ناخوشی  اي نتیجه

  گیري بحث و نتیجه

اي)، اضـطراب فراگیـر    با توجه به نتایج حاصل از تحلیل کیفی متن قرآن (تدبر کلمه

گیري و عمل)  خوف/ (نگرانی) همراه با ضیق صدر (ناتوانی در تصمیم«عبارت است از 

هـر  هـاي یقینـی، غفلـت، عجلـه و در مجمـوع       گزاره فقدان». شود جر به رِجز میکه من

یا اضطراب قـرار  » رِجز«گیري  شکلی از اختالل در مقصدگزینی، فرد را در فرآیند شکل

امـا شـاید تنـاظر و     ،دهد. اگر چه این پژوهش، پژوهشی در حوزه قرآن کریم اسـت  می
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شناسـی نـوین خـالی از لطـف      اهیم در روانتطابق برخی از مفاهیم به دست آمده با مف

و » هـدف «هـایی کـه بـا     نباشد. بر ایـن اسـاس، بـراي مفهـوم مقصـدگزینی، پـژوهش      

هایی که مفهـوم درمـان    در ارتباطند و براي شرح صدر و اسالم، پژوهش» گزینی هدف«

  . شداند؛ بررسی  را به ویژه براي اختالالت اضطرابی مطرح کرده» پذیرش و تعهد«

اي بـر نقـش هـدف    نگـر بـه طـور فزآینـده     شناسی مثبت گران حوزه روانپژوهش
و  1

دهد که داشتن هـدف   پردازند. پیشینه پژوهشی نشان می در زندگی انسان می 2امیدواري

رسد کـه   کند. همچنین به نظر می گوناگونی به تحول مطلوب انسان کمک می هاي راهاز 

)، یکـی از  1959د. ویکتور فرانکل (هاي زندگی دار هدف نقش مهمی در غلبه بر چالش

 3برخورداري از یک نظام باوري سـطح بـاال  که کرد  بیانشناسانی بود که  نخستین روان

سـازد   هـاي زنـدگی مـی    مانند داشتن هدفی براي زندگی، افراد را قادر به تحمل سختی

»تئوري امید« براساس). 2009(برانک و همکاران، 
4

گاه اشنایدر و همکارانش در آزمایش 

دهنـده مفهـوم    )، هدفمندي یکی از سه جزء اصلی تشـکیل 1991امید دانشگاه کانزاس (

هـاي   است. به عبارت دیگر، امیدواري یعنی فرد هدف خود را بشناسـد؛ راه » امیدواري«

رسیدن به هدف را بداند
ها و رسیدن به هـدف، عامـل    و خود را در طی کردن این راه 5

ها به رابطه بین امیدواري و رضایت از  ). پژوهش2002، (اشنایدر 6مؤثري در نظر بگیرد

د که وقتی ان ها نشان داده همچنین پژوهشاند.  ) پرداخته2004زندگی (پارك و سلیگمن، 

ري ایـن  احتمال بیشـت گیرند؛ با  اساسی فرد سرچشمه می هاي اهداف از عالیق و ارزش

) و سطح باالتري از سـالمت  1998، 8و الیوت 7کنند (شلدون افراد به نحو مؤثر عمل می

از دیـدگاه دیـن مفهـوم     ).2004و همکـاران،   9کنند (اسـپنس  شناختی را تجربه می روان

سـو انسـان    یا نفع و ضرر پیونـد خـورده اسـت. از یـک    » شر«و » خیر«مقصد با مفاهیم 

) و از سوي دیگر قضاي الهی همواره مبتنی بر 1394موجودي خیرگزین است (اخوت، 

                                                   
1. purpose 

2. hope 

3. high-level belief system 

4. hope theory 

5. pathway thinking 

6. Agency thinking 

7. Sheldon 

8. Elliot 

9. Spence 
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گر این خیر بودن، توسط فرد شناسایی شـود؛ رضـایتمندي را بـه وجـود     خیر است و ا

ها به دلیل درك نکردن خیر بـودن آنهاسـت،    آورد. در برابر آن، بسیاري از نارضایتی می

شوند  اي می کنند و دچار نارضایتی زیرا افراد ناراضی حوادث را به عنوان شر ارزیابی می

ا واقعیت اسـت. بنـابراین بـا توجـه بـه اینکـه       که معلول ناهماهنگی میان شناخت فرد ب

همواره قضاي الهی، مبتنی بر خیر است؛ راه رضامند، هماهنگ ساختن شناخت فـرد بـا   

سازي نیز نیازمند شناخت و درك خیر بودن قضاي الهی اسـت   واقعیت است. هماهنگ

یرند شود. قرآن و حدیث دو منبع مهم براي شناخت خ یاد می» خیرشناسی«که از آن به 

). از مسائل مهم در رویارویی با تقـدیر، پـذیرش یـا عـدم پـذیرش آن      1392(پسندیده، 

است که نقش مهمی در رضامندي یا عدم رضـامندي فـرد دارد (همـان منبـع). مفهـوم      

شناسی نیز بسیار مـورد توجـه اسـت و مبنـاي درمـان       پذیرش در پیشینه پژوهشی روان

به هاي موج سوم رفتاردرمانی  که از درماناین روش شود.  پذیرش و تعهد محسوب می

؛ با دو فرآیند اصلی کاهش اجتناب تجربی و افزایش هوشیاري در کـاهش  آید شمار می

 همکـاران،  و ایفـرت (اسـت  انواع اختالالت اضطرابی از جمله اضطراب فراگیـر مـؤثر   

طابق ، مها ). در حالی که برخی از پژوهش2012؛ شارپ، 2016 همکاران، و آرچ ؛2009

یاب  را به مراتب اثرگذارتر از تفکر راه انسان عامل بودن)، 2002با تئوري امید اشنایدر (

شناسـی اسـالمی ضـمن اهمیـت دادن بـه       )؛ در روان2010دانند (تانگ و همکاران،  می

اهمیـت و اصـالت    دهـد.  تري قرار مـی  عاملیت انسان، مسائل او را در دورنماي گسترده

به نحـو دیگـري در درمـان     ك توحیدي صحیح از خدا و معاد)بحث مبدأ/ مقصد (ادرا

شناسی ایـن   ) نیز مطرح شده است. براساس انسان1394چندبعدي معنوي (جان بزرگی،

انسان داراي دو بعد معنوي و طبیعی اما متعادل و توحیدي است. حوزه ادراکی رویکرد، 

. محـور ایـن چهـار    انسان داراي چهار موضوع اصلی است: مبدأ، معاد، هسـتی و خـود  

موضوع، خداپنداشـت (ادراك توحیـدي و واقعـی خداونـد) اسـت. مبـدأ ادراك شـده        

یـا انسـجام اعمـال و نیـز     » یـابی  وحـدت «کند؛  (توحید)، انسان را با معنویت درگیر می

» ارزشمندي«کند که این دو، سازکار  (غایت ادراك شده یا معاد) را فعال می» هدفمندي«

را در حـوزه خـود   » فـراروي «ال را در حوزه هستی ادراك شـده و  به اعم» معنادهی«و 

هاي امروزي، هنوز توجه بـه   درمانگري ، در رواناین کنند. با وجود ادراك شده فعال می

و درمـان   شده استتوجه نبدان  که اساس معنویت انسان است، به روشنیمبدأ و معاد 
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شود (جان بزرگـی،   تنظیم می در چارچوب رابطه انسان با خود و هستی اطرافش بیشتر

) که این امر ایجاد نظام نظـري، تشخیصـی و درمـانی را بـا توجـه بـه دو اصـل        1394

  سازد. (هدفمندي یا غایت ادراك شده) را ضروري می» معاد«و » خداپنداشت«

  هاي این پژوهش  محدودیت

الزم  ها خالی از محدودیت نبود. بیان ایـن نکتـه   این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش

قطعی و بدون خطا است و آنچـه بـه عنـوان      است که قرآن به عنوان یک منبع وحیانی،

محدودیت روي داده است، ناشـی از فرآینـدهاي اسـتنباطی پژوهشـگر از ایـن کتـاب       

همچنین باید توجه داشت که اگرچه شبکه واژگانی به دست آمـده،   آسمانی بوده است.

رسـند؛ امـا احتمـال     ه با اضطراب فراگیر به نظر مـی هاي قرآنی در رابط ترین واژه مرتبط

هاي بیشـتري در ایـن زمینـه نیـاز      وجود واژگان دیگر، دور از ذهن نیست و به پژوهش

  است. 

  مسیر پژوهش آینده

شناسی براي درك مفاهیم زیربنایی  هاي این پژوهش قرآنی با روان اگرچه تطبیق واژه

هاي  اما در همان حال بسیاري از واژه ست،او ایجاد فهم مشترك بین دو رشته ضروري 

 دیـد دهنده عمق و پیچیدگی نیازهـاي آدمـی از    نشانتوانند  شناسی نمی موجود در روان

توان اساساً نگاه و روش به یادگار  این کتاب آسمانی باشند. یکی از دالیل این امر را می

تغییـر   ،انسـت. بنـابراین  شناسـی د  گرا در روان مانده از فلسفه پوزیتیوستی و نگاه عینیت

شناختی با تکیه بر منابع متقن و ایجاد نگـاه   هاي روان شناسی پژوهش تدریجی در روش

تـر و درمـان    تواند در درك عمیق شناسی روانی می هاي تشخیصی آسیب جدید به مالك

شناختی انسان مؤثر واقع شود. ایـن گـروه پژوهشـی در مسـیر پـژوهش       مشکالت روان

شناسی انواع حاالت اختالل اضطراب فراگیر براسـاس معناشناسـی    انهبعدي خود به نش

قرآن کریم با کمک نقشه ساختار وجودي انسان (با نگـاه ویـژه بـه     دیدگاهاین مسأله از 

  نقشه ذکر) خواهد پرداخت.
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