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چكيده
اين پژوهش ،با هدف شناسايي خداانگارههاي نادرست انجام شده است .پژوهش حاضر مطالعهاي كيفي
از نوع تحليل محتواست كه اطالعات آن ،از طريق نمونهگيري مبتني بر هدف و مصاحبه
نيمهساختاريافته ،با  22نفر از دانشجويان دختر مقطع ليسانس دانشگاه ميبد ،با حداكثر تنوع جمعآوري
شده است .دادهها پس از  18مصاحبه ،به نقطه اشباع رسيد ،ولي براي حصول اطمينان تا  22نفر ادامه
يافت .پس از پياده كردن مصاحبههاي ضبطشده ،به تحليل دادهها ،به روش تفسيري پرداخته شد و
كدهاي اوليه استخراج گرديد .اين كدها ،براساس شباهتها دستهبندي و طبقهبنديشده و در قالب
مقوالت شکل گرفتند .براساس يافتههاي پژوهش 108 ،مفهوم در كدگذاري اوليه و  68مقوله در
كدگذاري باز به دست آمد كه با حذف موارد تکراري ،به  62مفهوم و  18مقوله تقليل يافت .برخي از
اين كدها ،عبارتند از :فهم استعارهاي از خداوند و صفات او ،داشتن حس طلبکارانه نسبت به خداوند،
خشمگين شدن خدا در برابر اعتراض به ناماليمات زندگي و. ...
كليدواژهها :خداانگاره نادرست ،مطالعه كيفي ،تحليل محتوا.
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مقدمه

(خداانگاره) يکي از محوريترين و مهمترين سازههاي رواني در حوزة روانشناسي دين است كه پژوهشهاي زيادي را به
خود اختصاص داده است .در حوزههاي مرتبط و نزديك به خداانگاره نيز در زمينة خداپنداشت (حسيني و قراملکي)1396 ،
و (خداآگاهي) (نورعليزاده ميانجي ،بشيري و جانبزرگي ،)1391 ،پژوهشهايي صورت گرفته است .تمايز «خداپنداشت»
(مفهوم خدا) و «خداانگاره» (تصور از خدا) ،در اين است كه خداپنداشت ،فهم شناختي شخص از خداوند است و نوعاً پيوند
بسيار نزديکي با خداشناسي شخص دارد .اما «خداانگاره» ،درك تجربي شخص از خداوند است كه بيشتر بر اثر ارتباط
نزديك با خدا و بازنمايي دروني آنچه در اين ارتباط از خدا تجربه و احساس ميشود ،به وجود ميآيد .اين ادراك ،از طريق
تجربيات مذهبي و وجودي افراد شکل گرفته و به صورت احساس معنوي از خدا درميآيد؛ مفهوم پيچيدهاي كه داراي ابعاد
عاطفي و تجربي است و به تجربيات معنوي و روزمره از خدا بستگي دارد (نورعليزاده ميانجي و بشيري ،1395 ،ص .)11به
عبارت ديگر ،خداانگاره به چگونگي احساس فرد ،نسبت به خداوند و برداشت و درك فرد مبني بر چگونگي احساس خداوند
نسبت به وي مربوط ميشود (گريمز ،2007 ،ص  )140و ميتواند بيانگر درجه رشديافتگي ،استدالل اخالقي و ميزان بلوغ
رواني و در نگاهي ژرفتر ،تماميت شخصيت فرد باشد(.گاتيس ،2001 ،ص .)66
خداآگاهي نيز شناخت ،توجه و احساس حضور خدا ،پيوستگي و تعلق به او و تداومبخشي به ارتباط ناگسستني با
خداست .مفهومي فراتر از خداشناسي ،كه عالوه بر جنبههاي شناختي به وجود خداوند ،ابعاد هيجاني و رفتاري انسان
درباره خداوند را نيز دربر ميگيرد .در حالت خداآگاهي ،فرد معتقد به خدا ،همواره به ارتباطش با خدا توجه و احساس
فزايندهاي پيدا كرده و رفتار و عملش رنگ و بوي الهي به خود ميگيرد (نورعليزاده ميانجي و بشيري ،1395 ،ص .)9
ازآنجاكه هدف اين پژوهش ،شناسايي ادراكها ،تصورات و برداشتهاي نادرست افراد از خداوند است ،عنوان
خداانگاره ترجيح داده شد .انگاره ذهني از خدا ،ميتواند رضايت فرد از زندگي را تحت تأثير قرار دهد .اين ارزيابيها،
شامل واكنشهاي هيجاني فرد به رويدادها ،وضعيت رواني و قضاوتش دربارة جنبههاي مختلف زندگي است
(حسينثابت و رادي ،1394 ،ص .)21خداانگاره ،نقش مهمي در شناخت افراد و شخصيت آنها خواهد داشت(الرنس،
 ،1997ص 217؛ پلوسو ،2008 ،ص 17؛ گروسمن ،2010 ،ص  )190و بررسي آن ،ميتواند كيفيتِ ساير ارتباطاتِ
مهم زندگي رواني فرد را به ما بشناساند.
خداانگاره يا تصور از خدا ،بهعنوان درك تجربهاي شخص از خدا ،با بسياري از كاركردهاي روانشناختي و ديني
رابطه معنادار دارد (نورعليزاده ميانجي و بشيري .)1395 ،نتايج پژوهش الرنس ( ،)1997بيانگر اين است كه
«خداانگاره» ،با حرمت خود و جهتگيري مذهبي دروني همبستگي مثبت و با ازخودبيگانگي ،دلبستگي ناايمن،
خودمحوري و ناشايستگي اجتماعي ،همبستگي منفي معناداري دارد (نورعليزاده ميانجي و همکاران.)1391 ،
(بنسون و اسپيلکا) ()1973گزارش كردند كه بين تصور از خود ،بهويژه حرمت خود و تصور از خدا ارتباطي مثبت وجود
دارد؛ هرچه حرمت خود و تصور از خود مثبتتر بود ،خدا مثبتتر ،حاميتر ،مهربانتر و قدرتمندتر تصور ميشود (همان).
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نتايج تحقيقات بنسون ()1996؛ كريستي)1998( ،؛ ايستربروك )1999( ،و فانيولي ( ،)1997هم نشان داد كه
انگاره ذهني مثبت به خـدا ،موجب ارتباط عاطفي بيشتر و نزديکي به خدا شده و افزايش سالمت روان انسان را به
دنبال دارد .ارتباط بين انگارة ذهني منفي از خدا (تصور خدا به عنوان نيروي انتقامگير و خشمگين) ،با روانپريشي نيز
نـشان داده شـده اسـت .آريـن دل و اتمـا ( ،)1986در طي پژوهشي نشان دادند كه دانشجوياني كه خداوند را بيشتر
با صفت خشمگين و انتقامگير تـصور ميكنند ،از روانپريشي باالتري برخوردار هستند (ر.ك :غباري بناب و حدادي
كوهسار .)1389 ،به عقيدة ريان ( ،)2001انگاره ذهني منفي از خدا ،آثار زيانباري بر سالمت رواني ،رفتار بين فردي
و خودپندارة فرد بر جاي ميگذارد و با احساس بيلياقتي ارتباط دارد (ر.ك :نورعليزاده ميانجي و همکاران.)1391 ،
تحقيقات براد شاو و همکاران ( ،)2008نشان داد كه بين انگاره ذهني مثبت از خدا و گسترة وسيعي از
نشانگان رفتاري ،شامل شکايت جسماني ،وسواس ،افسردگي ،اضطراب ،خصومت ،افکار پارانوئيدي و
روانپريشي همبستگي منفي و معناداري وجود دارد .فالنلي و همکاران ( ،)2009نيوتون و مکين تاش (،)2010
به اين نتيجه رسيدند كه افراد با انگاره ذهني مثبت به خدا ،از مقابلههاي روانشناختي بااليي برخوردارند و
موقعيتها را به صورت مثبت ارزيابي ميكنند (ر.ك :برآبادي.)1394 ،
نتايج تحقيقات بررسي رابطه درك از خدا و رضايت از زندگي ،در دانشجويان دانشگاه شيراز (حسين ثابت و رادي،
 ،)1394مقايسه كيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم (برآبادي ،)1394 ،پيشبيني سالمت عمومي براساس
تصور مثبت و منفي از خدا ،در دانشجويان (پرزور و همکاران ،)1394 ،ارتباط تصور از خدا با جنسيت ،سن ،تحصيالت ،نوع
رابطة با والدين و ساير اعضاي خانواده (عليانسب ،)1390 ،بررسي رابطه بين تصور از خدا و افسردگي در دانشجويان دختر و
پسر (زارعي ،)1388 ،بررسي رابطة تصور از خدا با تصور از والدين ،خود و ديگران مهم در دختران و پسران دانشجو (صادقي
و همکاران ،)1387 ،بيانگر ارتباط روانشناختي بين خداانگاره ،با ساير متغيرهاي روانشناختي است.
اين تحقيقات نشان ميدهند كه تصور مثبت از خدا و ارتباط نزديك با او موجب افزايش سالمت جسم و روان
خواهد شد .در تصور مثبت ،خدا به صورت موجودي مهربان ،حمايتگر و راهنما تصور ميشود كه نقـش آرامشبخش
دارد .در تصور منفي ،خدا با اصطالحات منفي همچون طردكننده ،نامهربان ،سختگير و مانند آن تصور ميشود كه
موجب نوميدي ،تنفر و خلق منفي در افراد ميشود (خاكساري و خسروي ،1391 ،ص.)85
افزون بر اين تحقيقات ،آموزههاي اسالمي است كه در آنها به ارتباط بين خداانگاره افراد و اعتماد و تبعيت از
خداوند ،اشاره شده است .خداانگاره صحيح (مثبت) از خداوند ،منجر به اعتماد به خدا و اطاعتپذيري و خداانگاره
نادرست (منفي) ،به عدم اعتماد و نافرماني از خدا خواهد انجاميد .اين ادراك ،كه اگر خداوند انسان را يارى كند ،هيچ
كس بر او چيره و غالب نخواهد شد ،و اگر او را واگذارد ،كسي توانايي ياري دادن به او را ندارد ،موجب ميشود تا
انسانها بر خدا توكل كنند (آلعمران.)160 :
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مجادله (براي مطالعه بيشتر ،ر.ك :مکارم شیرازی و همکاران ،1371 ،ج  ،14ص  )12در صفات خداوند
بدون علم موجب دوري از خدا و تبعيت از غيرخدا خواهد شد (حج .)3 :براساس آموزههاي قرآن ،انگاره ذهني از
خداوند ،احساس و عمل سه مقوله در ارتباط با هم هستند .نوع انگاره ذهني از خدا بر نوع احساس (نهجالبالغه،
1414ق ،نامه  (62و نوع احساس ،بر نوع عملکرد انسان اثر ميگذارد (آلعمران.)31:
انگاره صحيح (مثبت) نسبت به خداوند ،موجب محبت افراد نسبت به خداوند و نزديکي به او خواهد شد و به
عکس انگاره نادرست (منفي) نسبت به خداوند ،موجب دوري از خداوند و عدم تبعيت از دستورات او ميشود (مجلسى،
1403ق ،ج ،2ص .)4با نزديك كردن افراد به خداوند و بهتبع آن ،پيروي از دستورات خداوند ،الزم است تا انگارههاي
صحيح از خداوند ،ارائه و آموزش داده شود ،ولي الزمة اين كار ،شناسايي انگارههاي ذهني نادرست از خداوند است
كه هدف اين پژوهش ،را تشکيل ميدهد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر ،مطالعهاي كيفي از نوع تحليل محتواست .مطالعه كيفي ،هر نوع تحقيقي است كه يافتههاي آن از طريق
فرايندهاي آماري و با مقاصد كمّيسازي به دست نيامده باشد .دادههاي اين نوع تحقيق ،از طريق مشاهده ،مصاحبه و يا
تعاملهاي شفاهي گردآوري شده و متمركز بر معاني و تفسيرهاي مشاركتكنندگان در آن است (محمدپور،1355 ،
ص .)100هدف از تحقيق كيفي ،توصيف واقعيتها از ديد آزمودنيها و تعريف موقعيت افراد مورد مطالعه ،شامل رفتار قابل
مشاهده ،انگيزهها ،احساسات و هيجانات ذهني آنان است و رويدادهاي دروني فقط از طريق تجربة شخصي محقق در مورد
اينکه زندگي خود را چگونه ميبينند و تفسير ميكنند ،قابل درك است (تريسي ،1394 ،ص.)79
نمونهگيري و جامعه و نمونه آماري

در اين تحقيق ،از شيوة نمونهگيري هدفمند ،با راهبرد تغييرات بيشينه استفاده شده است .در اين حالت ،افرادي انتخاب
ميشوند كه در مورد پديدة اصلي ديدگاههاي متفاوتي دارند .مالك و معيار به حداكثر رساندن تفاوتها ،به مطالعه موردنظر
بستگي دارد .اين معيار ،ميتواند نژاد ،جنسيت ،ميزان سواد ،يا هر عاملي باشد كه شركتكنندگان را از هم متمايز ميسازد.
ايدة اصلي در اين رويکرد ،اين است كه اگر شركتكنندگان به صورت هدفمند متفاوت انتخاب شوند ،ديدگاههاي آنان اين
تفاوتها را نشان خواهد داد و يك مطالعه كيفي خوب را فراهم خواهد آورد (جان كرسول ،1390 ،ص  .)123با توجه به اين
توضيحات ،جامعة آماري اين پژوهش را دانشپژوهان دختر رشتههاي غيرالهيات مقطع كارشناسي ،سال تحصيلي 96-92
دانشگاه ميبد تشکيل ميدهند .از انتخاب نمونهها از ميان  580نفر دانشجوي دختر غيرالهيات ،با حداكثر تنوع (از طريق
نمونهگيري طبقهاي) ،از تمام رشتهها صورت گرفت و سپس ،از ميان هر طبقه ،افرادي به صورت هدفمند انتخاب شدند.
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مالك ورود نمونه ،رضايت شركتكنندگان ،مؤنث و مسلمان بودن افراد (اعتقاد به اصول دين) و مالك خروج ،تحصيل در
رشته الهيات و داشتن سابقة بيماري روانشناختي در سطح اختالالت باليني شخصيت ،به تشخيص روانپزشك بوده است.
دادهها بعد از  18مصاحبه ،به نقطه اشباع رسيد .ولي براي حصول اطمينان تا  22نفر ادامه يافت .ميانگين سني نمونهها،
حدود ( 22از 19ـ )25سال و انحراف استاندارد  2/11بوده است.
ازآنجاكه جنسيت افراد ،ميتواند در نوع ادراك افراد از خداوند مؤثر باشد(لوين ،تيلور ،و چاترز ،1994 ،ص
137ـ ،)145در جامعه آماري دانشجويان دختر انتخاب شدند .و ازآنجاكه امکان داشت ،دانشجويان در پاسخ به سؤاالت،
اطالعات مربوط به رشته تخصصي خود را  -بدون اعتقاد  -ارائه دهند ،از دانشجويان غير رشته الهيات استفاده شد.
از لحاظ ويژگيهاي مذهبي ،تمامي قشر مورد مصاحبه ،اصول دين را قبول داشتند .اما اكثر آنان در زمينة پايبندي به
فروع دين ،مانند اقامه نماز ،گرفتن روزه و يا رعايت پوشش اسالمي ،داراي ضعف بودند .ازآنجاكه ممکن است نوع
فرهنگ هر جامعه ،بر ميزان پايبندي به فروع دين اثر بگذارد ،در اين تحقيق سعي شده كه جامعه آماري از قوميتها
و فرهنگهاي متفاوت (فارس ،عرب ،ترك ،لر ،كرد ،بختياري) انتخاب شوند.
ابزار پژوهش

در اين تحقيق ،براي دستيابي به دادههاي پژوهش ،از مصاحبه نيمهساختاريافته ،استفاده شده است .مصاحبة
نيمهساختاريافته مصاحبهاي است كه در آن ،سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص ميشود و از تمام پاسخدهندگان،
پرسشهاي مشابه پرسيده ميشود .اما آنان آزادند كه پاسخ خود را به هر طريقي كه ميخواهند ،پاسخ دهند .البته در
راهنماي مصاحبه جزئيات مصاحبه ،شيوة بيان و ترتيب آنها بيان نميشود .اين موارد ،در طي فرايند مصاحبه تعيين
ميشوند (كريمي و نصر ،1392 ،ص .)74
ازآنجاكه شناخت خداوند ،مستلزم شناخت صفات اوست ،براي استخراج انگارههاي نادرست از خداوند ،سؤاالت
مصاحبه براساس صفات خداوند در قرآن و روايات طراحي شد پس از اعمال نظر  4نفر از استادان و كارشناسان در
حوزة علوم قرآن و حديث و حذف يا اصالح برخي ،سؤاالت به تأييد نهايي رسيد.
شيوة انجام مصاحبه

براي انجام مصاحبه ،پژوهشگر ضمن برقراري ارتباط ،جلب رضايت و اعتماد مصاحبهشوندگان براي همکاري صادقانه،
ابتدا با جلب اطمينان آنان ،اجازة مصاحبه را گرفته و سپس ،در محلي كه مصاحبهشوندگان راحتتر باشند ،اقدام به انجام
مصاحبه ميكند .در حين مصاحبه ،از گفتوگوها يادداشتبرداري و با رضايت مصاحبهشوندگان ،ضبط صدا انجام خواهد
گرفت .اين نوع مصاحبه ،جنبة تعاملي دارد و انجام آن ،به گونهاي است كه مشاركتكننده به طور طبيعي صحبت كند،
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فکر كند و واقعيت را سازماندهي كند (بازرگان هرندي ،1393 ،ص .)78مصاحبه و جمعآوري اطالعات ،بايد تا زماني
ادامه يابد كه افزايش اطالعات ،مفاهيم ،تحوالت ،خرده مقوالت و تنوعهاي جديد به دست ندهد و به اصل اشباع نظري
برسد اين امر ،به بزرگي جامعه مورد مطالعه و مسئله تحقيق بستگي دارد (ذكايي ،1381 ،ص.)60
مصاحبههاي مورداستفاده در اين پژوهش در فاصله زماني حداقل  60دقيقه و حداكثر  90دقيقه انجام گرفته است.
روش تحليل دادهها

در اين پژوهش ،براي تحليل دادهها از روش تحليل تفسيري استفاده گرديد .در اين روش ،پژوهشگر درصدد است تا
در حد امکان ،به آشکار كردن پيامهاي نهفته در متن نوشتاري مصاحبه بپردازد .بدينمنظور ،متن مصاحبه بايد به طور
كامل و با شرح جزئيات نوشته شود تا بتوان به درك كاملي از آنچه مصاحبهشونده گفته ،دست يافت (كريمي و نصر،
 ،1392ص  .)80زماني كه پژوهشگر با استفاده از روش كدگذاري باز ،رمزگذاري را انجام ميدهد ،رمزها را براساس
معناي موردنظر مصاحبهشوندگان تعريف ميكند(همان ،ص .)82
پس از رمزگذاري و استخراج كدهاي اوليه ،كدها براساس شباهتها دستهبندي و طبقهبندي شده و در قالب
مقوالت شکل ميگيرند .الزم به يادآوري است كه پس از پياده كردن مصاحبه و گزارهنويسي ،گزارههايي مورد تحليل
قرار گرفتند كه به خداانگاره (ادراك) نادرست مربوط ميشدند .مبناي تشخيص خداانگاره درست از نادرست ،انگارههاي
صحيحي از خداوند است كه از قرآن و روايات ،استخراج شده است و بيان آنها ،به علت طوالني شدن تحقيق ،نوشتار
جداگانهاي را طلب ميكند .اما براي نمونه ،در برخي موارد به آنها اشاره خواهد شد.
يافتههاي پژوهش

براساس يافتههاي پژوهش ،در نهايت  108مفهوم در كدگذاري اوليه و  68مقوله در كدگذاري باز ،به دست آمد كه
با حذف موارد تکراري ،به  62مفهوم و  18مقوله تقليل يافت كه بهعنوان انگارههاي ذهني نادرست از خداوند ،شناخته
شدند و اين انگاره هاعبارتند از:
 .1فهم استعارهاي از خداوند و صفات او

يکي از ادراكات نادرستي كه در مصاحبه با دانشجويان قابل توجه است ،تشبيهسازي خداوند در صفاتش به بندگان است.
تشبيه مصدر باب تفعيل ،از ريشه «ش ـ ب ـ ه» در لغت مانند كردن چيزي به چيزي (ابنمنظور1408 ،ق ،ج  ،7ص )23
و در اصطالحِ علم بيان ،مانند كردن چيزي به چيزي در صفتي و در اصطالحِ متکلمان ،مانند كردن خداوند به خلق و بيشتر
به انسان است (شهرستاني1415 ،ق ،ج  ،1ص93و .)173تشبيه به اين معنا (كالمي) ،همان ادراك نادرستي است كه در
مصاحبه با دانشجويان به دست آمده است .اين نوع تشبيه ،مستلزم نقص بوده و در آيات و روايات از آن نهي شده است
(نحل74 :؛ شوري ،)11 :استمرار بر اين امر ،توقعات و پيامدهاي سوئي را رقم زده و راه رسيدن به سعادت در پرتو معرفت و
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قرب الهي را ميبندد (صدوق1398 ،ق ،ص69؛ حرعاملى1409 ،ق ،ج  ،28ص .)339با توجه به سؤاالتي كه از دانشجويان
پيرامون تصور آنها از خداوند و ذهنيتشان از توحيد (توحيد در خوف و خشيت) ،اقتدار ،خالقيت ،عدل ،رحمت و هدايتگر بودن
خداوند پرسيده شد ،آنها خداوند را به موجودي مادي ،داراي اين صفات تشبيه كردند .تشبيهسازي خداوند به پيرمرد سفيدپوش
يا پيرمرد عالم ،با محاسني سفيدرنگ در هنگام تصور خدا؛ تشبيه خداوند به نگهبان يا انسان قدرتمند ،در ترس از خدا؛ و به
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 خالقيت خدا؛ به قاضي ،پدر و مادر يا فرد ترازو به دست در عدل خدا؛ و به رهبر يا سرگروه ،انسان تذكردهنده و هادي و
شخص راهنما در هادي بودن خدا؛ و به مرد مهربان و خوشقيافه ،معلم مهربان و والدين مهربان در رحمت خدا ،ازجمله
تصورات غلطي است كه ميتوان از آن ياد كرد .به عنوان نمونه ،يکي از دانشجويان در پاسخ به اين سؤال ،كه در ترس از
خدا ،خدا را به چه تشبيه ميكنيد ،گفت« :خدا را به انساني قدرتمند كه توانايي دارد بدترين اتفاقات را برايت به وجود آورد و
تو را نابود كند ،تشبيه ميكنم» (شركتكننده .)1
 .2اختصاص خداوند به موقعيتهاي مرزي

منظور از موقعيتهاي مرزي ،مراجعه به خداوند در زمان ها و موقعيتهاي خاص و بخصوص در مواقع گرفتاري است
(يونس .)12 :براساس آموزههاي قرآن ،انسان خردمند (آلعمران )191-190 :و مؤمن (احزاب ،)42-41 :كسي است
كه در تمام احواالت خود به ياد خدا باشند و او را به موقعيت خاصي اختصاص ندهد.
براساس مصاحبهاي كه از دانشجويان به عمل آمد ،اكثر آنها اذعان كردند كه در مواقعي كه غم و غصه بر آنها
غالب ميشود ،به سراغ خداوند ميروند و در زمان شادي ها ،توجه كمي به خدا دارند يا او را فراموش ميكنند .براي
نمونه ،يکي از دانشجويان ميگويد« :در شادي زياد به خدا فکر نميكنم ،ولي در غم بيشتر به خدا فکر ميكنم ،در
غم و غصه گوش كردن آهنگ ،رفتن به بيرون و تنهايي در اولويت است .در مواقعي كه خيلي غمگين هستم با خدا
حرف ميزنم و گاهي كه از همه جا نااميدم ،نماز هم ميخوانم (زياد اهل نماز خواندن نيستم) (شركتكننده .)3
 .3ادراكات نادرست در توكّل به خداوند

با توجه به تحليل دادهها و مرحله كدگذاري در قسمت توحيد در استعانت ،سه مقوله به دست آمد كه ذيل مقوله كلي «ادراكات
نادرست در توكل به خداوند» قرار گرفت .در ادامه ،به توضيح هريك از اين مقولهها ،به صورت جداگانه خواهيم پرداخت.
الف .شك در اعتماد و توكل به خداوند

برخي شركتكنندگان در پاسخ به اينکه چرا در برخي كارها ،به دروغ يا فراهم كردن آشنا يا دادن هديه متوسل شده
و به خدا اعتماد نکردند ،استعانت از خداوند را بينتيجه دانسته ،و گفتند« :گاهي در انجام كاري كه ميخواستم به
نتيجه برسد ،دروغ گفتم ،چون قبالً ،به خدا اعتماد كردم و خيلي صبر كردم و به نتيجه نرسيدم .ازاينرو زده شدم و
به دروغ متوسل شدم» (شركتكننده .)13
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بعضي ديگر نيز از اعتماد بر خداوند ترس داشته كه شايد خداوند صالح نداند و كارشان سريع انجام نشود.
در برخي مواقع براي اينکه كارم به نتيجه برسد به دروغ يا هر كار ديگري متوسل شدم؛ چون با هريك از اين روشها كارم
زودتر حل ميشد .در اين مواقع ،به خدا اطمينان نکردم كه شايد خدا صالح نداند ،كارم سريع انجام شود (شركتكننده .)14
ب .برداشت نادرست از مفهوم توكل

صرفنظر از استفاده از راههاي نامشروع در رسيدن به هدف ،تسريع در انجام امور با استفاده از عوامل مادي ،نسبت به عوامل
معنوي (توكل بر خداوند) ،ازجمله ادراكات نادرستي است كه از پاسخهاي شركتكنندگان در مصاحبه قابل برداشت است.
مواردي بوده كه در انجام كاري كه طمع داشتم به سرانجام برسد به دروغ يا هر نوع كار ديگري متوسل شدم .علت
اين نوع عملکرد اين بود كه در برخي موارد ،چند سال صبر كردم و چون نتيجه نگرفتم ،به عوامل مادي متوسل شدم و
در برخي موارد صبر هم نکردم و از عوامل مادي كه در دسترس بود كمك گرفتم( .شركتكننده .)21
مواردي بوده كه در كاري كه طمع داشتم به سرانجام برسد به دروغ يا هر نوع كار ديگري متوسل شدم چون
فکر ميكنم انسانها بيشتر و سريعتر كارمان را انجام ميدهند (شركتكننده.)3
به نظر ميرسد كه ،آنها برخالف آنچه خداوند در قرآن ميفرمايد (نجم ،)39 :توكل را به معناي دست روي دست
گذاشتن و واگذاركردن كارها به عهده خداوند ميدانند.
ج .توكل به خدا در انجام كار خطا

يکي ديگر از انگارههاي نادرستي كه ذيل توكل به خداوند ميتوان از آن ياد كرد ،توكل به خدا در انجام كار خطاست.
در برخي مواقع براي انجام كاري كه طمع داشتم به سرانجام برسد ،به دروغ يا دادن هديه متوسل شدم .البته ،به
خدا هم اعتماد كردم ،ولي چون طرفم كسي بود كه ممکن بود هديه را از كس ديگري بگيرد ،من پيشدستي كردم
تا حقم ضايع نشود (شركتكننده .)1
با دقت در اين گزاره ،روشن ميشود كه فرد براي انجام گرفتن كارش ،ازيكسو ،به خدا توكل كرده ،ولي از سوي
ديگر ،اقدام به دادن رشوه كرده است.
مراجعه به آيات قرآن نشان ميدهد كه جمع توكل بر خدا ،با اين عملکرد خالف صحيح نيست؛ زيرا در بسياري
از آيات قرآن قبل از توكل بر خداوند ،از ايمان سخن به ميان آمده و اين امر نشان ميدهد كه الزمة توكل بر خداوند،
ايمان به اوست .آية  65سورة «نساء» نشان ميدهد كه كساني از مقام ايمان برخوردار هستند كه در برابر آنچه خدا
و رسول خدا بدان دستور دادهاند ،تسليم و راضي (ظاهري و دروني) باشند و مسلماً خدا و رسول خدا به انجام
چنين امور خالفي دستور ندادهاند.
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 .4اعتقاد به تبعيت احكام دين از عرف زمانه

عرفي دانستن و تشخيص نادرست موضوعات احکام ،ازجمله مفاهيمي است كه تنها به جامعة آماري اين پژوهش
محدود نميشود و كل جامعه اسالمي را دربر ميگيرد .براي نمونه يکي از دانشجويان ميگويد :آرايش در بيرون از
خانه در حد كم اشکالي ندارد ،خدا در قرآن چنين چيزي نگفته كه اصالً آرايش نکنيد .خدا در قرآن گفته كه زينتتان
براي شوهرانتان آشکار و براي ديگران آشکار نکنيد .خدا انسان را اين قدر محدود نميكند ،آن هم در جامعه االن كه
همه آرايش ميكنند و اين آرايش كم آنقدر نيست كه كسي را تحريك كند .خداوند فرموده كه آراسته باشيد و اين
آرايش كم جزء آراسته بودن است (شركتكننده .)13
 .5داشتن حس طلبكارانه نسبت به خداوند

متأسفانه ،بسياري از ما انسانها فکر ميكنيم كه خداوند بايد هر آنچه را كه از او درخواست ميكنيم ،برايمان فراهم كند
و وقتي اين تفکر عملي نميشود ،از او طلبکار شده ،و ميگوييم :چون خدا به خواستههاي ما توجه نکرد ،ما هم از فرامين
او اطاعت نميكنيم .براي نمونه ،يکي از شركتكنندگان در پاسخ به اين سؤال كه اگر در مسئلهاي بين خواسته خداوند
و كسي كه به او بسيار عالقهمند هستيد ،تضاد وجود داشته باشد ،به خواسته چه كسي عمل ميكنيد؟ ميگويد :بيشتر به
خواسته كسي كه دوستش دارم عمل ميكنم .به علت خواستههايي كه داشتم و اصرار داشتم به آنها برسم و خداوند به
من نداد و اگر خواستههايم را برآورده ميكرد ،هرگز به سمت غير از او نميرفتم (شركتكننده .)21
و ديگري ميگويد :مواردي پيش آمده كه به خاطر پاسخ نگرفتن از خداوند ،با او قهر كرده ،از او طلبکار شده
و در انجام واجبات شرعي كوتاهي كردم .علت عملکردم اين است كه انتظار داشتم خدا به من كمك كند؛ چون
خيلي شنيدم كه مهربان است ،ولي وقتي انتظارم برآورده نشد و به من كمك نکرد ،ناراحت شدم و همينطور كه
من را ناديده گرفت ،او را ناديده گرفتم (شركتكننده .)3
 .6ديدگاه افراطي نسبت به صفات خداوند

نظر داشتن افراطي به آمرزش ،رحمت و منتقم بودن خداوند ،از مفاهيمي است كه ذيل اين مقوله قرار ميگيرد .از
آيات قرآن برداشت ميشود كه خداوند ،به واسطه رحمتش همه گناهان بندگان خود را خواهد بخشيد .ولي اين
بخشيدن ،مشروط به توبه و تسليم خدا شدن و تبعيت از دستورات اوست (زمر53 :ـ .)55اما پاسخ شركتكنندگان به
سؤاالت پرسيده ،شده حاكي از رحمت و آمرزش بيقيد و شرط است ،بهگونهايكه با اين اميد ،خواستههاي شخصي
خود را بر دستورات خداوند ترجيح داده ،در تنهايي مرتکب خطا و گناه شده و از انجام حقوق الهي سر باز ميزدند .اگر
در مسئلهاي بين خواسته خداوند و كسي كه به او بسيار عالقهمند هستم تضاد وجود داشته باشد ،به خواسته كسي
كه دوستش دارم عمل ميكنم .به علت دوست داشتن آن فرد و اميد به بخشش خدا (شركتكننده .)9
«اگر يقين حاصل كنم كه نظر خداوند در انجام كاري است كه در ظاهر به ضرر من است ،آن كار را انجام
نميدهم ،ولي به رحمت خدا اميدوارم» (شركتكننده .)17
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«با اينکه اعتقاد دارم كه خدا من را در تنهايي ميبيند ،ولي باز هم كار خطا را انجام دادهام چون اراده ندارم و
نميتوانم جلوي وسوسهام را بگيرم و ميگويم :خدا ميبخشد» (شركتكننده .)20
«غفاريت خداوند تا حدي است كه حقالناس را نميبخشد ،ولي حقاهلل را ميبخشد حتي عمدي» (شركتكننده .)14
البته برخي افراد نسبت به منتقم بودن خداوند ،افراطينگر بودند و معتقد بودند :شايد عذاب و انتقامي در دو جهان وجود
نداشته باشد« :خداوند در اين دنيا انتقام نميگيرد ،در آن دنيا هم شايد عذابي وجود نداشته باشد؛ چون تا به حال نديدم از
كسي انتقام بگيرد» (شركتكننده  .)14درحاليكه قرآن خداوند را صاحب انتقام معرفي كرده است (ابراهيم46 :ـ.)47
 .7ترجيح غيرخداوند بر خداوند

درحاليكه آيات و روايات معصومان حاكي از اين هستند كه اطاعت از مخلوق ،كه از رهگذر نافرماني خداوند باشد،
جايز نيست (صدوق1413 ،ق ،ج  ،2ص )618؛ سؤاالت پرسيده شده از دانشجويان ،مبني بر نوع عملکرد آنها به
هنگام تضاد بين خواسته خداوند و فرد مورد عالقه آنها ،يا تضاد ميان حق و ناحق يا انجام نظر خدا ،كه به ظاهر به
ضرر آنهاست ،نشان داد بسياري از آنها ،به بهانه اميد به بخشش خداوند ،عشق و عالقه دنيوي را بر عشق و عالقه
به خداوند ترجيح دادند«.اگر در مسئلهاي بين خواسته خداوند و كسي كه به او بسيار عالقهمند هستم تضاد وجود
داشته باشد ،به خواسته كسي كه به او عالقه دارم ،عمل ميكنم؛ چون در بعضي مواقع ،خواسته كسي كه دوستش
دارم با خواسته خودم يکي است و در بعضي مواقع ،مجبور ميشوم به خواستهاش عمل كنم؛ چون ميخواهم ناراحت
نشود ،ولي خدا ميبخشد» (شركتكننده .)20
«اگر در مسئلهاي يقين حاصل كنم كه حق با اعضاي خانواده من نيست ،اگر بدانم كه اتفاق خاصي نميافتد و
شرايط عادي است ،سکوت ميكنم؛ ولي اگر بدانم كه نجات خانوادهام در گرو حرف من است ،طرف خانوادهام را
ميگيرم؛ چون خانوادهام همه چيز من است» (شركتكننده .)3
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
ميدهم؛ چون نظر خودم برايم مهمتر است و فکر ميكنم بيشتر به نفعم است» (شركتكننده .)14
 .8انجام كار براي خلق خدا و نه خداوند

بيشتر افراد موردمصاحبه در پاسخ به اين سؤال ،كه واكنش شما در قبال كسيكه كاري را برايش انجام ميدهيد؛ اما
در مقابل از او بيمهري و حتي دشنام ميشنويد ،چيست؟ از انجام آن كار اظهار پشيماني كردند« .در صورت بيمهري
و دشنام از انجام آن كار پشيمان ميشوم» (شركتكننده .)2
تعداد كمي از كار خود پشيمان نشده و گفتند كه ديگر كمك خود را تکرار نميكنند« :از كارم پشيمان نميشوم
ولي ديگر برايش كاري انجام نميدهم» (شركتكننده .)3
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برخي هم كمك نکردن خود را مقيد به تکرار اين بيمهري كردند« :در ابتدا ادامه ميدهم؛ ولي اگر ادامه يافت
در نهايت ،از انجام آن منصرف ميشوم» (شركتكننده  .)6برخي ديگر ،به شرط قرابت و نزديکي طرف مقابل ،كمي
انعطاف به خرج دادند:
«اگر خيلي به آن فرد نزديك باشم و بشناسمش تا زماني كه از او دلگيرم برايش كاري انجام نميدهم (زود
فراموش ميكنم)» (شركتكننده .)22
همه اين افراد بدون اينکه رضايت خدا را در نظر داشته باشند ،به رضايت خلق خدا چشم داشتند كه اگر چنين
نبود ،بايد بدون هيچ انتظار و قيدي به كار خود براي خدا ادامه ميدادند و اظهار پشيماني نميكردند.
 .9ديدگاه جبرگرايانه نسبت به صفات خداوند

ازجمله مقوالت استخراجشده از مصاحبه مرتبط با توحيد در دعا ،نگرش جبرگرايانه نسبت به صفات خداوند است.
بيتأثير دانستن دعا در اراده خداوند ،از مفاهيمي كه ذيل اين مقوله قرار ميگيرد« .به تأثير دعا كم اعتقاد دارم .فکر
ميكنم دعاي من هيچ تأثيري در اراده خدا ندارد و خداوند صداي من را نميشنود» (شركتكننده  .)19درحاليكه
قرآن ميفرمايد« :قُلْ ما يَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ» (فرقان :)77 :اگر دعايتان نباشد پروردگارم به شما ارجى ننهد.
 .10ديدگاه تفريطي نسبت به صفات خداوند (توحيد در رجا و منتقم بودن خداوند)

برعکس ديدگاه افراطي ،برخي نگاه تفريطي به صفات خداوند دارند .براي نمونه ،عدهاي بر اين باورند كه استفاده از
اسباب مادي ،موجب ميشود تا سريعتر به هدفشان برسند ،تا اينکه اميد داشته باشند ،خدا به آنها كمك كند« .بعضي
وقت ها بدون در نظر گرفتن خدا يا نااميدي از او ،سعي كردم تا از طريق اسباب مادي به نتيجه دلخواهم برسم ،چون
خدا اگر ميخواست كمك كند كمکم ميكرد ،خودم بايد كاري ميكردم» (شركتكننده .)20
برخي معتقد بودند كه خداوند پس از انجام هر گناه ،مترصد فرصتي است تا از گناهکاران انتقام گرفته و آنها را به
دردسر بياندازد« :حساسيت زيادي نسبت به عذابهاي الهي دارم؛ چون خداوند عادل است و پاسخ كارهايمان را چه
در اين دنيا و چه در آن دنيا ميدهد .اين ذهنيت ناشي از تجربه شخصي است» (شركتكننده .)7
 .11ارتباط دادن خداوند با داشتهها و نداشتههاي مادي

يکي از رفتارهاي نادرست ،كه ناشي از خداانگاره نادرست ما انسانها از خداوند است ،ارتباط دادن خداوند با داشتهها
و نداشتههاي مادي است بدين ترتيب ،كه بدون درنظرگرفتن اين اصل قرآني كه لطف يا مجازات خداوند بيمقدمه،
شامل حال كسي نخواهد شد (رعد ،)11 :داشتهها و موفقيتهاي ديگران يا از دست دادن متعلقات دنيايي اعم از مال،
جان ،آبرو و ...را به خدا نسبت داده و از او رنجيده و طلبکار ميشويم« :اگر روزي متعلقات دنيايي از من گرفته شود
از خدا رنجيده و حتي طلبکار هم ميشوم» (شركتكننده .)3
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 .12نزديكي با خدا مستلزم رنج و سختي

يکي از ادراكات غلط و عوامانه رايج اين است كه هر كسي به خدا نزديك تر باشد ،رنج و سختي بيشتري ميبيند.
پس همان بهتر كه در حالت اعتدال باقي بمانيم و به خدا نزديك نشويم .اين عبارت كه در قالب سؤال از قشر
مورد مصاحبه پرسيده شد ،مورد موافقت اكثر آنها قرار گرفت .به دليل موافقت با محتواي شعرِ «هر كه در اين بزم
مقربتر است  /جام بال بيشترش ميدهند» ،آنها عبارت دوم ذيل را نيز به داليلي تأييد كردند و برخي به قدرت
تحمل پايين خود اشاره كردند.
«با اين بيت شعر «هر كه در اين بزم مقربتر است جام بال بيشترش ميدهند» و اين جمله «الزمة نزديکي به
خدا تحمل رنج و درد و سختي است ،پس همان بهتر كه در حالت اعتدال باقي بمانيم» ،موافقم؛ چون تحمل سختي
زياد را ندارم و اگر زياد سختي بکشم ،شايد خدا را كنار بگذارم» (شركتكننده .)7
برخي ديگر ،ترس از بالهاي بيشتر را نيز اضافه كردند« .با هر دو جمله موافقم .علت موافقت با اين جمله ،ترس
از بالهاي بيشتر است ،تحمل آن را ندارم» (شركتكننده .)19
 .13خشمگين شدن خدا در برابر اعتراض به ناماليمات زندگي

برخي از شركتكنندگان ،به دليل اين اعتقاد كه اعتراض نسبت به ناماليمات زندگي ،موجب خشمگين شدن خدا و
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
ميداند كه من نميدانم .او ناراحت ميشود و بدتر ميكند تا من بفهمم كه نبايد اعتراض كنم» (شركتكننده .)20
«موافقم ،علت اين پاسخ تجربه شخصي است ،شايد هم به صالحم است ،ولي چون اين موقعيت را دوست ندارم
موضعگيري ميكنم» (شركتكننده  .)13آنچه از آيات قرآن مبني بر ناله و شکوه حضرت آدم از كار خود ،به درگاه
خدا (اعراف )23 :و حضرت ايوب از بيمارى خود (انبياء )83 :و حضرت موسى ،از فقر و ندارى (قصص )24 :و حضرت
يعقوب از فراق فرزند (يوسف )88 :فهميده ميشود ،اين است كه شکايت بردن و اعتراض به نزد خداوند مانعى ندارد.
آنچه مذموم است ،سکوتى است كه بر قلب واعصاب فشار مىآورد و سالمت انسان را به مخاطره مىاندازد و يا ناله
و فرياد در برابر مردم است كه موقعيت انسان را پايين ميآورد (قرائتى ،1388 ،ج ،4ص .)268
 .14شك در برخي از صفات خداوند

با توجه به نتايج تحقيق ،يکي ديگر از خداانگارههاي نادرست ،شك در برخي صفات خداوند است:
الف .شك در كريم بودن خداوند

هرچند خداوند در قرآن ،خود را با وصف كريم معرفي كرده است (نمل)40 :؛ اما محروم بودن از برخي نعمات و وسايل
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راحتي و آسايش و برآورده نشدن درخواستهايي كه بر انجام آنها اصرار داريم ،موجب ميشود تا در كريم بودن خداوند شك
كنيم« .اينکه خداوند روزي ما را بيش از اين مقدر نکرده و از دادن برخي نعمتها محروم كرده و به درخواستهايي كه
عاجزانه از درگاهش ميكنيم ،پاسخ نميدهد ،موجب ميشود كه به كرمش شك كنم» (شركتكننده .)9
ب .شك در عدالت خداوند

برخالف آنچه از قرآن مبني بر عدل خداوند ،برداشت ميشود (نحل )90:وجود تفاوت ها در بين انسانها ،اعم از
فردي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...موجب شده كه برخي از وضعيت موجود ،احساس نارضايتي كرده و به عدالت
خداوند شك كنند .اين مطلب ،از گفته دانشجوياني برداشت ميشود كه اعتقاد داشتند« :خداوند عادل نيست (شك)؛
چون برخي انسانهاي ظالم و غيرمقيد به دستورات خداوند در رفاه زياد هستند ،ولي برخي انسانهاي مقيد به
دستورات خداوند در رنج و سختي به سر ميبرند» (شركتكننده .)20
«خداوند عادل نيست (شك)؛ چون در اين دنيا انتقام انسانهاي مظلوم را از ظالم نميگيرد» (شركتكننده .)4
«اينکه خدا به يکي انواع مختلف نعمتها را عطا كرده ،ولي به ديگري حداقل نياز را نداده است موجب ميشود
تا به عدالتش شك كنم»( .شركتكننده .)13
«تفاوتهاي فردي (اعم از زيبايي ،سالمتي ،ثروت ،موقعيت و نژاد) كه خداوند در ميان ما و افراد باالتر از ما قرار
داده باعث ميشود به عدالت خدا شك كنم» (شركتكننده .)3
«خداوند عادل نيست (شك) كه در مقابل گناه كسي ،فرزندان يا نسل بعد از او با مشکالتي مواجه ميشوند»
(شركتكننده .)8
ج .شك در خير مطلق بودن خداوند

برخي از شركتكنندگان ،وجود بالهاي طبيعي مثل سيل ،زلزله و ...را دليل بر شك در خير مطلق بودن خداوند دانسته
و برخي ديگر به عواملي چون بيماري ،مرگ و داغ عزيزان اشاره كردند.
«خداوند چون عذاب دارد (سيل ،زلزله و )...خير مطلق نيست» (شركتكننده .)8
«بيماري ،مرگ ،داغ عزيزان و ديگر ناراحتيها باعث ميشود تا به خير مطلق بودن خدا شك كنم» (شركتكننده .)3
د .شك در هدايتگر بودن خداوند

برخي از شركتكنندگان ،بدون توجه به نقش اختيار در هدايت و گمراهي انسان ها (عنکبوت69 :؛ نحل ،)104 :خداوند را
مسبب اين گمراهي ميدانستند« :اينکه خدا از گمراهي عدهاي (حتي كساني كه ما دعا ميكنيم تا از گمراهي نجات يابند)
جلوگيري نميكند ،تا آنها هم هدايت شوند موجب ميشود به هدايتگر بودن او شك كنم» (شركتكننده .)9
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 .15نفي برخي از صفات خداوند

نفي عدالت خداوند ،از مفاهيمي است كه ذيل اين مقوله قرار ميگيرد .يکي از شركتكنندگان در مصاحبه از مرتبه
شك در عدالت خداوند باالتر رفته ،از همان ابتدا در تمامي سؤاالت مطرحشده در زمينة عدالت خداوند ،اين عدالت را
نفي كرد« :اگر حقي از من ضايع شود و تالشهايم در جهت احقاق آن بينتيجه باشد ،باز به عدالت خدا شك ميكنم.
من به عدالت خدا معتقد نيستم» (شركتكننده .)14
 .16تصور فراموش شدن افراد توسط خداوند (به حال خود واگذاشتن)

وجود مشکالت و سختي ها در زندگي و بر وفق مراد نبودن حوادث آن ،موجب ميشود تا برخي گمان كنند كه
خداوند آنها را فراموش كرده است« :خدا را به خاطر سالمتي بدن و مخلوقاتش شکر ميكنم ،ولي به دليل مشکالت
و سختيهايي كه برايم پيش ميآيد ،ناشکري ميكنم كه چرا به دنيا آمدم .ميگويم اگر من نبودم ،اين مشکالت
برايم پيش نميآمد» (شركتكننده .)20
مراجعه به آيات قرآن ،نشان ميدهد كه در چنين مواقعي ،نهتنها خداوند انسان ها را به حال خود رها نکرده ،بلکه
اوضاع پيشآمده گاه به نفع او نيز خواهد بود ،ولي به جهت عدم اطالع از آن مينالد« :عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ
خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ» (بقره.)216 :
 .17درك نادرست از عدالت خداوند

برخي از مصاحبهشوندگان ،عدل را به معناي تساوي برقراركردن بين بندگان داشته اظهار داشتند« :عدل خداوند به
معناي برقرار كردن مساوات است» (شركتكننده .)10
«عدل خدا به معناي تساوي است و مانند پدر و مادر به همه بندهها ،به يك چشم نگاه ميكند» (شركتكننده .)8
 .18درك نادرست از مفهوم عسر و حرج

متأسفانه برخي شركتكنندگان ،به بهانه اينکه خداوند راضي به در سختي قرارگرفتن بندگانش نيست (قاعده نفي عسر
و حرج) و دين اسالم دين راحت و آساني است ،از انجام دادن واجبات شرعي ،چون گرفتن روزه ،خواندن نماز ،دادن
زكات ،رعايت حجاب و ...شانه خالي ميكنند« :خداوند راضي به در سختي قرار گرفتن بندگانش نيست ،خداوند رحمان
و رحيم است و كوتاهي در انجام واجبات شرعي را ميبخشد .انجام تکاليف شرعي به نفع خود انسانهاست و خداوند به
آن نيازي ندارد و اگر در انجام آنها كوتاهي كنيم ،در واقع از حق خودمان ميگذريم» (شركتكننده .)2
اين ادراك ناشي از درك نادرست از مصاديق حقيقي عسر و حرج و اصالت دادن به مصاديق واقعي آن در لسان
برخي انسانهاست .مصداق حقيقي عسر و حرج را ميتوان با مراجعه به آيات قرآن ،كه نشئتگرفته از حقيقت مطلق
است ،به دست آورد .براي نمونه ،قرآن كريم بيماري را از مصاديق عسر و حرج در حکم وجوب روزه دانسته و بيمار را از
روزه گرفتن معاف دانسته است (بقره .)185 :همچنين ،اضطرار را عامل رفع تکليف شمرده است (مائده.)3 :
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بحث و نتيجهگيري

خداانگاره يا تصور از خداوند ،حالتي روانشناختي است كه به چگونگي احساس فرد نسبت به خداوند و برداشت و
درك فرد ،مبني بر چگونگي احساس خداوند نسبت به وي مربوط ميشود (گريمز ،2007 ،ص  )140و ممکن است
هوشيار يا ناهوشيار ،رشديافته يا رشدنايافته ،سالم يا بيمارگونه ،ساده يا پيچيده ،و مفيد يا خطرناك باشد (برآبادي و
همکاران ،1394 ،ص .)9ازآنجاكه براساس آموزههاي اسالمي ،ميان انگاره ذهني افراد از خداوند و نوع احساس و
عملکرد آنها ارتباط وجود دارد (مجلسى1403 ،ق ،ج ،2ص ،)4چگونگي انگاره ذهني ما از خداوند ،به شدت در رفتار
و تعامل ما با خدا و ساير انسان ها اثر ميگذارد.
افرادي كه انگاره ذهني منفي از خداوند دارند ،نميتوانند با او رابطهاي عاطفي و صميمي برقرار كنند و به مقام عبوديت و
محبت خداوند ،كه همان هدف خلقت است ،نائل شوند .حتي اگر اهل عبادت هم باشند ،عبادتشان ناشي از ترس و اضطراب
است؛ نه از روي رابطه و اعتماد به خداوند كه اساس دلبستگي به خداست (عليانسب ،1390 ،ص  .)64اما انگاره صحيح از
خداوند موجب محبت افراد نسبت به خداوند و در نتيجه ،تبعيت و پيروي از دستورات او خواهد شد (آلعمران.)31 :
انگاره ذهني از خداوند به سبب اهميتي كه از لحاظ ديني و روانشناختي دارد ،توجه نظريهپردازان روابط موضوعي
و روانشناسان دين را جلب كرده است .در يك جمعبندي كلي ،اقدامات پژوهشي و نظريهپردازيهايي كه روانشناسان
در خصوص دين ارائه كردهاند ،در چهار قلمرو قرار ميگيرد .1 :پيگيري و تالش براي توجيه ،تبيين و تفسير دين از لحاظ
روانشناختي؛  .2توصيف دين سالم و ناسالم ،با هدف تفکيك و تمايز بين اليههاي مختلف سالم و ناسالم دين؛  .3مطالعه
و بررسي آثار و پيامدهاي روانشناختي دين ،با هدف بررسي رابطه دين با سالمت روان ،بيماري رواني ،رفتارها و
نگرشها؛  .4تهيه و طراحي ابزارهاي معتبر و مناسب براي سنجش باورها ،اعتقادات ،انگيزهها و رفتارهاي ديني (برآبادي
و همکاران ،1394 ،ص  .)20نتايج حاصل از اين پژوهش ،در قلمرو سوم و چهارم قابل بررسي است.
با توجه به اينکه قلب سليم و روان سالم ،تنها با خداانگاره صحيح از خداي متعال و اطاعت از تکاليف ديني در
برابر عظمت مطلقه او به دست ميآيد و ارتباط با خالق هستي ،ميتواند احساس سعادت و خوشبختي را در انسان
بهوجود آورد ،بهگونهايكه حتي اتفاقهاي ناگوار و مشکالت زندگي را خواست خداوند و گامي در جهت رشد و كمال
خود بداند ،ضروري است كه پيش از ارائه خداانگارههاي صحيح از خداوند ،خداانگارههاي نادرست از او شناسايي شوند.
اين تحقيق ،با استفاده از رويکرد كيفي و روش تحليل محتواي تفسيري ،به استخراج انگارههاي ذهني نادرست از
خداوند پرداخته كه حاصل آن  18خداانگاره نادرست است.
اين موارد ،نتيجة تحليل محتواي گزارههايي است كه در مصاحبه با دانشجويان دانشگاه ميبد به دست آمد و تمامي
مراحل ،اعم از روش تحليل ،شناسايي انگارههاي ذهني درست از نادرست و نامگذاري مفاهيم و مقولهها ،توسط دو تن از
استادان در حوزه روانشناسي و مشاوره و چهار تن از كارشناسان علوم قرآن و حديث ،مورد بازبيني و در نهايت تأييد قرار
گرفت .معيار سنجش خداانگارههاي درست از نادرست ،خداانگارههاي صحيح مستخرج از قرآن و حديث است.
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يافتههاي اين پژوهش ،همسو با يافتههاي تحقيقاتي است كه در حوزة سازههاي ديني مانند خداانگاره ،خداآگاهي
و سالمت روان انجام گرفته است .مواردي همچون برآبادي و همکاران ( ،)1394الرنس ( ،)1997غباري بناب و
حدادي كوهسار ( ،)1389نورعليزاده ميانجي و بشيري (1391و ،)1395زارعي ( ،)1388حسين ثابت و رادي (،)1394
براد شاو و همکاران ( ،)2008فالنلي و همکاران ( ،)2009گرينوي و همکاران ( )2003اشاره كرد.
از يافتههاي اين پژوهش ،ميتوان بهعنوان معيار تصور از خدا ،در ارزيابيهاي روانشناختي و ارتقاء سالمت روان
افراد استفاده كرد .با توجه به اينکه در ايران ،مطالعات زيادي در حوزه ،تصور از خدا انجام شده و مهمترين نقطه ضعف
اين مطالعات ،مقياسهاي اندازهگيري و ابزار سنجش آنهاست كه عمدتاً محدود به دين مسيحيت است و براي پيروان
ساير اديان ،حداقل به سادگي قابل تعميم نيست ،سؤاالت و نتايج اين پژوهش ،ميتواند مبناي نظري و ابزار مناسبي
براي سنجش تصور از خدا ،مطابق با دين اسالم و فرهنگ ايراني باشد.
ازجمله محدوديتهاي اين پژوهش ،اين است كه در اين پژوهش ،به علت اينکه تنوع نمونه از بين نرود ،كنترلي
بر روي پايبندي به فروع دين صورت نگرفت .ازآنجاكه ممکن است انگارههاي ذهني افراد پايبند و غيرپايبند به فروع
دين ،با هم متفاوت باشد ،پيشنهاد ميشود كه پژوهشهايي مشابه بر روي هر دو گروه به صورت جداگانه صورت
گيرد .محدوديت ديگر ،تعميم نتايج تحقيق بر روي ديگر گروههاي سني و جنسيتي است .ازآنجاكه جامعه آماري اين
پژوهش ،دانشجويان دختر غيرالهيات دانشگاه ميبد هستند ،پيشنهاد ميشود كه پژوهشهايي مشابه در جامعهاي
گستردهتر ،با تنوع گرايشهاي مذهبي و جنسيتي در قشرهاي مختلف جامعه صورت گيرد.
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