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 های ذهنی نادرست از خداوندبررسی کیفی انگاره

 دانشگاه ميبد ،استاد گروه علوم قرآن و حديثمحمد ميرجليلي / علي almirjalili@meybod.ac.ir 
 usofisara@yahoo.com دانشگاه ميبد ،دكتراي علوم قرآن و حديثسميه يوسفي / 

 fallahyazd@iauyazd.ac.ir واحد يزد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گروه روانشناسي و علوم تربيتيدانشيار محمدحسين فالح / 
 zarezardini@gmail.com دانشگاه ميبد ،دانشيار گروه علوم قرآن و حديثاحمد زارع زرديني / 

 03/11/1397ـ پذيرش:  16/06/1397دريافت: 

 چكيده

 يفيك يامطالعهپژوهش حاضر نادرست انجام شده است.  يهاخداانگاره ييپژوهش، با هدف شناسا نيا
بر هدف و مصاحبه  يمبتن يرگينمونه قيطر ، ازآن اطالعات محتواست كه لياز نوع تحل

 آوريبا حداكثر تنوع جمع، بديدانشگاه م سانسيدختر مقطع ل انينفر از دانشجو 22با ساختاريافته، نيمه
نفر ادامه  22تا  نانيحصول اطم يبرا يول، ديبه نقطه اشباع رس ،حبهمصا 18 پس از هاشده است. داده

رداخته شد و به روش تفسيري پ ها،داده ليبه تحل، شدهضبط هايكردن مصاحبه ادهي. پس از پافتي
شده و در قالب بنديو طبقه بنديدسته هابراساس شباهت ،كدهااين  گرديد.استخراج  هياول يكدها

مقوله در  68مفهوم در كدگذاري اوليه و  108هاي پژوهش، براساس يافته. مقوالت شکل گرفتند
مقوله تقليل يافت. برخي از  18مفهوم و  62كدگذاري باز به دست آمد كه با حذف موارد تکراري، به 

اي از خداوند و صفات او، داشتن حس طلبکارانه نسبت به خداوند، اين كدها، عبارتند از: فهم استعاره
 دن خدا در برابر اعتراض به ناماليمات زندگي و... .خشمگين ش

 خداانگاره نادرست، مطالعه كيفي، تحليل محتوا.ها: كليدواژه
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 مقدمه

هاي زيادي را به كه پژوهش است نيدي شناسروان ةدر حوز يروان يهاسازه نيترو مهم نيترياز محور يک)خداانگاره( ي

( 1396)حسيني و قراملکي،  مرتبط و نزديك به خداانگاره نيز در زمينة خداپنداشتهاي در حوزه خود اختصاص داده است.

« خداپنداشت»هايي صورت گرفته است. تمايز (، پژوهش1391، بزرگي)نورعليزاده ميانجي، بشيري و جان و )خداآگاهي(

خص از خداوند است و نوعاً پيوند )تصور از خدا(، در اين است كه خداپنداشت، فهم شناختي ش« خداانگاره»)مفهوم خدا( و 

درك تجربي شخص از خداوند است كه بيشتر بر اثر ارتباط ، «خداانگاره»بسيار نزديکي با خداشناسي شخص دارد. اما 

آيد. اين ادراك، از طريق شود، به وجود مينزديك با خدا و بازنمايي دروني آنچه در اين ارتباط از خدا تجربه و احساس مي

اي كه داراي ابعاد آيد؛ مفهوم پيچيدهذهبي و وجودي افراد شکل گرفته و به صورت احساس معنوي از خدا درميتجربيات م

به  .(11، ص1395عاطفي و تجربي است و به تجربيات معنوي و روزمره از خدا بستگي دارد )نورعليزاده ميانجي و بشيري، 

 خداوند و برداشت و درك فرد مبني بر چگونگي احساس خداوند نسبت به ،چگونگي احساس فرد بهعبارت ديگر، خداانگاره 

 غبلو انميزو  خالقيا لستدالا، شديافتگير جهدر تواند بيانگرمي و( 140، ص 2007)گريمز،  شودنسبت به وي مربوط مي

 (.66، ص 2001گاتيس، ).باشدتماميت شخصيت فرد  تر،ژرف نگاهيدر و  نيروا

بخشي به ارتباط ناگسستني با احساس حضور خدا، پيوستگي و تعلق به او و تداومشناخت، توجه و نيز  خداآگاهي

هاي شناختي به وجود خداوند، ابعاد هيجاني و رفتاري انسان كه عالوه بر جنبه ،مفهومي فراتر از خداشناسي خداست.

ه ارتباطش با خدا توجه و احساس گيرد. در حالت خداآگاهي، فرد معتقد به خدا، همواره بدرباره خداوند را نيز دربر مي

 (.9، ص 1395گيرد )نورعليزاده ميانجي و بشيري، اي پيدا كرده و رفتار و عملش رنگ و بوي الهي به خود ميفزاينده

هاي نادرست افراد از خداوند است، عنوان ها، تصورات و برداشتازآنجاكه هدف اين پژوهش، شناسايي ادراك

 ،هايابيارز نيا .قرار دهد ريرا تحت تأث يفرد از زندگ تيتواند رضايمانگاره ذهني از خدا،  خداانگاره ترجيح داده شد.

است  يمختلف زندگ يهاجنبه ةو قضاوتش دربار يروان تيوضعدادها، يفرد به رو يجانيه يهاشامل واكنش

)الرنس، آنها خواهد داشتشناخت افراد و شخصيت (. خداانگاره، نقش مهمي در 21، ص1394ثابت و رادي، )حسين

ارتباطاتِ  ساير تِيفيك توانديم ،آن يو بررس (190 ، ص2010؛ گروسمن، 17، ص 2008؛ پلوسو، 217، ص 1997

 .فرد را به ما بشناساند يروان يمهم زندگ

يني شناختي و داي شخص از خدا، با بسياري از كاركردهاي روانعنوان درك تجربهخداانگاره يا تصور از خدا، به

بيانگر اين است كه  ،(1997) الرنس پژوهشنتايج  .(1395رابطه معنادار دارد )نورعليزاده ميانجي و بشيري، 

بستگي ناايمن، ازخودبيگانگي، دلگيري مذهبي دروني همبستگي مثبت و با حرمت خود و جهتبا  ،«خداانگاره»

 (.1391نورعليزاده ميانجي و همکاران، ) خودمحوري و ناشايستگي اجتماعي، همبستگي منفي معناداري دارد

يژه حرمت خود و تصور از خدا ارتباطي مثبت وجود وه(گزارش كردند كه بين تصور از خود، ب1973) (بنسون و اسپيلکا)

 شود )همان(.ميتر و قدرتمندتر تصور تر، مهربانتر، حاميتر بود، خدا مثبتهرچه حرمت خود و تصور از خود مثبت ؛دارد
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كه (، هم نشان داد 1997) فانيولي و( 1999)، ايستربروك؛ (1998، )كريستي؛ (1996) بنسونايج تحقيقات نت

را به  انسان افزايش سالمت روان و ، موجب ارتباط عاطفي بيشتر و نزديکي به خدا شدهانگاره ذهني مثبت به خـدا

 نيز پريشيروان با ،خشمگين(و  گيرمنتقاا وينير انعنو به اخد ر)تصو اخداز  منفي هنيذ ةرنگاا بين طتباار دنبال دارد.

 بيشتررا  نداوخد كه نشجويانيدا كه ندداد ننشا هشيوپژدر طي  ،(1986) اـتماو  دل نـيآر .تـسا هدـشداده  نشاـن

 اديحد و ببنا ريغباهستند )ر.ك:  رداربرخو يباالتر پريشيكنند، از روانر ميصوـت گيرمنتقاو ا خشمگين صفت با

باري بر سالمت رواني، رفتار بين فردي منفي از خدا، آثار زيانانگاره ذهني (، 2001) ريانبه عقيدة  (.1389، ركوهسا

 (.1391نورعليزاده ميانجي و همکاران، د )ر.ك: لياقتي ارتباط دارگذارد و با احساس بيو خودپندارة فرد بر جاي مي

از  يعيوس ةگستر مثبت از خدا و يذهن ين انگارهكه بنشان داد  (،2008) همکارانو  براد شاوتحقيقات 

 و يدياضطراب، خصومت، افکار پارانوئ، يافسردگ، وسواس، يجسمان تيشامل شکا ي،نشانگان رفتار

 (،2010) تاش نيمکو  وتونين (،2009) و همکاران يفالنلوجود دارد.  يو معنادار يمنف يهمبستگ يشيپرروان

 و برخوردارند ييباال يشناختروان يهااز مقابله ،مثبت به خدا يذهن انگاره كه افراد با دنديرس جهينت نيبه ا

 (.1394)ر.ك: برآبادي،  كننديم يابيرا به صورت مثبت ارز هاتيموقع

)حسين ثابت و رادي،  رازيش دانشگاه انيدر دانشجو ي،از زندگ تيرابطه درك از خدا و رضا يبررسنتايج تحقيقات 

بيني سالمت عمومي براساس پيش، (1394، يبادآبر) افسرده و افراد سالم مارانيتصور از خدا در ب تيفيك سهي، مقا(1394

 عنو، تتحصيال، سن، جنسيت(، ارتباط تصور از خدا با 1394تصور مثبت و منفي از خدا، در دانشجويان )پرزور و همکاران، 

بررسي رابطه بين تصور از خدا و افسردگي در دانشجويان دختر و (، 1390انسب، يعل) ادهخانو يعضاا سايرو  لدينوا بابطة را

ي صادق)تصور از خدا با تصور از والدين، خود و ديگران مهم در دختران و پسران دانشجو  ةبررسي رابط(، 1388، يزارع) پسر

 .شناختي استي روانبا ساير متغيرها خداانگاره، شناختي بينارتباط روان (، بيانگر1387و همکاران، 

 روانجسم و افزايش سالمت او موجب خدا و ارتباط نزديك با  از مثبتتصور د كه ندهتحقيقات نشان مي اين

 مشبخشآرا شـنق كه دشومي رتصو هنماو را حمايتگرن، مهرباموجودي  رتصو به اخد، مثبت رتصودر خواهد شد. 

 كه دشومي رتصوآن  مانندو  سختگيرن، نامهرباه، كننددطر نهمچو منفي تصطالحاا با اخد، منفي رتصو. در دارد

 (.85، ص1391 ،يو خسرو ي)خاكسار شودمي ادفردر ا منفي خلقو  تنفري، نوميد موجب

هاي اسالمي است كه در آنها به ارتباط بين خداانگاره افراد و اعتماد و تبعيت از افزون بر اين تحقيقات، آموزه

پذيري و خداانگاره خداانگاره صحيح )مثبت( از خداوند، منجر به اعتماد به خدا و اطاعتخداوند، اشاره شده است. 

نادرست )منفي(، به عدم اعتماد و نافرماني از خدا خواهد انجاميد. اين ادراك، كه اگر خداوند انسان را يارى كند، هيچ 

شود تا ياري دادن به او را ندارد، موجب ميكس بر او چيره و غالب نخواهد شد، و اگر او را واگذارد، كسي توانايي 

 (.160عمران: ها بر خدا توكل كنند )آلانسان
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در صفات خداوند  (12، ص 14، ج 1371مکارم شیرازی و همکاران، مجادله )براي مطالعه بيشتر، ر.ك: 

هاي قرآن، انگاره ذهني از (. براساس آموزه3بدون علم موجب دوري از خدا و تبعيت از غيرخدا خواهد شد )حج: 

البالغه، )نهج خداوند، احساس و عمل سه مقوله در ارتباط با هم هستند. نوع انگاره ذهني از خدا بر نوع احساس

 (.31عمران:آلگذارد )لکرد انسان اثر ميو نوع احساس، بر نوع عم )62ق، نامه 1414

انگاره صحيح )مثبت( نسبت به خداوند، موجب محبت افراد نسبت به خداوند و نزديکي به او خواهد شد و به 

شود )مجلسى، عکس انگاره نادرست )منفي( نسبت به خداوند، موجب دوري از خداوند و عدم تبعيت از دستورات او مي

هاي تبع آن، پيروي از دستورات خداوند، الزم است تا انگارهزديك كردن افراد به خداوند و به(. با ن4، ص2ق، ج1403

هاي ذهني نادرست از خداوند است صحيح از خداوند، ارائه و آموزش داده شود، ولي الزمة اين كار، شناسايي انگاره

 دهد.كه هدف اين پژوهش، را تشکيل مي

 پژوهش روش

هاي آن از طريق كه يافته است هر نوع تحقيقيمطالعه كيفي، . محتواست لياز نوع تحلي فيك ياهحاضر، مطالع پژوهش

از طريق مشاهده، مصاحبه و يا  ،هاي اين نوع تحقيقسازي به دست نيامده باشد. دادهييندهاي آماري و با مقاصد كمّافر

، 1355)محمدپور،  كنندگان در آن استهاي شفاهي گردآوري شده و متمركز بر معاني و تفسيرهاي مشاركتتعامل

شامل رفتار قابل  ،تعريف موقعيت افراد مورد مطالعه و هاها از ديد آزمودنيتوصيف واقعيت ،هدف از تحقيق كيفي .(100ص

شخصي محقق در مورد  ةها، احساسات و هيجانات ذهني آنان است و رويدادهاي دروني فقط از طريق تجربانگيزه، مشاهده

 .(79، ص1394)تريسي،  قابل درك است ،كنندبينند و تفسير ميزندگي خود را چگونه مياينکه 

 گيري و جامعه و نمونه آمارينمونه

گيري هدفمند، با راهبرد تغييرات بيشينه استفاده شده است. در اين حالت، افرادي انتخاب در اين تحقيق، از شيوة نمونه

ها، به مطالعه موردنظر هاي متفاوتي دارند. مالك و معيار به حداكثر رساندن تفاوتهشوند كه در مورد پديدة اصلي ديدگامي

سازد. كنندگان را از هم متمايز ميتواند نژاد، جنسيت، ميزان سواد، يا هر عاملي باشد كه شركتبستگي دارد. اين معيار، مي

هاي آنان اين دفمند متفاوت انتخاب شوند، ديدگاهكنندگان به صورت هايدة اصلي در اين رويکرد، اين است كه اگر شركت

(. با توجه به اين 123، ص 1390ها را نشان خواهد داد و يك مطالعه كيفي خوب را فراهم خواهد آورد )جان كرسول، تفاوت

 96-92 سال تحصيلي ،مقطع كارشناسيهاي غيرالهيات دختر رشتهپژوهان جامعة آماري اين پژوهش را دانشتوضيحات، 

با حداكثر تنوع )از طريق ات، يرالهيدختر غ ينفر دانشجو 580ها از ميان انتخاب نمونه دهند. ازدانشگاه ميبد تشکيل مي

ها صورت گرفت و سپس، از ميان هر طبقه، افرادي به صورت هدفمند انتخاب شدند. اي(، از تمام رشتهگيري طبقهنمونه



  63 هاي ذهني نادرست از خداوندررسي كيفي انگارهب

ؤنث و مسلمان بودن افراد )اعتقاد به اصول دين( و مالك خروج، تحصيل در كنندگان، ممالك ورود نمونه، رضايت شركت

 پزشك بوده است.شناختي در سطح اختالالت باليني شخصيت، به تشخيص روانرشته الهيات و داشتن سابقة بيماري روان

 ،هاميانگين سني نمونه .افتينفر ادامه  22تا  نانيحصول اطم يبرا يول .ديبه نقطه اشباع رس ،حبهمصا 18 از بعد هاداده

 است. بوده 11/2د سال و انحراف استاندار( 25ـ19)از  22حدود 

، ص 1994)لوين، تيلور، و چاترز، تواند در نوع ادراك افراد از خداوند مؤثر باشدازآنجاكه جنسيت افراد، مي

شت، دانشجويان در پاسخ به سؤاالت، ، در جامعه آماري دانشجويان دختر انتخاب شدند. و ازآنجاكه امکان دا(145ـ137

ارائه دهند، از دانشجويان غير رشته الهيات استفاده شد.  -بدون اعتقاد  -اطالعات مربوط به رشته تخصصي خود را 

هاي مذهبي، تمامي قشر مورد مصاحبه، اصول دين را قبول داشتند. اما اكثر آنان در زمينة پايبندي به از لحاظ ويژگي

نند اقامه نماز، گرفتن روزه و يا رعايت پوشش اسالمي، داراي ضعف بودند. ازآنجاكه ممکن است نوع فروع دين، ما

ها فرهنگ هر جامعه، بر ميزان پايبندي به فروع دين اثر بگذارد، در اين تحقيق سعي شده كه جامعه آماري از قوميت

 شوند.انتخاب  هاي متفاوت )فارس، عرب، ترك، لر، كرد، بختياري(و فرهنگ

 ابزار پژوهش

مصاحبة ساختاريافته، استفاده شده است. هاي پژوهش، از مصاحبه نيمهدر اين تحقيق، براي دستيابي به داده

دهندگان، شود و از تمام پاسخاي است كه در آن، سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص ميساختاريافته مصاحبهنيمه

پاسخ دهند. البته در  ،خواهندآزادند كه پاسخ خود را به هر طريقي كه مي اناما آن .شودهاي مشابه پرسيده ميپرسش

در طي فرايند مصاحبه تعيين  ،شود. اين مواردنمي بيانراهنماي مصاحبه جزئيات مصاحبه، شيوة بيان و ترتيب آنها 

 (.74، ص 1392)كريمي و نصر،  شوندمي

سؤاالت هاي نادرست از خداوند، راي استخراج انگارهازآنجاكه شناخت خداوند، مستلزم شناخت صفات اوست، ب

نفر از استادان و كارشناسان در  4براساس صفات خداوند در قرآن و روايات طراحي شد پس از اعمال نظر  مصاحبه

 حوزة علوم قرآن و حديث و حذف يا اصالح برخي، سؤاالت به تأييد نهايي رسيد.

 شيوة انجام مصاحبه

شوندگان براي همکاري صادقانه، پژوهشگر ضمن برقراري ارتباط، جلب رضايت و اعتماد مصاحبهبراي انجام مصاحبه، 

تر باشند، اقدام به انجام شوندگان راحتابتدا با جلب اطمينان آنان، اجازة مصاحبه را گرفته و سپس، در محلي كه مصاحبه

شوندگان، ضبط صدا انجام خواهد ا رضايت مصاحبهبرداري و بوگوها يادداشتكند. در حين مصاحبه، از گفتمصاحبه مي

كننده به طور طبيعي صحبت كند، اي است كه مشاركتگرفت. اين نوع مصاحبه، جنبة تعاملي دارد و انجام آن، به گونه
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اطالعات، بايد تا زماني  آوريمصاحبه و جمع(. 78، ص1393 بازرگان هرندي،فکر كند و واقعيت را سازماندهي كند )

هاي جديد به دست ندهد و به اصل اشباع نظري مه يابد كه افزايش اطالعات، مفاهيم، تحوالت، خرده مقوالت و تنوعادا

 (.60ص، 1381ذكايي، برسد اين امر، به بزرگي جامعه مورد مطالعه و مسئله تحقيق بستگي دارد )

 دقيقه انجام گرفته است. 90حداكثر  دقيقه و 60هاي مورداستفاده در اين پژوهش در فاصله زماني حداقل مصاحبه

 هاروش تحليل داده

در اين روش، پژوهشگر درصدد است تا ها از روش تحليل تفسيري استفاده گرديد. در اين پژوهش، براي تحليل داده

طور  متن مصاحبه بايد بهمنظور، بدين .هاي نهفته در متن نوشتاري مصاحبه بپردازدپيام كردندر حد امکان، به آشکار 

)كريمي و نصر،  دست يافت ،شونده گفتهكامل و با شرح جزئيات نوشته شود تا بتوان به درك كاملي از آنچه مصاحبه

رمزها را براساس ، دهدرمزگذاري را انجام مياستفاده از روش كدگذاري باز، پژوهشگر با زماني كه  (.80، ص 1392

 (.82ن، ص )هماكندشوندگان تعريف ميمعناي موردنظر مصاحبه

شده و در قالب  بنديو طبقه بنديدسته هابراساس شباهتكدها ، هياول يكدهاپس از رمزگذاري و استخراج 

هايي مورد تحليل نويسي، گزارهگيرند. الزم به يادآوري است كه پس از پياده كردن مصاحبه و گزارهمي مقوالت شکل

هاي شدند. مبناي تشخيص خداانگاره درست از نادرست، انگارهوط ميقرار گرفتند كه به خداانگاره )ادراك( نادرست مرب

صحيحي از خداوند است كه از قرآن و روايات، استخراج شده است و بيان آنها، به علت طوالني شدن تحقيق، نوشتار 

 كند. اما براي نمونه، در برخي موارد به آنها اشاره خواهد شد.اي را طلب ميجداگانه

 هشهاي پژويافته

مقوله در كدگذاري باز، به دست آمد كه  68مفهوم در كدگذاري اوليه و  108هاي پژوهش، در نهايت براساس يافته

هاي ذهني نادرست از خداوند، شناخته عنوان انگارهمقوله تقليل يافت كه به 18مفهوم و  62با حذف موارد تکراري، به 

 شدند و اين انگاره هاعبارتند از:

 اي از خداوند و صفات اوفهم استعاره .1

سازي خداوند در صفاتش به بندگان است. يکي از ادراكات نادرستي كه در مصاحبه با دانشجويان قابل توجه است، تشبيه

( 23، ص 7، ج ق1408منظور، )ابن در لغت مانند كردن چيزي به چيزي« شـ  ب ـ ه»از ريشه  ،تشبيه مصدر باب تفعيل

مانند كردن خداوند به خلق و بيشتر  ،و در اصطالحِ متکلمان مانند كردن چيزي به چيزي در صفتي ،اصطالحِ علم بيانو در 

(. تشبيه به اين معنا )كالمي(، همان ادراك نادرستي است كه در 173و93، ص1ج ق، 1415، شهرستاني) به انسان است

ه، مستلزم نقص بوده و در آيات و روايات از آن نهي شده است مصاحبه با دانشجويان به دست آمده است. اين نوع تشبي

(، استمرار بر اين امر، توقعات و پيامدهاي سوئي را رقم زده و راه رسيدن به سعادت در پرتو معرفت و 11؛ شوري: 74)نحل: 
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كه از دانشجويان با توجه به سؤاالتي  (.339، ص28ق، ج 1409؛ حرعاملى، 69ق، ص1398صدوق، بندد )قرب الهي را مي

پيرامون تصور آنها از خداوند و ذهنيتشان از توحيد )توحيد در خوف و خشيت(، اقتدار، خالقيت، عدل، رحمت و هدايتگر بودن 

سازي خداوند به پيرمرد سفيدپوش خداوند پرسيده شد، آنها خداوند را به موجودي مادي، داراي اين صفات تشبيه كردند. تشبيه

سفيدرنگ در هنگام تصور خدا؛ تشبيه خداوند به نگهبان يا انسان قدرتمند، در ترس از خدا؛ و به با محاسني  يا پيرمرد عالم،

كوه استوار يا مرد كت و شلواري توانا و دانا، پادشاه و پدري قدرتمند و فرمانده سپاه در اقتدار خدا؛ به بنا، سفالگر ماهر و معمار 

در يا فرد ترازو به دست در عدل خدا؛ و به رهبر يا سرگروه، انسان تذكردهنده و هادي و در خالقيت خدا؛ به قاضي، پدر و ما

قيافه، معلم مهربان و والدين مهربان در رحمت خدا، ازجمله شخص راهنما در هادي بودن خدا؛ و به مرد مهربان و خوش

جويان در پاسخ به اين سؤال، كه در ترس از توان از آن ياد كرد. به عنوان نمونه، يکي از دانشتصورات غلطي است كه مي

خدا را به انساني قدرتمند كه توانايي دارد بدترين اتفاقات را برايت به وجود آورد و »كنيد، گفت: خدا، خدا را به چه تشبيه مي

 (.1كننده )شركت« كنمتو را نابود كند، تشبيه مي

 هاي مرزي. اختصاص خداوند به موقعيت2

هاي خاص و بخصوص در مواقع گرفتاري است هاي مرزي، مراجعه به خداوند در زمان ها و موقعيتتمنظور از موقعي

كسي است  (،42-41)احزاب: و مؤمن ( 191-190عمران: آل) هاي قرآن، انسان خردمند(. براساس آموزه12)يونس: 

 دهد.كه در تمام احواالت خود به ياد خدا باشند و او را به موقعيت خاصي اختصاص ن

اي كه از دانشجويان به عمل آمد، اكثر آنها اذعان كردند كه در مواقعي كه غم و غصه بر آنها براساس مصاحبه

كنند. براي روند و در زمان شادي ها، توجه كمي به خدا دارند يا او را فراموش ميشود، به سراغ خداوند ميغالب مي

كنم، در كنم، ولي در غم بيشتر به خدا فکر مياد به خدا فکر نميدر شادي زي»گويد: نمونه، يکي از دانشجويان مي

غم و غصه گوش كردن آهنگ، رفتن به بيرون و تنهايي در اولويت است. در مواقعي كه خيلي غمگين هستم با خدا 

 (.3 كنندهخوانم )زياد اهل نماز خواندن نيستم( )شركتزنم و گاهي كه از همه جا نااميدم، نماز هم ميحرف مي

 . ادراكات نادرست در توكّل به خداوند3

ادراكات »ها و مرحله كدگذاري در قسمت توحيد در استعانت، سه مقوله به دست آمد كه ذيل مقوله كلي با توجه به تحليل داده

 پرداخت.ها، به صورت جداگانه خواهيم قرار گرفت. در ادامه، به توضيح هريك از اين مقوله« نادرست در توكل به خداوند

 . شك در اعتماد و توكل به خداوندالف

كنندگان در پاسخ به اينکه چرا در برخي كارها، به دروغ يا فراهم كردن آشنا يا دادن هديه متوسل شده برخي شركت

خواستم به گاهي در انجام كاري كه مي»نتيجه دانسته، و گفتند: و به خدا اعتماد نکردند، استعانت از خداوند را بي

رو زده شدم و ايننتيجه برسد، دروغ گفتم، چون قبالً، به خدا اعتماد كردم و خيلي صبر كردم و به نتيجه نرسيدم. از

 (.13كننده )شركت« به دروغ متوسل شدم
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 بعضي ديگر نيز از اعتماد بر خداوند ترس داشته كه شايد خداوند صالح نداند و كارشان سريع انجام نشود.

ها كارم اي اينکه كارم به نتيجه برسد به دروغ يا هر كار ديگري متوسل شدم؛ چون با هريك از اين روشدر برخي مواقع بر

 (.14كننده كارم سريع انجام شود )شركت ،شد. در اين مواقع، به خدا اطمينان نکردم كه شايد خدا صالح نداندزودتر حل مي

 . برداشت نادرست از مفهوم توكلب

هاي نامشروع در رسيدن به هدف، تسريع در انجام امور با استفاده از عوامل مادي، نسبت به عوامل از راه نظر از استفادهصرف

 كنندگان در مصاحبه قابل برداشت است.هاي شركتمعنوي )توكل بر خداوند(، ازجمله ادراكات نادرستي است كه از پاسخ

برسد به دروغ يا هر نوع كار ديگري متوسل شدم. علت مواردي بوده كه در انجام كاري كه طمع داشتم به سرانجام 

اين نوع عملکرد اين بود كه در برخي موارد، چند سال صبر كردم و چون نتيجه نگرفتم، به عوامل مادي متوسل شدم و 

 (.21كننده در برخي موارد صبر هم نکردم و از عوامل مادي كه در دسترس بود كمك گرفتم. )شركت

كاري كه طمع داشتم به سرانجام برسد به دروغ يا هر نوع كار ديگري متوسل شدم چون  مواردي بوده كه در

 (.3كنندهدهند )شركتتر كارمان را انجام ميها بيشتر و سريعكنم انسانفکر مي

توكل را به معناي دست روي دست (، 39)نجم: فرمايد رسد كه، آنها برخالف آنچه خداوند در قرآن ميبه نظر مي

 دانند.تن و واگذاركردن كارها به عهده خداوند ميگذاش

 توكل به خدا در انجام كار خطاج. 

 توان از آن ياد كرد، توكل به خدا در انجام كار خطاست.هاي نادرستي كه ذيل توكل به خداوند مييکي ديگر از انگاره

ا دادن هديه متوسل شدم. البته، به در برخي مواقع براي انجام كاري كه طمع داشتم به سرانجام برسد، به دروغ ي

خدا هم اعتماد كردم، ولي چون طرفم كسي بود كه ممکن بود هديه را از كس ديگري بگيرد، من پيشدستي كردم 

 (.1كننده تا حقم ضايع نشود )شركت

از سوي سو، به خدا توكل كرده، ولي شود كه فرد براي انجام گرفتن كارش، ازيكبا دقت در اين گزاره، روشن مي

 ديگر، اقدام به دادن رشوه كرده است.

دهد كه جمع توكل بر خدا، با اين عملکرد خالف صحيح نيست؛ زيرا در بسياري مراجعه به آيات قرآن نشان مي

دهد كه الزمة توكل بر خداوند، از آيات قرآن قبل از توكل بر خداوند، از ايمان سخن به ميان آمده و اين امر نشان مي

دهد كه كساني از مقام ايمان برخوردار هستند كه در برابر آنچه خدا نشان مي« نساء»سورة  65اوست. آية  ايمان به

به انجام  و مسلماً خدا و رسول خدااند، تسليم و راضي )ظاهري و دروني( باشند بدان دستور داده و رسول خدا

 اند.چنين امور خالفي دستور نداده
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 دين از عرف زمانه . اعتقاد به تبعيت احكام4

عرفي دانستن و تشخيص نادرست موضوعات احکام، ازجمله مفاهيمي است كه تنها به جامعة آماري اين پژوهش 

گويد: آرايش در بيرون از گيرد. براي نمونه يکي از دانشجويان ميشود و كل جامعه اسالمي را دربر ميمحدود نمي

چنين چيزي نگفته كه اصالً آرايش نکنيد. خدا در قرآن گفته كه زينتتان خانه در حد كم اشکالي ندارد، خدا در قرآن 

كند، آن هم در جامعه االن كه براي شوهرانتان آشکار و براي ديگران آشکار نکنيد. خدا انسان را اين قدر محدود نمي

آراسته باشيد و اين قدر نيست كه كسي را تحريك كند. خداوند فرموده كه كنند و اين آرايش كم آنهمه آرايش مي

 (.13كننده آرايش كم جزء آراسته بودن است )شركت

 . داشتن حس طلبكارانه نسبت به خداوند5

كنيم، برايمان فراهم كند كنيم كه خداوند بايد هر آنچه را كه از او درخواست ميها فکر ميمتأسفانه، بسياري از ما انسان

هاي ما توجه نکرد، ما هم از فرامين گوييم: چون خدا به خواستهار شده، و ميشود، از او طلبکو وقتي اين تفکر عملي نمي

اي بين خواسته خداوند كنندگان در پاسخ به اين سؤال كه اگر در مسئلهكنيم. براي نمونه، يکي از شركتاو اطاعت نمي

گويد: بيشتر به كنيد؟ ميعمل مي مند هستيد، تضاد وجود داشته باشد، به خواسته چه كسيو كسي كه به او بسيار عالقه

هايي كه داشتم و اصرار داشتم به آنها برسم و خداوند به كنم. به علت خواستهخواسته كسي كه دوستش دارم عمل مي

 (.21كننده رفتم )شركتكرد، هرگز به سمت غير از او نميهايم را برآورده ميمن نداد و اگر خواسته

آمده كه به خاطر پاسخ نگرفتن از خداوند، با او قهر كرده، از او طلبکار شده  گويد: مواردي پيشو ديگري مي

و در انجام واجبات شرعي كوتاهي كردم. علت عملکردم اين است كه انتظار داشتم خدا به من كمك كند؛ چون 

ينطور كه خيلي شنيدم كه مهربان است، ولي وقتي انتظارم برآورده نشد و به من كمك نکرد، ناراحت شدم و هم

 (.3كننده من را ناديده گرفت، او را ناديده گرفتم )شركت

 . ديدگاه افراطي نسبت به صفات خداوند6

گيرد. از نظر داشتن افراطي به آمرزش، رحمت و منتقم بودن خداوند، از مفاهيمي است كه ذيل اين مقوله قرار مي

گناهان بندگان خود را خواهد بخشيد. ولي اين شود كه خداوند، به واسطه رحمتش همه آيات قرآن برداشت مي

كنندگان به (. اما پاسخ شركت55ـ53بخشيدن، مشروط به توبه و تسليم خدا شدن و تبعيت از دستورات اوست )زمر: 

هاي شخصي كه با اين اميد، خواستهايگونهقيد و شرط است، بهسؤاالت پرسيده، شده حاكي از رحمت و آمرزش بي

زدند. اگر تورات خداوند ترجيح داده، در تنهايي مرتکب خطا و گناه شده و از انجام حقوق الهي سر باز ميخود را بر دس

مند هستم تضاد وجود داشته باشد، به خواسته كسي اي بين خواسته خداوند و كسي كه به او بسيار عالقهدر مسئله

 (.9كننده به بخشش خدا )شركت كنم. به علت دوست داشتن آن فرد و اميدكه دوستش دارم عمل مي

اگر يقين حاصل كنم كه نظر خداوند در انجام كاري است كه در ظاهر به ضرر من است، آن كار را انجام »

 (.17كننده )شركت« دهم، ولي به رحمت خدا اميدوارمنمي
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ام چون اراده ندارم و دادهبيند، ولي باز هم كار خطا را انجام با اينکه اعتقاد دارم كه خدا من را در تنهايي مي»

 (.20كننده )شركت« بخشدگويم: خدا ميام را بگيرم و ميتوانم جلوي وسوسهنمي

 (.14كننده )شركت« بخشد حتي عمدياهلل را ميبخشد، ولي حقالناس را نميغفاريت خداوند تا حدي است كه حق»

بودند و معتقد بودند: شايد عذاب و انتقامي در دو جهان وجود نگر البته برخي افراد نسبت به منتقم بودن خداوند، افراطي

گيرد، در آن دنيا هم شايد عذابي وجود نداشته باشد؛ چون تا به حال نديدم از خداوند در اين دنيا انتقام نمي»نداشته باشد: 

 .(47ـ46است )ابراهيم: كه قرآن خداوند را صاحب انتقام معرفي كرده (. درحالي14كننده )شركت« كسي انتقام بگيرد

 . ترجيح غيرخداوند بر خداوند7

حاكي از اين هستند كه اطاعت از مخلوق، كه از رهگذر نافرماني خداوند باشد،  كه آيات و روايات معصوماندرحالي

(؛ سؤاالت پرسيده شده از دانشجويان، مبني بر نوع عملکرد آنها به 618، ص 2ق، ج 1413جايز نيست )صدوق، 

تضاد بين خواسته خداوند و فرد مورد عالقه آنها، يا تضاد ميان حق و ناحق يا انجام نظر خدا، كه به ظاهر به  هنگام

ضرر آنهاست، نشان داد بسياري از آنها، به بهانه اميد به بخشش خداوند، عشق و عالقه دنيوي را بر عشق و عالقه 

مند هستم تضاد وجود داوند و كسي كه به او بسيار عالقهاي بين خواسته خاگر در مسئله»به خداوند ترجيح دادند.

كنم؛ چون در بعضي مواقع، خواسته كسي كه دوستش داشته باشد، به خواسته كسي كه به او عالقه دارم، عمل مي

خواهم ناراحت اش عمل كنم؛ چون ميشوم به خواستهدارم با خواسته خودم يکي است و در بعضي مواقع، مجبور مي

 (.20كننده )شركت« بخشدولي خدا مينشود، 

افتد و اي يقين حاصل كنم كه حق با اعضاي خانواده من نيست، اگر بدانم كه اتفاق خاصي نمياگر در مسئله»

ام را ام در گرو حرف من است، طرف خانوادهكنم؛ ولي اگر بدانم كه نجات خانوادهشرايط عادي است، سکوت مي

 (.3كننده )شركت« مه چيز من استام هگيرم؛ چون خانوادهمي

 برخي نيز عقل و فهم شخصي خود را بر نظر خداوند ترجيح داده و گفتند:

اگر يقين حاصل كنم كه نظر خداوند در انجام كاري است كه در ظاهر به ضرر من است، نظر خودم را انجام »

 (.14كننده )شركت« ستكنم بيشتر به نفعم ادهم؛ چون نظر خودم برايم مهمتر است و فکر ميمي

 . انجام كار براي خلق خدا و نه خداوند8

دهيد؛ اما كه كاري را برايش انجام ميبيشتر افراد موردمصاحبه در پاسخ به اين سؤال، كه واكنش شما در قبال كسي

مهري صورت بيدر »شنويد، چيست؟ از انجام آن كار اظهار پشيماني كردند. مهري و حتي دشنام ميدر مقابل از او بي

 (.2كننده )شركت« شومو دشنام از انجام آن كار پشيمان مي

شوم از كارم پشيمان نمي»كنند: تعداد كمي از كار خود پشيمان نشده و گفتند كه ديگر كمك خود را تکرار نمي

 (.3كننده )شركت« دهمولي ديگر برايش كاري انجام نمي
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دهم؛ ولي اگر ادامه يافت در ابتدا ادامه مي»مهري كردند: ر اين بيبرخي هم كمك نکردن خود را مقيد به تکرا

(. برخي ديگر، به شرط قرابت و نزديکي طرف مقابل، كمي 6كننده )شركت« شومدر نهايت، از انجام آن منصرف مي

 انعطاف به خرج دادند:

دهم )زود كاري انجام نمي اگر خيلي به آن فرد نزديك باشم و بشناسمش تا زماني كه از او دلگيرم برايش»

 (.22كننده )شركت« كنم(فراموش مي

همه اين افراد بدون اينکه رضايت خدا را در نظر داشته باشند، به رضايت خلق خدا چشم داشتند كه اگر چنين 

 كردند.دادند و اظهار پشيماني نمينبود، بايد بدون هيچ انتظار و قيدي به كار خود براي خدا ادامه مي

 يدگاه جبرگرايانه نسبت به صفات خداوند. د9

شده از مصاحبه مرتبط با توحيد در دعا، نگرش جبرگرايانه نسبت به صفات خداوند است. ازجمله مقوالت استخراج

به تأثير دعا كم اعتقاد دارم. فکر »گيرد. تأثير دانستن دعا در اراده خداوند، از مفاهيمي كه ذيل اين مقوله قرار ميبي

كه (. درحالي19كننده )شركت« شنوددعاي من هيچ تأثيري در اراده خدا ندارد و خداوند صداي من را نمي كنممي

 اگر دعايتان نباشد پروردگارم به شما ارجى ننهد.(: 77)فرقان: « قُلْ ما يَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ»فرمايد: قرآن مي

 توحيد در رجا و منتقم بودن خداوند() داوند. ديدگاه تفريطي نسبت به صفات خ10

اي بر اين باورند كه استفاده از برعکس ديدگاه افراطي، برخي نگاه تفريطي به صفات خداوند دارند. براي نمونه، عده

بعضي »تر به هدفشان برسند، تا اينکه اميد داشته باشند، خدا به آنها كمك كند. شود تا سريعاسباب مادي، موجب مي

وقت ها بدون در نظر گرفتن خدا يا نااميدي از او، سعي كردم تا از طريق اسباب مادي به نتيجه دلخواهم برسم، چون 

 (.20كننده )شركت« كردمكرد، خودم بايد كاري ميخواست كمك كند كمکم ميخدا اگر مي

اهکاران انتقام گرفته و آنها را به برخي معتقد بودند كه خداوند پس از انجام هر گناه، مترصد فرصتي است تا از گن

هاي الهي دارم؛ چون خداوند عادل است و پاسخ كارهايمان را چه حساسيت زيادي نسبت به عذاب»دردسر بياندازد: 

 (.7كننده )شركت« دهد. اين ذهنيت ناشي از تجربه شخصي استدر اين دنيا و چه در آن دنيا مي

 هاي ماديو نداشتهها . ارتباط دادن خداوند با داشته11

ها ها از خداوند است، ارتباط دادن خداوند با داشتهيکي از رفتارهاي نادرست، كه ناشي از خداانگاره نادرست ما انسان

مقدمه، هاي مادي است بدين ترتيب، كه بدون درنظرگرفتن اين اصل قرآني كه لطف يا مجازات خداوند بيو نداشته

هاي ديگران يا از دست دادن متعلقات دنيايي اعم از مال، ها و موفقيت(، داشته11: شامل حال كسي نخواهد شد )رعد

اگر روزي متعلقات دنيايي از من گرفته شود »شويم: جان، آبرو و... را به خدا نسبت داده و از او رنجيده و طلبکار مي

 (.3كننده )شركت« شوماز خدا رنجيده و حتي طلبکار هم مي
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 دا مستلزم رنج و سختي. نزديكي با خ12

بيند. تر باشد، رنج و سختي بيشتري مي يکي از ادراكات غلط و عوامانه رايج اين است كه هر كسي به خدا نزديك

پس همان بهتر كه در حالت اعتدال باقي بمانيم و به خدا نزديك نشويم. اين عبارت كه در قالب سؤال از قشر 

هر كه در اين بزم »اكثر آنها قرار گرفت. به دليل موافقت با محتواي شعرِ مورد مصاحبه پرسيده شد، مورد موافقت 

، آنها عبارت دوم ذيل را نيز به داليلي تأييد كردند و برخي به قدرت «دهندجام بال بيشترش مي / تر استمقرب

 تحمل پايين خود اشاره كردند.

الزمة نزديکي به »و اين جمله « دهندترش ميتر است جام بال بيشهر كه در اين بزم مقرب»با اين بيت شعر »

، موافقم؛ چون تحمل سختي «خدا تحمل رنج و درد و سختي است، پس همان بهتر كه در حالت اعتدال باقي بمانيم

 (.7كننده )شركت« زياد را ندارم و اگر زياد سختي بکشم، شايد خدا را كنار بگذارم

با هر دو جمله موافقم. علت موافقت با اين جمله، ترس »افه كردند. برخي ديگر، ترس از بالهاي بيشتر را نيز اض

 (.19كننده )شركت« از بالهاي بيشتر است، تحمل آن را ندارم

 . خشمگين شدن خدا در برابر اعتراض به ناماليمات زندگي13

گين شدن خدا و كنندگان، به دليل اين اعتقاد كه اعتراض نسبت به ناماليمات زندگي، موجب خشمبرخي از شركت

 تشديد آن خواهد شد، از اعتراض و اظهار ناشکري بيم داشتند كه مبادا وضعيت زندگي آنها را از وضع موجود، بدتر شود.

اعتراض نسبت به ناماليمات زندگي باعث خشمگين شدن خدا و تشديدشدن آن خواهد شد؛ چون خدا يك چيزي »

 (.20كننده )شركت« كند تا من بفهمم كه نبايد اعتراض كنمبدتر مي شود ودانم. او ناراحت ميداند كه من نميمي

موافقم، علت اين پاسخ تجربه شخصي است، شايد هم به صالحم است، ولي چون اين موقعيت را دوست ندارم »

اه (. آنچه از آيات قرآن مبني بر ناله و شکوه حضرت آدم از كار خود، به درگ13كننده )شركت« كنمگيري ميموضع

( و حضرت 24( و حضرت موسى، از فقر و ندارى )قصص: 83( و حضرت ايوب از بيمارى خود )انبياء: 23خدا )اعراف: 

شود، اين است كه شکايت بردن و اعتراض به نزد خداوند مانعى ندارد. ( فهميده مي88يعقوب از فراق فرزند )يوسف: 

اندازد و يا ناله آورد و سالمت انسان را به مخاطره مىىآنچه مذموم است، سکوتى است كه بر قلب واعصاب فشار م

 (.268، ص 4، ج1388قرائتى، آورد )و فرياد در برابر مردم است كه موقعيت انسان را پايين مي

 . شك در برخي از صفات خداوند14

 هاي نادرست، شك در برخي صفات خداوند است:با توجه به نتايج تحقيق، يکي ديگر از خداانگاره

 . شك در كريم بودن خداوندالف

محروم بودن از برخي نعمات و وسايل (؛ اما 40در قرآن، خود را با وصف كريم معرفي كرده است )نمل:  خداوندهرچند 
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شود تا در كريم بودن خداوند شك هايي كه بر انجام آنها اصرار داريم، موجب ميراحتي و آسايش و برآورده نشدن درخواست

هايي كه ها محروم كرده و به درخواستداوند روزي ما را بيش از اين مقدر نکرده و از دادن برخي نعمتاينکه خ»كنيم. 

 (.9كننده )شركت« شود كه به كرمش شك كنمدهد، موجب ميكنيم، پاسخ نميعاجزانه از درگاهش مي

 . شك در عدالت خداوندب

ها، اعم از ( وجود تفاوت ها در بين انسان90شود )نحل:ميبرخالف آنچه از قرآن مبني بر عدل خداوند، برداشت 

فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... موجب شده كه برخي از وضعيت موجود، احساس نارضايتي كرده و به عدالت 

خداوند عادل نيست )شك(؛ »شود كه اعتقاد داشتند: خداوند شك كنند. اين مطلب، از گفته دانشجوياني برداشت مي

هاي مقيد به هاي ظالم و غيرمقيد به دستورات خداوند در رفاه زياد هستند، ولي برخي انسانون برخي انسانچ

 (.20كننده )شركت« برنددستورات خداوند در رنج و سختي به سر مي

 (.4كننده )شركت« گيردهاي مظلوم را از ظالم نميخداوند عادل نيست )شك(؛ چون در اين دنيا انتقام انسان»

شود ها را عطا كرده، ولي به ديگري حداقل نياز را نداده است موجب مياينکه خدا به يکي انواع مختلف نعمت»

 (.13كننده )شركت«. تا به عدالتش شك كنم

هاي فردي )اعم از زيبايي، سالمتي، ثروت، موقعيت و نژاد( كه خداوند در ميان ما و افراد باالتر از ما قرار تفاوت»

 (.3كننده )شركت« شود به عدالت خدا شك كنمباعث ميداده 

« شوندميخداوند عادل نيست )شك( كه در مقابل گناه كسي، فرزندان يا نسل بعد از او با مشکالتي مواجه »

 (.8كننده )شركت

 . شك در خير مطلق بودن خداوندج

ليل بر شك در خير مطلق بودن خداوند دانسته كنندگان، وجود بالهاي طبيعي مثل سيل، زلزله و... را دبرخي از شركت

 و برخي ديگر به عواملي چون بيماري، مرگ و داغ عزيزان اشاره كردند.

 (.8كننده )شركت« خداوند چون عذاب دارد )سيل، زلزله و...( خير مطلق نيست»

 (.3كننده )شركت« ك كنمشود تا به خير مطلق بودن خدا شها باعث ميبيماري، مرگ، داغ عزيزان و ديگر ناراحتي»

 . شك در هدايتگر بودن خداوندد

(، خداوند را 104؛ نحل: 69كنندگان، بدون توجه به نقش اختيار در هدايت و گمراهي انسان ها )عنکبوت: برخي از شركت

نجات يابند(  كنيم تا از گمراهياي )حتي كساني كه ما دعا مياينکه خدا از گمراهي عده»دانستند: مسبب اين گمراهي مي

 (.9كننده )شركت« شود به هدايتگر بودن او شك كنمتا آنها هم هدايت شوند موجب مي ،كندجلوگيري نمي
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 . نفي برخي از صفات خداوند15

كنندگان در مصاحبه از مرتبه گيرد. يکي از شركتنفي عدالت خداوند، از مفاهيمي است كه ذيل اين مقوله قرار مي

شده در زمينة عدالت خداوند، اين عدالت را باالتر رفته، از همان ابتدا در تمامي سؤاالت مطرح شك در عدالت خداوند

كنم. نتيجه باشد، باز به عدالت خدا شك ميهايم در جهت احقاق آن بياگر حقي از من ضايع شود و تالش»نفي كرد: 

 (.14كننده )شركت« من به عدالت خدا معتقد نيستم

 به حال خود واگذاشتن() دن افراد توسط خداوند. تصور فراموش ش16

شود تا برخي گمان كنند كه وجود مشکالت و سختي ها در زندگي و بر وفق مراد نبودن حوادث آن، موجب مي

كنم، ولي به دليل مشکالت خدا را به خاطر سالمتي بدن و مخلوقاتش شکر مي»خداوند آنها را فراموش كرده است: 

گويم اگر من نبودم، اين مشکالت كنم كه چرا به دنيا آمدم. ميآيد، ناشکري مييم پيش ميهايي كه براو سختي

 (.20كننده )شركت« آمدبرايم پيش نمي

تنها خداوند انسان ها را به حال خود رها نکرده، بلکه دهد كه در چنين مواقعي، نهمراجعه به آيات قرآن، نشان مي

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ  عَسى»نالد: ز خواهد بود، ولي به جهت عدم اطالع از آن ميآمده گاه به نفع او نياوضاع پيش

 (.216)بقره:  «أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى

 . درك نادرست از عدالت خداوند17

عدل خداوند به »شوندگان، عدل را به معناي تساوي برقراركردن بين بندگان داشته اظهار داشتند: صاحبهبرخي از م

 (.10كننده )شركت« معناي برقرار كردن مساوات است

 (.8كننده )شركت« كندها، به يك چشم نگاه ميعدل خدا به معناي تساوي است و مانند پدر و مادر به همه بنده»

 مفهوم عسر و حرج نادرست از. درك 18

كنندگان، به بهانه اينکه خداوند راضي به در سختي قرارگرفتن بندگانش نيست )قاعده نفي عسر متأسفانه برخي شركت

و حرج( و دين اسالم دين راحت و آساني است، از انجام دادن واجبات شرعي، چون گرفتن روزه، خواندن نماز، دادن 

خداوند راضي به در سختي قرار گرفتن بندگانش نيست، خداوند رحمان » كنند:شانه خالي ميزكات، رعايت حجاب و... 

هاست و خداوند به بخشد. انجام تکاليف شرعي به نفع خود انسانو رحيم است و كوتاهي در انجام واجبات شرعي را مي

 (.2كننده )شركت« گذريميآن نيازي ندارد و اگر در انجام آنها كوتاهي كنيم، در واقع از حق خودمان م

اين ادراك ناشي از درك نادرست از مصاديق حقيقي عسر و حرج و اصالت دادن به مصاديق واقعي آن در لسان 

گرفته از حقيقت مطلق توان با مراجعه به آيات قرآن، كه نشئتهاست. مصداق حقيقي عسر و حرج را ميبرخي انسان

كريم بيماري را از مصاديق عسر و حرج در حکم وجوب روزه دانسته و بيمار را از  است، به دست آورد. براي نمونه، قرآن

 (.3. همچنين، اضطرار را عامل رفع تکليف شمرده است )مائده: (185روزه گرفتن معاف دانسته است )بقره: 
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 گيريبحث و نتيجه

فرد نسبت به خداوند و برداشت و چگونگي احساس  كه به ستاشناختي خداانگاره يا تصور از خداوند، حالتي روان

ممکن است ( و 140، ص 2007شود )گريمز، نسبت به وي مربوط مي مبني بر چگونگي احساس خداوند ،درك فرد

و  باديآهوشيار يا ناهوشيار، رشديافته يا رشدنايافته، سالم يا بيمارگونه، ساده يا پيچيده، و مفيد يا خطرناك باشد )بر

هاي اسالمي، ميان انگاره ذهني افراد از خداوند و نوع احساس و زآنجاكه براساس آموزه(. ا9ص، 1394، همکاران

(، چگونگي انگاره ذهني ما از خداوند، به شدت در رفتار 4، ص2ق، ج1403عملکرد آنها ارتباط وجود دارد )مجلسى، 

 گذارد.و تعامل ما با خدا و ساير انسان ها اثر مي

اي عاطفي و صميمي برقرار كنند و به مقام عبوديت و توانند با او رابطهاز خداوند دارند، نمي افرادي كه انگاره ذهني منفي

محبت خداوند، كه همان هدف خلقت است، نائل شوند. حتي اگر اهل عبادت هم باشند، عبادتشان ناشي از ترس و اضطراب 

(. اما انگاره صحيح از 64، ص 1390ت )عليانسب، است؛ نه از روي رابطه و اعتماد به خداوند كه اساس دلبستگي به خداس

 (.31عمران: خداوند موجب محبت افراد نسبت به خداوند و در نتيجه، تبعيت و پيروي از دستورات او خواهد شد )آل

پردازان روابط موضوعي شناختي دارد، توجه نظريهانگاره ذهني از خداوند به سبب اهميتي كه از لحاظ ديني و روان

شناسان هايي كه روانپردازيبندي كلي، اقدامات پژوهشي و نظريهشناسان دين را جلب كرده است. در يك جمعنو روا

. پيگيري و تالش براي توجيه، تبيين و تفسير دين از لحاظ 1گيرد: اند، در چهار قلمرو قرار ميدر خصوص دين ارائه كرده

. مطالعه 3هاي مختلف سالم و ناسالم دين؛ ف تفکيك و تمايز بين اليه. توصيف دين سالم و ناسالم، با هد2روانشناختي؛ 

شناختي دين، با هدف بررسي رابطه دين با سالمت روان، بيماري رواني، رفتارها و و بررسي آثار و پيامدهاي روان

فتارهاي ديني )برآبادي ها و ر. تهيه و طراحي ابزارهاي معتبر و مناسب براي سنجش باورها، اعتقادات، انگيزه4ها؛ نگرش

 (. نتايج حاصل از اين پژوهش، در قلمرو سوم و چهارم قابل بررسي است.20، ص 1394و همکاران، 

با توجه به اينکه قلب سليم و روان سالم، تنها با خداانگاره صحيح از خداي متعال و اطاعت از تکاليف ديني در 

تواند احساس سعادت و خوشبختي را در انسان خالق هستي، ميآيد و ارتباط با برابر عظمت مطلقه او به دست مي

و گامي در جهت رشد و كمال خواست خداوند  ي رازندگ و مشکالت ناگوار يهااتفاق كه حتيايگونهوجود آورد، بهبه

شناسايي شوند. هاي نادرست از او هاي صحيح از خداوند، خداانگارهخود بداند، ضروري است كه پيش از ارائه خداانگاره

هاي ذهني نادرست از اين تحقيق، با استفاده از رويکرد كيفي و روش تحليل محتواي تفسيري، به استخراج انگاره

 خداانگاره نادرست است. 18خداوند پرداخته كه حاصل آن 

آمد و تمامي  هايي است كه در مصاحبه با دانشجويان دانشگاه ميبد به دستاين موارد، نتيجة تحليل محتواي گزاره

ها، توسط دو تن از گذاري مفاهيم و مقولههاي ذهني درست از نادرست و ناممراحل، اعم از روش تحليل، شناسايي انگاره

شناسي و مشاوره و چهار تن از كارشناسان علوم قرآن و حديث، مورد بازبيني و در نهايت تأييد قرار استادان در حوزه روان

 هاي صحيح مستخرج از قرآن و حديث است.هاي درست از نادرست، خداانگارهگارهگرفت. معيار سنجش خداان
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هاي ديني مانند خداانگاره، خداآگاهي هاي تحقيقاتي است كه در حوزة سازههاي اين پژوهش، همسو با يافتهيافته

 و ببنا ريغبا (،1997) الرنس(، 1394و همکاران ) آباديو سالمت روان انجام گرفته است. مواردي همچون بر

(، 1394) راديو  حسين ثابت(، 1388) زارعي(، 1395و1391) بشيريو  ميانجي نورعليزاده(، 1389) ركوهسا اديحد

 ( اشاره كرد.2003و همکاران ) گرينوي(، 2009و همکاران ) فالنلي(، 2008و همکاران ) براد شاو

شناختي و ارتقاء سالمت روان هاي رواندا، در ارزيابيعنوان معيار تصور از ختوان بههاي اين پژوهش، مياز يافته

ترين نقطه ضعف افراد استفاده كرد. با توجه به اينکه در ايران، مطالعات زيادي در حوزه، تصور از خدا انجام شده و مهم

ي پيروان گيري و ابزار سنجش آنهاست كه عمدتاً محدود به دين مسيحيت است و براهاي اندازهاين مطالعات، مقياس

تواند مبناي نظري و ابزار مناسبي ساير اديان، حداقل به سادگي قابل تعميم نيست، سؤاالت و نتايج اين پژوهش، مي

 براي سنجش تصور از خدا، مطابق با دين اسالم و فرهنگ ايراني باشد.

از بين نرود، كنترلي هاي اين پژوهش، اين است كه در اين پژوهش، به علت اينکه تنوع نمونه ازجمله محدوديت

هاي ذهني افراد پايبند و غيرپايبند به فروع كه ممکن است انگارهبر روي پايبندي به فروع دين صورت نگرفت. ازآنجا

هايي مشابه بر روي هر دو گروه به صورت جداگانه صورت شود كه پژوهشدين، با هم متفاوت باشد، پيشنهاد مي

و جنسيتي است. ازآنجاكه جامعه آماري اين سني  يهاوهگر تحقيق بر روي ديگر گيرد. محدوديت ديگر، تعميم نتايج

اي هايي مشابه در جامعهشود كه پژوهشپژوهش، دانشجويان دختر غيرالهيات دانشگاه ميبد هستند، پيشنهاد مي

 هاي مذهبي و جنسيتي در قشرهاي مختلف جامعه صورت گيرد.تر، با تنوع گرايشگسترده
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