
  مسيحيت و روانشناسي
  روبرت آسيريان

همه ما كم و بيش و به اشكال مختلف با مباحث روانشناختي آشنايي داريم و به فراخور 
ماهيت ويژه مسائل .  ايم مان مطالعاتي در اين زمينه داشته تحصيالت و مطالعات و عالئق

هد، باعث د مان را تشكيل مي ناپذير از حيات روزمره روانشناختي كه بخشي جدايي
، بلكه از سر اجبار و نياز در پي كسب اطالعاتي در اين  گردد تا غالباً نه از سر كنجكاوي مي

دوران نوجواني قدم گذاشته است  به  براي مثال فرزند نوجواني داريم كه تازه .  زمينه باشيم
 . اش ما را كالفه كرده است جويانه و رفتارهاي ناسازگارانه و عصيان

كنيم با خواندن كتبي در زمينه روانشناسي  آييم و سعي مي جويي برمي در پي چاره
يا همسري .  مان بيابيم نوجواني و مشاوره با متخصصين اين زمينه راه حلي براي مشكل

هاي مرتفع گاه  داريم كه دچار ترس از ارتفاع است و رفتارهاي غيرعادي وي در مكان
يا اينكه خودمان .  دهيم ود را از دست ميسازد كه تحمل خ آنچنان شرايط را مشكل مي

روز نيز اين افسردگي شدت  ايم و روزبه كنيم كه اخيراً دچار افسردگي شده احساس مي
  .توان ذكر نمود هاي متعدد ديگري نيز مي مثال. سازد تر مي يابد و عرصه را بر ما تنگ مي

كالت بغرنج و پيچيده رواني به ها و مش ، گاه ميزان رويارويي ما با پديده عنوان مسيحيان به
هاي روانشناختي  تري با مسائل و پديده شكل گسترده مراتب بيشتر بوده و گاه ما بايد به

اي كه خوانده شده است تا چون خداوند خود به جهان  عنوان جامعه كليسا به.  روبرو شويم
ها و آالم  از رنجها و كاستن  ترين وظايفش شفاي روح و روان انسان خدمت كند يكي از مهم

در طول تاريخ كليسا روحانيون . باشد رواني دردمندان و مسكينان و مطرودان جامعه مي
دادند كه امروزه روان درمانگران  مسيحي به اشكال مختلف تقريباً همان كاري را انجام مي

 ، كسب مساعدت ، تسلي يافتن دهند و اشخاص براي اعتراف به گناهان و مشاورين انجام مي
، راهنمايي شدن و اندرز شنيدن و موارد مشابه به روحانيون  و پشتيباني روحي و معنوي

هاي مذهبي  گر ارزش عنوان اشخاصي كه تجسم شدند و خادمين كليسا به مسيحي متوسل مي
و اخالقي جامعه خود بودند، وظيفه حمايت و پشتيباني از اشخاص دردمند و تسكين آالم 

  .بر عهده داشتندروحي و رواني آنان را 
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، در كمك به اشخاصي كه با نيازهاي  امروزه نيز شبانان و روحانيون در تداوم اين خدمت
كنند، با مسائلي  هاي عميقِ دروني به آنان مراجعه مي گوناگون روحي و مشكالت و رنج

هايي  توان آنها را پديده روبرو هستند كه بسياري از آنها مسائلي رواني بوده و مي
هاي روحاني و سنتي  ، در كنار روش اين موضوع كه شبانان و خادمين.  ناختي دانستروانش

هاي روانشناختي متوسل شوند  توانند به روش براي كمك به اشخاص تا چه حد مي
هاي روانشناختي و روان  امروزه روش. موضوعي است كه جاي بحث فراوان دارد

گيرند و شبانان براي  د استفاده قرار ميدرمانگري در مشاوره شباني به اشكال مختلف مور
اما اين موضوع . شوند ها متوسل مي رسيدن به حداكثر كارايي در خدمت خود به اين روش

توان بكار گرفت و آيا بكارگيري آنها تضادي با باورهاي  ها را تا چه حد مي كه اين روش
انگيزي است كه  ثبنيادين ايمان مسيحي و خدمت روحاني دارد يا خير از موضوعات بح

  . سعي خواهيم نمود در اين سلسله مقاالت تا حد امكان به آنها بپردازيم

  تواند كاري براي انسان انجام دهد؟ آيا روانشناسي مي

هاي  شود و عرصه بكارگيري اصول روانشناختي در كليسا تنها محدود به مشاوره شباني نمي
در روانشناسي .  تعليم را در نظر بگيريمبراي مثال مسئله . گيرد ديگري را نيز در برمي

، انتقال مطالب و فراگيري در  هاي خاصي براي ايجاد انگيزش در يادگيرنده تربيتي روش
توان اصول  براي تعليم مطالب و موضوعات مختلف روحاني آيا مي. سطح بهينه وجود دارد

شكل انجام گيرد؟ هاي روانشناسي تربيتي را بكار گرفت تا يادگيري در بهترين  و روش
اي  ، اگر چه ممكن است در زمينه روانشناسي تربيتي مطالعه بسياري از معلمين موفق

، انتقال مفاهيم به شكلي  شان اند، اما عمالً يكي از علل موفقيت آنان در خدمت تعليم نداشته
له يا مسئ.  ها و اشكال مناسب است قابل فهم براي ديگران و ارائه اين مفاهيم در قالب

ارائه مطالب و موضوعات روحاني براي سنين .  شادي را در نظر بگيريد معلمين كانون
مختلف كودكان بايد متناسب با ميزان درك و فهم هر سن خاص و متناسب با نيازهاي سني 

 سال و ميزان درك 6-4 براي مثال با شناخت خصوصيات و نيازهاي گروه سني. آنان باشد
اي تعليمي تنظيم نمود كه متناسب با نيازها و درك و فهم آنان  امهتوان برن و فهم آنان مي

ريز آموزشي و مؤلف كتاب درسي بدون آگاهي از نظريات  امروزه هيچ برنامه. باشد
تواند  روانشناسي رشد و بخصوص نظريات پياژه در مورد ساخت و كنش ذهن كودك نمي

در واقع . جامعيت الزم برخوردار باشداي تأليف كند كه از كارايي و  برنامه يا كتاب درسي



شادي و معلمين آن  ريزان آموزشي كانون  اصل تعليم و تربيت تكويني اصلي است كه برنامه
  .خوبي از آن آگاه باشند بايد به

، هر يك از ما در درون خود مسائل و  جدا از مسئله كاربرد روانشناسي در خدمات كليسايي
شوند و ما  ه موانع بزرگي در برابر رشد روحاني ما تبديل ميبينيم كه گاه ب مشكالتي را مي

تر با مسائل دروني  خويشتن كاوي و آشنايي عميق. فرسايند دهند و مي را از درون آزار مي
تر از  شود تا خودمان را بهتر بشناسيم و با شناخت مشكل و داشتن تصويري دقيق باعث مي

موند فرويد و ديگر روانشناساني كه پيروي مكتب پيروان زيگ.  جويي برآييم آن در پي چاره
گري هستند بر اين باورند كه ضمير ناخودآگاه بخشي مهم از شخصيت ما را  روان تحليل
  . ترين بخش شخصيت ماست دهد و در واقع مهم تشكيل مي

ضمير ناخودآگاه از نظر آنان آن بخش از شخصيت است كه از مجموعه افكار، غرايز، 
، تخيالت منفي و خاطراتي تشكيل شده كه از ابتداي  ها، عالئق ممنوع ترسها و  انگيزه

ايم اما به علت عدم توانايي رويارويي با آنها، آنها را به ضمير  زندگي با آنها روبرو بوده
گيري ضمير ناخودآگاه در ما  ايم و سپس مجموعه اين عوامل باعث شكل ناخودآگاه رانده

 ناخودآگاه و محتويات آن بسياري از اعمال ما را در كنترل از نظر آنان ضمير. اند شده
بدينسان بسياري از افكار و اعمال ما در . دهد دارد و زيربناي شخصيت ما را تشكيل مي

واقع تحت كنترل عواملي است كه از حيطه كنترل و آگاهي ما خارج بوده و شناختي نسبت 
ها و  مان بارها از بسياري از واكنش ما در تجربيات زندگي روزمره.  به آنها نداريم

توانيم بفهميم كه چرا در فالن شرايط بدينگونه عمل  شويم و نمي مان متعجب مي اعمال
 يافتن داليلي براي درك  در پي. كرديم و چرا رفتارمان اين قدر عجيب و غيرعادي بود

گاه علت رفتارمان را .  گيريم اي نمي ، نتيجه انديشيم آييم اما هرچه مي علت رفتارمان برمي
مان يا داشتن بعضي تجارب بفهميم اما در بسياري  توانيم با توجه به نحوه تعليم و تربيت مي

سازد كه  از موارد نيز كنكاش و جستجو در گذشته و در درون حتي ما را بيشتر متعجب مي
بم اصالً چرا فالن واكنش عجيب از من سرزد در حاليكه با توجه به تعليم و تربيت و تجار

  . رفت داشتن چنين واكنشي از من انتظار نمي

عنوان معمايي عجيب و  مان، به بدينسان ضمير ناخودآگاه و تأثير آن بر كل شخصيت
البته .  يابي به حيطه آن حاضريم هر بهايي بپردازيم رسد كه براي راه نظر مي ناگشوده به

هاي گوناگوني عنوان   آن ديدگاهروانشناسان گوناگون در مورد ضمير ناخودآگاه و ماهيت



. گروهي از روانشناسان حتي منكر وجود ناخودآگاه در شخصيت انساني هستند. اند كرده
توان به تعريفي قطعي در مورد ناخودآگاه و ماهيت  لذا با مطالعه آثار اين روانشناسان نمي

حثي كلي را نيز در البته در ادامه مقاالت ما در زمينه روانشناسي و مسيحيت مبا. آن رسيد
هاي علم  هاي آن و اينكه يك مسيحي چگونه بايد به يافته ، يافته مورد علم روانشناسي

  . ها قطعيت دارند، خواهيم پرداخت روانشناسي بنگرد و تا چه حد اين يافته

خواهد تا  كالم خدا از ما مي.  يابيم ، پيچيده و ناشناخته مي بدينسان خود را موجودي عجيب
خاصي را بجا آوريم و از معيارهاي اخالقي مشخصي تبعيت كنيم اما در بسياري از اصول 

دهيم و اعمالي را  ، انجام نمي خواهيم بجا آوريم دانيم و مي موارد آنچه را كه درست مي
پولس رسول تجربه مشابهي را .  دانيم شان مي دهيم كه پس از انجام آنها، نادرست انجام مي

دانم بلكه  كنم نمي آنچه مي«:   نويسد او مي. كند به روميان بيان ميدر باب هشتم رساله 
، اين  پولس پس از بيان اين تجربه). 19و15 :8روميان (»  كنم خواهم مي بدي را كه نمي

كند و توضيح او براي اين موضوع ريشه در  موضوع را از ديدگاه الهياتي تبيين مي
حلي است كه   و راه حل او هم براي مشكل راه اي دارد كه او از خدا يافته است مكاشفه

  .دهد اساس آن را عمل نجات بخش خدا در عيسي مسيح تشكيل مي

  ؟ آيا اساساً اميد براي تغيير براي ما هست

يكي از اعضاي كليسا كه خدماتي را نيز برعهده دارد، از :   حال به اين مثالها توجه كنيد
او . كند به طرق گوناگون بر آن غلبه كند يبرد و سعي م احساس حقارت شديد رنج مي

كند كه  مطالبي در مورد خود تعريف مي. كند خدمات خود را بيش از حد بزرگ مي
كند، سعي  هاي مختلف تحقير و كوچك مي دانيم حقيقت ندارند، ديگران را در فرصت مي
ته او نكات الب. كند در هر كاري اول باشد و در هر فعاليتي رهبري را در دست بگيرد مي

شويم  رود و مجبور مي مان از دست او سر مي مثبت بسياري دارد اما گاهي ديگر حوصله
اي معكوس داده و چون باعث تشديد  العملي از خود نشان دهيم كه گاه نتيجه عكس

  .راند تر مي شود، او را بسوي انجام اعمال نامعقول احساس حقارت در او مي

ن نيز دچار احساس حقارت شديد است اما اين مسئله در وي ما يكي ديگر از اعضاي كليساي
ها و  هاي بسياري است و ما شخصاً قابليت او صاحب توانايي. نمودهاي رفتاري متفاوتي دارد

ها و استعدادها  ، اما او قادر به بكارگيري اين قابليت شناسيم خوبي مي استعدادهاي او را به



كند،  حالت شرم و خجالت او هيچوقت او را رها نمي.  در جمع قادر به صحبت نيست.  نيست
گيرد با اطمينان به شكست در آن به كار خود ادامه  اي را برعهده مي گويي هر وقت وظيفه

پذيرد در  ها را نمي بسياري از مسؤوليت. كند دهد و در نهايت نيز شكست را تجربه مي مي
نفس از  حساس حقارت و كمبود اعتماد بهعلت ا حاليكه توانايي بجا آوردن آنها را دارد و به

  .گريزد پذيرش مسؤوليت مي

علت  باشند، به هاي فراواني مي ها و استعدادها و قابليت بدينسان دو نفر كه واجد توانايي
،  صورت نمودهاي رفتاري متفاوتي ظاهر شده است ، كه در آنان به داشتن مشكلي مشابه

رثمر نيستند، يا خدمت آنان توأم با مسائل و آنچنان كه بايد در خدمات كليسايي مثم
دهد كه آنان  كاهد و اجازه نمي مشكالت بسياري است كه از بازدهي مؤثر خدمت آنان مي

توانيد آنها را از انجام  نمي. ها و استعدادهاي خود بهره بگيرند از حداكثر توانايي
ا نيز كه در نتيجه شان بازداريد، در عين حال بايد مشكالت جانبي بسياري ر خدمات

ها تا چه  پس چه بايد كرد؟ انسان.  آيد در نظر داشت رفتارهاي خاص آنان بوجود مي
توان به اين عزيزان كمك كرد تا خود را تغيير دهند يا  كنند؟ آيا مي ميزان تغيير مي

ر ؟ روانشناسي د ؟ آيا اساساً اميد تغيير براي ما هست اي نيست و بايد با شرايط ساخت چاره
  تواند به ما بكند؟ اين مورد چه كمكي مي

 بسياري از خصوصيات رواني تحت تأثير عوامل ژنتيك قرار دارند

، انسان موجودي است كه براي شناخت او بايد به ابعاد  از نظر گروهي از روانشناسان
ساختار ژنتيكي انسان . او توجه نمود) Bio-Psycho-Social( اجتماعي - رواني-زيستي
رسد، حتي پيش از تولد وي بسياري از  والدين و ديگر پيشينيان وي به او به ارث ميكه از 

عالوه بر صفات و خصوصيات جسمي و بدني چون . كند خصوصيات و صفات او را تعيين مي
شوند، بسياري از  كه توسط عوامل ژنتيك تعيين مي... ، قد و  ، رنگ چشم رنگ پوست

فتاري نيز تحت تأثير عوامل ژنتيك قرار دارند كه خصوصيات رواني چون هوش و خصال ر
  . كمي جلوتر به اين مطلب هم خواهيم پرداخت

، تحقيقات بسياري انجام شده است و روانشناسان  در مورد تأثير عوامل ژنتيك بر روي هوش
  فعل و انفعاالت بيوشيميايي و هورموني كه. اند هاي جالبي دست يافته در اين مورد به يافته

لذا از . شوند، منشأ بسياري از اختالالت رفتاري در انسان هستند سط ژنها كنترل ميتو



اي است كه امكانِ اختاللِ ترشحِ هورمونِ غدة  گونه شخصي كه ساختار ژنتيكي او بالقوه به
توان انتظار داشت كه در صورت اختالل ترشح اين  تيروئيد در وي وجود دارد، مي

  .ت رفتاري و رواني شود، دچار بعضي مشكال هورمون

هاي مختلف مورد بررسي  روانشناسان مسئله انتقال توارثي بيماريهاي رواني را در خانواده
براي مثال مطالعاتي در زمينه درصد باالي شيوع بيماري شيزوفرني در . اند قرار داده

االي در مورد درصد ب.  ها انجام شده است و نتايج جالبي بدست آمده است بعضي خانواده
ها نيز تحقيقاتي انجام شده است و نتايج جالبي بدست  شيوع اشكال خاصي از افسردگي

اي  ها، در محيط خانوادگي البته برخي معتقدند كه چون فرزندان اين خانواده.  آمده است
تواند  اند، لذا عامل محيطي مي كنند كه والدين بيمار آن محيط را شكل داده رشد مي

ما مطالعه بر روي دوقلوهاي تك تخمكي در مواردي كه يكي از آنان ا. عامل اصلي باشد
اند،  اند رشد يافته اي كه در آن والدين شيزوفرنيك مشاهده شده جدا از محيط خانواده

البته متخصصين بر . دهد درصد بااليي از ميزان شيوع شيزوفرني را در ميان آنها نشان مي
ل مستقيم بيماري از والدين به كودك نيست بلكه اين باورند كه اين امر به معناي انتقا

آورند و  هايي است كه بالقوه امكان ابتالي او را به بيماري بوجود مي كودك واجد زمينه
هاي بروز  تر از اشخاصي كه زمينه اگر چنين شخصي در شرايط خاصي قرار گيرد، سريع

 در اين زمينه ادامه داشته و البته تحقيقات. شوند ، دچار بيماري مي بيماري در آنها نيست
  .تر هستند تر و قطعي محققين در پي رسيدن به نتايجي دقيق

  مسائل مربوط به دوران بارداري تأثير عميقي بر روي شخصيت فرد دارند

عالوه بر تأثير مسائل ژنتيكي بر مسائل رواني و رفتاري كه به شكل بسيار خالصه به آن 
تواند تأثير عميقي بر روي شخصيت  وران بارداري نيز مي، مسائل مربوط به د اشاره كرديم

ترين مراحل رشد جنيني بوده و  سه ماهه نخستين بارداري از حساس. فرد برجاي بگذارند
حاالت . ناپذيري بر جنين وارد سازد تواند صدمات جبران تأثيرات متفاوت محيط بر مادر مي

ماً بر روي جنين تأثير گذاشته و اثرات عاطفي و رواني مادر در طول دوران بارداري مستقي
مصرف برخي داروها، وارد شدن ضربات فيزيكي بر . گذارند ماندگاري بر وي برجاي مي

رابطه اين . هايي به جنين وارد سازند توانند آسيب ، سؤتغذيه و عوامل مشابه نيز مي جنين
ي قرار گرفته است و هاي گوناگون هاي ذهني تحت بررسي ماندگي عوامل با بروز انواع عقب

تأثير عوامل فوق بر خصوصيات . باشند هاي ارزشمندي در اين زمينه در دست مي يافته



، اما اينكه دقيقاً تأثير اين عوامل بر مسائل  رواني و رفتاري كودك نيز غيرقابل انكار است
 مادراني كه در طي دوران. باشد ، نيازمند تحقيقات بيشتر مي رفتاري و رواني چيست

اند و يا داروهاي خاصي را مصرف  هاي گوناگون بوده ها و ناراحتي بارداري تحت استرس
پذير بوده و در  آورند كه داراي خلق آشفته و تحريك دنيا مي اند گاه كودكاني را به كرده

  .مواردي عالئم بيش فعالي دارند

، مشاهده  تبدين صور. توان مشاهده كرد در برخي كودكان هم اختالالت ديگري را مي
 بسياري در كنار يكديگر، بسياري  ، عوامل گوناگون دنيا بياييم كنيم كه ما قبل از اينكه به مي

هاي شخصيتي خاصي را  كنند يا الاقل زمينه از خصوصيات رواني و رفتاري ما را تعيين مي
 حال اين موضوع كه. يابد دهند كه شخصيت ما در چارچوب آنها رشد و تكامل مي شكل مي

اي رشد خواهيم كرد، چگونه تربيت  محيط ما در آينده چگونه خواهد بود، در چه خانواده
، مسائلي هستند كه به  خواهيم شد، محيط اجتماعي ما چگونه خواهد بود و مسائل مشابه

اي ديگر  گونه نوبه خود از اهميت بسياري برخوردارند و نقش ويژه و انكارناپذير خود را به
، اين موضوع را بايد در نظر داشته باشيم كه ما پيش از  اما در مجموع. موداعمال خواهند ن

، عواملي  آنكه چشم به جهان بگشاييم و امكان انتخاب يا توسل به عملي را داشته باشيم
اند و بدينسان ما يا با  متعدد، مسائلي مهم و محوري را در مورد شخصيت ما تعيين كرده

ها و  ، يا با استعدادها و قابليت گذاريم قدم به عرصه زندگي مياي حقير و نابسنده  توشه ره
توانند شخصيتي  ، مي هايي كه در صورت قرار گرفتن در شرايطي مناسب و شكوفايي ظرفيت

  .توانمند و سالم را بوجود آورند

  شود هاي اوليه زندگي ريخته مي هاي شخصيت هر فرد در همان سال پايه

گذارد، باز هم در شرايطي نيست كه خود از ابتدا  جهان مياما شخص هنگامي كه پا به 
دست به انتخاب بزند و آنچه را كه قبل از تولد در اثر دخالت عوامل متعدد ژنتيكي و وقايع 

هاي  مكاتب مختلف روانشناسي بر روي سال. ، تصحيح كند دوران بارداري بر او گذشته است
از نظر . گيري شخصيت وي تأكيد بسياري دارند اوليه زندگي انسان و تأثير آن بر روي شكل

هاي  هاي بنيادين شخصيت هر فرد در همان سال ، پايه پردازان روانشناسي بسياري از نظريه
اي كه به دشواري بتوان آن  شود و شخص پس از آن بر روي شالوده اوليه زندگي ريخته مي

  .بخشد را تغيير داد شخصيت خود را رشد و تكامل مي



پذير و كامالً وابسته به  ، آسيب گذارد موجودي ضعيف نگامي كه پا به جهان ميكودك ه
سازد و كودك  در اين زمان مادر تمام نيازهاي كودك را برآورده مي. باشد ديگران مي

در مورد حساسيت . بيند همة وجود خود را در رابطة تنگاتنگ و حياتبخش با مادر ايمن مي
 حوادث اين دوران بر كل زندگي و شخصيت فرد و رابطه هاي اوليه زندگي و تأثير سال

هاي روانشناختي بسياري  ، مطالعات بسياري صورت گرفته است و يافته حياتي مادر و كودك
ها اشاره  باشد كه اينك به شكل اجمالي به بعضي از اين يافته در اين زمينه در دسترس مي

، در مورد دو سال اول   اريك اريكسون، پردازِ معروفِ شخصيت مطالعات نظريه.  كنيم مي
داند، بيانگر اين است  زندگي كودك كه وي آن را نخستين مرحله رشد رواني كودك مي

، مادر نيازهاي مختلف كودكش را برآورده سازد  كه در صورتي كه در دو سال اول زندگي
به جهان و از نظر عاطفي محيطي گرم و خوشايند براي او فراهم آورد، در كودك نسبت 

. نامد  مي" اعتماد بنياني"آيد كه اريكسون آن را  احساس اعتماد و اطميناني بوجود مي
شود تا كودك پس از اينكه  اين رابطه ارضاءكننده و مطمئن كودك با مادر، باعث مي

مادرش را موجودي قابل اطمينان يافت نسبت به جهان و اشخاص ديگر نيز احساس 
  .اطمينان و اعتماد نمايد

خوبي ارضاء نكند، يا گاهي اين نيازها را  اما در صورتي كه مادري نيازهاي كودكش را به
ارضاء نمايد و گاهي ارضاء نكند و بدينسان حالت بالتكليفي در كودك بوجود آورد و يا 
كودك را در برابر خطرات مختلف حمايت نكند و يا يك محيط گرم عاطفي براي او بوجود 

هاي ديگر  ت كودك نسبت به مادر و در نتيجه جهان پيرامون و انساننياورد، در اين حال
. اعتمادي شده و جهان را مكاني غير قابل اعتماد و ترسناك خواهد ديد دچار ترس و بي

گيرد، در تمام طول عمر بر  اين حالتِ اعتمادِ بنياني كه در دو سال اوليه زندگي شكل مي
واسطة تجارب  اشته و شخص ممكن است بهها تأثير د نگرش شخص بر جهان و انسان

ها  اش با جهان پيرامون و انسان ، تا آخر عمر رابطه نامطلوب خود در دو سال اوليه زندگي
  .اعتمادي بوده و جهان را مكاني غير قابل اطمينان ببيند مبتني بر ترس و بي

در كودك و ، در مورد اضطراب جدايي  ، جان بالبي تحقيقات روانپزشك برجسته انگليسي
جدايي زودرس كودكان از مادرانشان نيز امروزه از مباحث مطرح روانشناسي معاصر 

هاي طوالني و اثرات  بالبي در مورد جدا ماندن كودكان از مادرانشان به مدت. باشد مي
ها تحقيقات بسياري انجام داده است و نشان داده است كه  ناپذير اين جدايي وخيم و جبران



)   ماه6  تا3 بين(، جدا ماندن كودك از مادر به مدتي طوالني   زندگي سال اول5 در
تواند كل زندگي شخص را  شود كه مي ناپذير و وخيمي مي هاي رواني جبران باعث آسيب

 در مورد وابستگي كودك به مادر و اختالالتي كه در اين "اشپيتز". تحت تأثير قرار دهد
  . اي انجام داده است ستردهتواند پيش بيايد، تحقيقات گ رابطه مي

هاي  هاي مرضي در نخستين سال گيري رگه  در مورد شكل" مالني كالين" و "آنا فرويد"
، تحقيقاتِ همة اين محققين  در مجموع. اند زندگي كودك مطالعات بسياري انجام داده

ارد گذ ، يعني زماني كه انسان قدم به جهاني مي بيانگر اين است كه چند سال اول زندگي
كه هيچ كنترلي بر آن ندارد و بدون هيچ آگاهي قبلي و شناختي در معرض تجارب 

گيري  گيرد، تأثيري عميق و انكارناپذير بر شكل گوناگون و اتفاقات غير مترقبه قرار مي
هاي رواني و اختالالت شخصيتي را  شخصيت انسان دارد و ريشة بسياري از نابهنجاري

  .دگي جستجو كردتوان در چند سال اول زن مي

   كودكي  از دنياي  انتقال  مرحله يعني. شود  آغاز مي  نوجواني ، مرحلة  كودكي  از دوران پس
  در دوران.   زندگي  سنگين هاي  مسؤوليت  پذيرش  براي  شدن  و آماده  بزرگساالن  دنياي به

   پيچيده االت و انفع  و فعل  هورموني  انقالب  خود شاهد يك  فرد در درون نوجواني
  عنوان  از او به  و جامعه  والدين  ديگر انتظارات از سوي. باشد  مي  و رواني فيزيولوژيك

 با   روابط  بگيرد و مسأله  را بر دوش هايي  و بايد مسؤوليت  است  شدن  بالغ  در حال  كه فردي
   نوجواني  بحراني  دوران  ديگر فرد را در شرايط ها موضوع  و ده  مخالف  و جنس همساالن
از نظر . باشد  مي  فرد بسيار مهم  شخصيت گيري  نيز در شكل  نوجواني دوران. دهند قرار مي
  باشد و در اين  فرد مي  براي  مشخص  هويتي  به  يافتن  دست  دوران ، نوجواني اريكسون
،   خانوادگي هاي آل  بگيرد و ايده  تصميم  از مسائل  بايد در مورد بسياري  شخص دوران
 . را جستجو كند و آنها را بيابد  و اجتماعي ، فلسفي مذهبي

   تجارب  علت  به  از اينكه  خود، اعم  فردي  هويت  به  دادن  در شكل  نوجوان  موفقيت عدم
 بوجود  ، باعث  نوجواني  نامساعد دوران  باشد يا بر اثر شرايط  كودكي  دوران نامطلوب

 و   و حل  نوجواني  دوران پايان. نامند  مي"  هويت بحران" را   آن ود كهش  مي  بحراني آمدن
 تقريباً تا  شوند كه  در فرد منجر مي  شخصيتي گيري  شكل  به  آن هاي  از بحران  بسياري فصل

 بر   هم  از روانشناسان  برخي آيد، اگر چه وجود نمي  به  در آن اي  عمده  تغييرات آخر زندگي
  .پيوندند  مي وقوع  تا آخر عمر نيز به  شخصيت  بنيادين  تغيير و تحوالت ند كه باور اين



   مربوط  رواني ، مسائل  بارداري  مؤثر در دوران ، عوامل  ژنتيكي  عوامل  به  با توجه بدينسان
  وقوع  به  دوران  در اين  كه  و اتفاقاتي  نوجواني  از بدو تولد تا پايان  رشد رواني به

 و   بسيار اجمالي  شكلي  به  عوامل  اين البته. گيرد  مي  شكل  انسان يوندند شخصيتپ مي
 در   عوامل  از تأثير اين  كلي  شد تا تصويري  قرار گرفتند و صرفاً تالش  مورد بررسي سطحي
   و تأثير حيات  اجتماعي  عوامل توان  مي  عوامل  اين  همة به.  بندد  نقش  خواننده ذهن
 و با  كنيم  مي  زندگي  ما انسانها در جامعه همة.  كرد  فرد را نيز اضافه  بر زندگي اعياجتم

.  گذاريم  مي  اجتماع  به باشد قدم  مي  ياد شده  عوامل  برآيند تأثير متقابل  كه شخصيتي
و    است اي  جداگانه  ما خود موضوع  بر شخصيت  آن  و تأثير نهادها و روابط  اجتماعي زندگي
   آن  بررسي  دارد به  نام"  اجتماعي روانشناسي"   كه  ديگر در روانشناسي اي شاخه
 را در نظر  ، انقالب ، جنگ  بيكاري  چون  مهمي  اجتماعي هاي  پديده  مثال براي. پردازد مي

 در   نژادپرست اي  را در جامعه  سياهپوست ؟ يا يك  از آنها بر ما چيست تأثير هر يك. بگيريد
  .باشد  تحقير و آزار مي  مرتباً تحت نظر بگيريد كه

 در   بگذارد كه  اجتماعي  پا به  باشد، وقتي  داشته  سالمي  شخصيت  هر چقدر هم  شخصي چنين
  ، حقير و غير قابل ، پست  نااليق  اشخاصي شود و سياهپوستان  مي  پايمال  حقوق سياهان آن

   مدت  از گذشت  پس شود، بتدريج  با آنها رفتار مي  شكل ن بدتري شوند و به  مي اعتماد شناخته
 در   جامعه  رايج هاي  با ارزش  خواهد شد و بايد همواره  بسياري  رواني  دچار مشكالت زماني
 تا   صبح  كه  شخصي  چنين براي. باشد نپذيرد  از او مي  جامعه  تلقي  را كه  باشد تا آنچه مبارزه

 و   مثبت  تصوير ذهني باشد، داشتن  مي ارزش  و بي  و پست  نااليق دي فر شنود كه  مي شب
   فشارهاي  به تواند با توجه  مي  دشواري  به  فردي  و چنين  است  از خود، مشكل نيرومندي
  . باشد  داشته  حقارت  از احساس  و فارغ  سالم  شخصيتي اجتماعي،

   ما كمك ، به  آن  و رشد و تكامل پديدآيي   و چگونگي  انسان  شخصيت  مطالعة بنابراين
 و  زدگي  و با شتاب  باشيم  داشته  انسان  به تر نسبت تر و جامع  عميق كند تا نگرشي مي

   انسان  يعني  خلقت هاي  پديده  و اسرارآميزترين ترين  از پيچيده  در مورد يكي انديشي ساده
 و   تحقيق  به  زمينه  در اين  كه  است  نيز علمي روانشناسي.   نپردازيم  و ارزيابي  قضاوت به

ها و   كند تا رفتار انسان  ما كمك تواند به  مي  علم  با اين پردازد و آشنايي  مي مطالعه
   همچنين  علم اين.   شويم  آگاه  مختلف  رفتارهاي  و از علل  را بهتر بشناسيم  آنان شخصيت

 از   و بسياري  بپردازيم  رواني هاي  از بيماري  بسياري عالجة م  كند تا به  ما كمك تواند به مي



   كه  موضوع  اين البته.   و تغيير دهيم  كرده  را اصالح  مرضي هاي  نابهنجار و خصلت رفتارهاي
 و   از اصول  بعضي  كه باشند و در مواقعي  حد معتبر مي  تا چه  روانشناسي  علم هاي يافته

   كه  است ، امري  بايد بكنيم گيرند چه  قرار مي  مسيحي در تضاد با ايمان   روانشناسي تعاريف
   نيز خواهيم  موضوع  اين  به  مقاالت  سلسله  جلوتر در همين  بود و كمي  غافل نبايد از آن

  . پرداخت

   دخالت  آن گيري  در شكل  بسياري  عوامل  كه  است اي  پيچيده  رواني ، پديدة  انساني شخصيت
  دارند

 از  ، قبل  داشتيم  بيان  مؤثر بر آن  و عوامل  انساني  شخصيت گيري  در مورد شكل  كه مطالبي
  اي  پيچيده  رواني ، پديده  انساني  شخصيت سازند كه  امر مي  اين  ما را متوجه هر چيز ذهن

 برآيند تأثير   هر انساني  دارند و شخصيت  دخالت  آن گيري  در شكل  بسياري  عوامل  كه است
 دچار   باز هم  با محيط  متقابل  در ارتباط گيري  از شكل  و پس  بر يكديگر بوده  عوامل اين

   در مورد شخصيت  انديشي  خدا نيز ما را از ساده كالم. پذيرد  تأثير مي  و از خارج تغيير شده
. دهد  هشدار مي  عجوالنه  و ارزيابي  ما در مورد قضاوت  و به ها برحذر داشته و رفتار انسان

  گيري  و او ناظر بر شكل  است  انسانها كامالً آگاه  از درون  كه  است  مطلق تنها خداوند داناي
اند تا هر   شده  باعث  عواملي  چه داند كه  و او مي  است  بوده  هر انساني  شخصيت و پديدآيي

  ، با نگاه  مختلف هاي خورد با انسان خداوند در بر عيسي.  در آيد  خاصي  صورت  به انساني
 بر  ديد و با تكيه  مي وضوح  بر آنها را به  حاكم هاي  و انگيزه  اعماق وجود آنان نافذ و عميقش

 شاهد   هشتم  يوحنا باب در انجيل.  پرداخت  مي  قضاوت  به اش  الهي بيني  و روشن بصيرت
ظاهر   به  كه  خشمگين جمعيت.  بود  شده  در زنا گرفته  كه  هستيم  با زني برخورد مسيح

 را  ، نظر مسيح  را داشت  زن  اين  قصد سنگسار كردن  الهي  و احكام  شريعت خاطر اجراي به
  .شود نيز جويا مي

،   داشت  آگاهي  الهي  از احكام  كامل ها در پيروي  انسان  همة  و ناتواني  از ضعف  كه اما مسيح
   راه  در چنين  بود تا وي  شده  بود و باعث  گذشته  زن  بر اين  كه دثي حوا  همة  به با توجه
   چنين ، با جمعيت گذشت  مي  زن  اين  در درون  كه  آنچه  به  بردارد و با توجه  قدم نادرستي

، جمعيتِ   مسيح  كالم اين» . اندازد  بر او سنگ  ندارد اول  از شما گناه هر كه«:  گويد  مي سخن
  خواهند مجري  مي  كه  آناني دهد كه  قرار مي  صريح  واقعيت  را در برابر اين  عدالت يجويا

  گذارند و اسير گناه  را زير پا مي  احكام  اين  هستند كه  باشند خود نيز كساني  الهي عدالت



   نداشت  گناهي  هيچ  كه شود، مسيح  جمعيتِ شرمگينِ از خود متفرق مي  از آنكه پس. هستند
 را بخشيد و   زن  بگيرد، اين  را برعهده  الهي  عدالت  اجراي  حق توانست  مي و تنها او بود كه

ها و   و فاحشه  با باجگيران فرد مسيح برخورد منحصربه.   مكن  برو و ديگر گناه  او گفت به
با  و  نگريست  ظواهر نمي او به. شد  مي  وي  اطرافيان  شگفتي  باعث  جامعه مطرودين
.  پرداخت  مي  قضاوت  اعماق به  بر اين  حاكم هاي ها و انگيزه  وجود انسان  عمق  به نگريستن
  .ساز بود  او مشكل  براي  همواره  و كاتبان ، برخورد او با فريسيان در مقابل

 يهود   مذهبي  جامعه  نمايندگان عنوان  را به  و صدوقيان ، مردم فريسيان  زمان  آن در جامعة
. شد  مي  الهي  از احكام  و اطاعت  مطالعه  وقف شان  زندگي  همة كردند كه قلمداد مي

   به شان  و روحاني  اخالقي خاطر فضايل  به  همه  بودند كه  محترم  افرادي  آنان بدينسان
  هاي ، انگيزه شان  و آراسته  ظاهر روحاني  در وراي اما مسيح. گذاشتند  مي  احترام ايشان

 و رفتار  ، رياكاري گذشت  مي  در درونشان  كه  از آنچه ديد و با آگاهي  را مي  آنان رستناد
   شخصيت  عمق ، به  هر رفتاري  با ديدن  مسيح بدينسان.  ساخت  را آشكار مي  آنان فريبكارانه

 با   كه  ديگران ديد و برخالف  رفتار را مي  موجد آن هاي  و انگيزه  و علل  كرده هر فرد توجه
ديد   مي هايشان  پيچيدگي ها را با همة كردند، او انسان  مي  قضاوت  و ظاهربيني انديشي ساده

 از   با آگاهي مسيح.  كند  كمك  آنان  به توانست  مي  و عميقي  جامع  درك  چنين و با داشتن
  شوند و با آگاهي ي م  را موجب  در نهايت رفتار هر انساني  كه اي  متعدد و پيچيده  عوامل همة

 را   و فيض  بخشش  پيام  بر اشخاص  گناه  و قدرت  انساني  طبيعت  سقوط  از عمق عميقش
  .نمود  مي موعظه

 بر   كه  بيشتر از تعدد عواملي  و هر چه شناسيم ها را مي  انسان  بيشتر شخصيت ما نيز هر چه
،  شويم  مي گذارند آگاه  تأثير مي  آن نيز بر اند و اينك  ما تأثير گذاشته  شخصيت گيري شكل
   در مورد آنان توان  نمي  راحتي  و به ها را شناخت  انسان توان  نمي  آساني  به  كه يابيم درمي
 و  برهنه...  او   چيز در چشمان همه «  كه  كسي ، يعني  مطلق تنها خداوند داناي.  كرد قضاوت
  . كند ها حكم  در مورد انسان  درستي تواند به مي) 13 :4  عبرانيان(» باشد  مي منكشف

  .  مجهز كنيم  الزم  وسايل  بايد خود را با همه  ديگران  مؤثرتر به  خدمت براي

 ما  ؟ البته نگريم ها مي  انسان  به ؟ آيا مانند مسيح  است ها چگونه  ما در مورد انسان نگرش
 بايد خود را با   ديگران  مؤثرتر به  خدمت اي بر  ولي  باشيم  مطلق  او داناي  چون توانيم نمي



 ما در  البته.   دهند، مجهز سازيم  بيشتر ياري مان توانند ما را در خدمت  مي  كه  وسايلي همة
 و عملكرد   برخوردار باشيم  خدمت  مورد نياز براي  الهي ، بايد از مسح  نخست وهله
تر   عميق توانند در شناخت  مي  روحاني اي عطاي  از برخي  در ما و برخورداري القدس روح

  در كنار اين.  دهند  ما را ياري  آنان  دروني ها و آالم  زخم ها و طرق شفاي  انسان درون
تواند ابزار بسيار   و نظامدار نيز مي  صحيح  شكل  به  روانشناسي  علم ، مطالعه شرطِ نخستين

 و   صحيح  و استفاده  روانشناسي هاي  با يافته اييآشن.  مقصود باشد  اين  به  نيل  براي مفيدي
   به  خدمت  مفيد براي  ابزاري  ما به تواند در دست  مي  روانشناسي  از اصول بجا از بعضي

 و  ها و آالم  از رنج  كه  است هايي  ما مملو از انسان  پيرامون جهان.  شود  تبديل ديگران
،   از جمعيتِ هر جامعه  توجهي درصد قابل. برند  مي  رنج  و رواني  روحي  عميق هاي زخم

 و مواد مخدر معتاد   الكل  به  كه  از اشخاصي بسياري.  هستند  رواني هاي  بيماري مبتال به
 و   با مسائل  برخورد صحيح  توانايي  و عدم  دروني  و آالم  رواني  مشكالت هستند در نتيجة

  .برند مي   پناه  وسايل  اين  به مشكالتشان

   جهانيان  را به  انجيل بخش  حيات  تا پيام  است  شده  خوانده  كه  الهي اي  جامعه عنوان كليسا به
 دردمند   جهاني  سوي  به  الهي  فيض  كردن ها و جاري  انسان  به  او خدمت  كند و وظيفة اعالم

ها مدد   انسان  به  كمك اي بر  ممكن  وسايل  دارد تا از همة باشد، وظيفه  مي  كرده و سقوط
  شفاي. باشد ها مي  انسان  و جسم  روح  و شفاي  و تجديد حيات  فيض  پيام- كليسا پيام. جويد
 كليسا دعا   از خدمات  يكي  كه همانگونه. باشد  كليسا مي  از خدمت ها نيز جزئي  انسان رواني
   نيز دعا براي  شكل  همين  به شود،  جاري  الهي باشد تا شفاي  مي  جسمي  مريضان براي

   كليسا در كنار دعا براي در تاريخ. شود  مي  كليسا محسوب  نيز از خدمات  رواني مريضان
   كمك  براي  مسيحيان  از سوي  كه بينيم  را مي  بسياري  و بهداشتي  پزشكي ، خدمات مريضان

  به.   است  بوده  مريضان  به  كمك  براي  پزشكي  علم  بكارگيري  و مستلزم  شده  انجام  مريضان به
   به  كمك  براي  از طرق روحاني  و استفاده  رواني  بيماران  نيز، در كنار دعا براي همانگونه
 مفيد  هاي  و يافته  روانشناسي  از علم توان  هستند، مي  در رنج  روحي  از آالم  كه اشخاصي

ها را در   و راهبه  راهبان  از خدمت  متعددي هاي  كليسا نمونه اريخدر ت.  كرد  نيز استفاده آن
 طبِ هر چند ناكاملِ زمانِ   علم  و با كمك  مختلف  اشكال  به  كه بينيم ها و ديرها مي بيمارستان
. ساختند  فدا مي  راه  خود را در اين  زندگي شتافتند و گاه  مي  جسمي  بيماران  كمك خود، به
 خود   را به  مهمي  ميسيونرها جايگاه  پزشكي  نيز خدمات  مسيحي  ميسيونرهاي در تاريخ
  .  است  داده اختصاص



   رنج  روحي  از دردها و آالم  كه هايي  انسان  به  كمك  براي  نيز مسيحيان  شكل  همين به
 و  سي روانشنا  علم هاي ، از يافته  طرق روحاني  به توانند در كنار توسل برند، مي مي

   كه  است هايي  از عرصه  يكي  شباني مشاوره.  سود بجويند  رواني شناسي  و آسيب روانپزشكي
 از   در بسياري  كرد و امروزه  مشاهده توان  مي  روشني  به  را در آن  روانشناسي تأثير علم
   اعضاي امروزه. باشد  مي  و اساسي  مهم  از دروس  شباني ، مشاورة  الهيات هاي دانشكده

   شبانان  به  كمك  كسب شوند و براي  روبرو مي  بسياري  رواني  و مشكالت كليساها با مسائل
   دارند و با دعا، مطالعة  روحاني هايي  حل  راه  مسائل  از اين بسياري. كنند  مي خود مراجعه

   به  مسائل  اين از اما بسياري. شوند  مي  حل  روحاني  و مشاوره القدس ، عملكرد روح كالم
   علم هاي  و يافته  از اصول  برخي  به  طرق، توسل  در كنار اين شوند كه  مي  مربوط قلمروهايي
 را در نظر   شخصي  مثال براي. باشد  مي  ضروري  و مشاوره  درماني  و روان روانشناسي
 ديگر نيز  روحاني  هاي  روش شود و همة  او دعا مي براي.   است  دچار افسردگي بگيريد كه
 از آنها   ديگر كه  يا داليلي  ايماني  كم  چون  داليلي  به  شخص شوند اما اين  مي بكار گرفته

 بايد كرد؟ آيا بايد او را  چه. يابد  نمي  خود رهايي  از افسردگي  كامل  شكل ، به اطالعيم بي
   بتوان  بود كه  داليلي بدنبال قرار داد و   مورد سرزنش اش  از افسردگي  رهايي خاطر عدم به

 نمود؟   روانه  غير مسيحي  يا روانپزشكي  نزد روانشناس ؟ يا بايد او را به  ساخت او را محكوم
تواند   مي  و مشاوره  درماني  روان  كلي  و اصول  رواني هاي  با بيماري  شبان  يك  كلي آشنايي
   شبان هاي  تالش  از اينكه موارد حادتر يا پسدر .  بسيار مفيد باشد  شخصي  چنين  به در كمك
   نزد يك  را به  شخص توان  مي  نرسيد آنگاه  نتيجه  به  روانشناختي هاي  بر دانسته با تكيه

 غير   نزد روانشناسي  به  اشخاصي  وجود چنين  عدم  يا در صورت  مسيحي مشاور يا روانشناس
  . نمود اع دارد، ارج  همكاري  با شبان  كه مسيحي

  هاي ، از يافته  دردمند، در كنار طرق روحاني  انسانهاي  به  كمك توانند براي  مي مسيحيان
  سود جويند...  روانشناسي

. كنند  مي  خود مراجعه  شبان  به  زناشويي  مشكالت خاطر حل  به  و شوهري  كنيد زن يا فرض
 عايد نشد،   مطلوب  نتيجه  داليلي ند و به شد  بكار گرفته  روحاني هاي  روش  از اينكه آيا پس

   و مرد، مسائل  زن  با روانشناسي  شبان ؟ آشنايي  گذاشت  باقي  نشده  را حل بايد موضوع
توانند بر   مي  كه  جنسي  مسائل  به  مربوط ، مشكالت  زناشويي  در زندگي  سازگاري  به مربوط
 را   امكان  اين  شبان توانند به  مي در مجموع...  تأثير بگذارند و   زوج  يك  زناشويي زندگي



   مراجع  زوج  را به  ديگري هاي  حل  بنگرد و راه  مسئله تر به  وسيع اندازي بدهند تا با چشم
توانند   مي  همگي  ذكر نمود كه توان  را نيز مي شمار ديگري  بي هاي مثال. پيشنهاد كند

  . دهند  را نشان  روانشناسي  مفيد علم يها  از يافته  برخي  بكارگيري ضرورت

 قرار   مورد بحث  در آن  مشروح  شكل  به  مباحث  اين  كه  است  قلمرويي  شباني مشاوره
   روانشناسي  اصول  در مورد بكارگيري  مسيحي  و روانشناسان نظران   صاحب البته. گيرند مي

 را در   مختلف هاي  و ديدگاه دارند و مكاتب ن  كامل  توافق  شباني  در مشاوره  درماني و روان
 را مورد   روانشناسي  اصول  خاصي  اشكال  به  هر يك  كرد كه  مشاهده توان  مي  شباني مشاوره
   يك  باورند كه  دارند و بر اين  تمايل  خاصي  روانشناسي  مكاتب دهند و يا به  قرار مي استفاده
 از  بعضي.  دارد  تطابق  مسيحي بيني  ديگر با جهان كاتب بيشتر از م  خاص  روانشناسي مكتب

   كليسايي  و خدمت  مسيحيان  در زندگي  روانشناسي  اصول  با بكارگيري كلي  نيز به مسيحيان
   گوناگون هاي  ديدگاه  با اين آشنايي. كنند  را ذكر مي  خودشان  خاص  هستند و داليل مخالف

   شباني  و خدمات  كليسايي  در خدمت  روانشناسي  بكارگيريها را در مورد تواند نگرش مي
   مسئله  اين تر به  گسترده  و با ديدي نظري  كند تا به دور از تنگ  ما كمك تر سازد و به عميق
  . بنگريم

   در خدمات  روانشناسي هاي  و روش  اصول  شد، در مورد بكارگيري  اشاره  كه همانگونه
،  نظران  از صاحب از نظر بعضي.  وجود دارد  متفاوتي هاي ، ديدگاه باني ش  و مشاوره روحاني
   نزديكترند و كاربرد اين  مسيحيت  بنيادين  و تعاليم  اصول  به  روانشناسي  از مكاتب برخي
   درماني  در روش  مثال براي.  ندارد  مسيحي ديني   با راست ، منافاتي  و اصول مكاتب

 افكار و   و نيز پذيرش كننده  مراجعه  كامل  پذيرش  راجرز، بر روي رل معاصر كا روانشناس
   به  نسبت  و شفقت  و همدردي  و نيز همدلي  در مورد وي  و داوري  قضاوت  او بدون احساسات

  يا در نگرش.  دارد  خدا با انسانها شباهت  با برخورد كالم  نگرش  اين شود كه او تأكيد مي
 هر فرد وجود دارند و   در ناخودآگاه  كه ها و نيروهايي ، بر انگيزه  روانكاوي مكاتب

   كه  گناه  نيروي  خدا نيز به  در كالم شود كه كنند، تأكيد مي  مي  را كنترل  انساني رفتارهاي
   تصميمات  او را، عليرغم  و رفتارهاي  دارد و اعمال  سيطره در اعماق وجود هر انسان

 كرد   اشاره  تصويري  به توان ، مي  مثال براي. شود  مي  دارد، اشاره كنترل   تحت اش آگاهانه
   كه  آنچه كند كه  مي  ترسيم  در مورد فردي  روميان  رساله7   در باب  رسول  پولس كه



. آورد  دارد، بجا مي  نفرت  از آن  را كه  كاري دهد بلكه  نمي  دهد، انجام خواهد انجام مي
 . قرار دارند  انسان  آگاهي  از حيطة  خارج  كه  نيروهايي  از سيطره  است ويايي گ  نمونة اين

   و افكار روانشناس  مسيحي  ايمان  بين  بسياري ، تشابهات  مسيحي  از روانشناسان يا بسياري
   ناخودآگاهي  چون كنند و مفاهيمي  مي ، مشاهده  گوستاو يونگ ، كارل  سوئيسي برجسته
   هستند، در چارچوب  يونگ  روانشناسي  اساسي  از مفاهيم  و تفرد را كه  ازلي، صور جمعي
  .گيرند  و آنها را بكار مي  تعبير و تفسير كرده  مسيحي ايمان

 شود   مطرح  برايمان  سؤال  اين  است ممكن.  سازند  ما را سر در گم  فوق شايد تا حدي مطالب
  ؟ آيا اين  بكار گرفت  مسيحي  ايمان را در چارچوب فوق  هاي  روش  همة توان  آيا مي كه

 و   مكاتب  اين  ندارند؟ آيا همة  مسيحي  ايمان  بنيادي  با مفاهيم ها تضادي  و روش مكاتب
 قرار   را مورد استفاده  روش كند كدام  نمي  هستند و فرقي  صحيح  ميزان  يك ها به روش
   و تفوق ندارد؟  ديگر برتري اتب بر مك  روانشناسي  مكتب ؟ آيا يك دهيم

   ندارند؟  مسيحي  ايمان  بنيادين  با مفاهيم ها، تضادي  و روش  مكاتب آيا اين

   مكاتب طور كلي به.   قرار دهيم  را مورد توجه  مسائل  فوق، ما بايد برخي  سؤاالت  به در پاسخ
   او دارند و هر يك يت و ماه  در مورد انسان  خاص  نگرشي ، هر يك  روانشناسي مختلف
. دهند  مي  او ارائه هاي  نيازها و انگيزه ترين  و مهم  انسان  در مورد شخصيت  مشخص تعاريفي

 تأثير   تحت  خود، همچنين  و كلينيكي  و تجربي  علمي  بر تحقيقات  عالوه  مختلف روانشناسان
   شكلي ها به فرض  پيش  اين  قرار دارند كه  خاصي  شناختي  و انسان  فلسفي هاي فرض پيش

   در نهايت پس. گذارد  تأثير مي  در مورد انسان  آنان  نگرش  بر كليات  يا ناخودآگاه خودآگاه
  كند و تعريفي  مي  او عرضه  و طبيعت  در مورد انسان  كلي  نگرش  نوعي  روانشناسي هر مكتب

   درماني هاي دهد و روش  مي  او ارائه هاي  انگيزه ترين  و اساسي ترين  و مهم  از انسان خاص
   از انسان  مكتب  آن  بنيانگذاران  كه  تعريفي  به ، با توجه  درماني  روان  نيز در زمينه هر مكتب
  .شوند  مي  او دارند، تدوين و ماهيت

  ه هستند ك  جنسي هاي ، انگيزه  بر انسان  حاكم  انگيزه ترين  فرويد، مهم  در نگرش  مثال براي
 فرد  ، در ناخودآگاه  جامعه  اخالقي هاي  و تضاد با ارزش  شدن  رشد، بر اثر سركوب در طي
 خود   جنسي هاي  نيازها و انگيزه  رفع  به  صحيح  شكل  بايد به گيرند و انسان  مي جاي

  ، انسان گراست  انسان  روانشناسي  كه"مزلو"   روانشناسي  مكتب يا از ديدگاه. بپردازد



   و تحقق  خودشكوفايي  خود، در پي  ابتدايي  نيازهاي  بر رفع  عالوه  كه  است جوديمو
 بروز  ، باعث  نياز خود شكوفايي  تحقق  و عدم  خود است  دروني هاي استعدادها و قابليت

  .گردد  مي  جدي  رواني مشكالت

 و  دارد و تعاريف او   و شخصيت  و طبيعت  در مورد انسان  خاصي  نيز نگرش اما مسيحيت
   روانشناسي  مكاتب هاي  و ديدگاه  با تعاريف سازد كه  مي  را مطرح  خودش  خاص مفاهيم

   نياز انسان ترين  و بنيادي ترين  مهم از نظر مسيحيت. باشد  مي ، متفاوت  زمينه ديگر در اين
   انسان اي  رابطه ن چني  داشتن باشد و بدون  خود خدا مي  با خالق  صحيح اي  رابطه داشتن

   حقيقت  اين  گويايي  شكل  به  آگوستين  معروف جملة.  و بيمار خواهد بود  سردرگم موجودي
   نخواهد يافت  ما آرامي هاي  و قلب اي  خود آفريده  خدا تو ما را براي اي":  كند  مي را بيان

 با خدا بر   وي  ارتباط  و قطع ن انسا ، سقوط  از نظر مسيحيت". در تو قرار گيرد  كه مگر زماني
   ديگر از نيازهاي  يكي مسيحيت. باشند  مي  انسان  رواني  و مشكالت ، منشأ مسائل اثر گناه
   و محبت  كردن  با محبت داند و انسان  مي  با ديگران  صحيح اي  رابطه  را داشتن  انسان اساسي
. يابد  مي  دست  مهم  هدف  اين ، به آنان   و پذيرفتن  و با بخشيدن  ديگران  از سوي ديدن
 و   را بپذيرد و ببخشد، دچار مشكالت  كند و آنان  ديگر را محبت هاي  نتواند انسان  كه انساني

باشند، در  ناپذير مي  جدايي  از هم  فوق كه دو مطلب.  خواهد شد  بسياري  رواني تعارضات
 و   دل  همه  خود را به خداوند خداي«:  اند ده ش  بيان  صريح شكلي  خدا به  كالم  حكم اين

»  نما  خود محبت  نفس  خود را نيز مثل  نما و همساية  فكر خود محبت  و تمامي  نفس تمامي
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 و   را بپذيرد و ببخشد، دچار مشكالت  كند و آنان  ديگر را محبت هاي  نتواند انسان  كه انساني
   خواهد شد سياري ب  رواني تعارضات

 قرار دارد   گناه نام  به  نيرويي  سيطره  تحت داند كه  مي  را موجودي  انسان  همچنين مسيحيت
   قادر به  و انسان ثمر بوده  بي  نيرو در نهايت  از اين  رهايي  براي  انساني هاي  تالش  همة كه

  باشد كه  خدا مي بخش  نجات  فيض اه گن  مشكل  به تنها پاسخ.   نيست  آن  از تسلط  كامل رهايي
 ديگر از   يكي بنابراين.   است  شده  متجلي  او بر صليب اي  كفاره  و مرگ  مسيح در عيسي

  تواند از سلطة  نمي  تنهايي  به  انسان  كه  است  اين  در مورد انسان  مسيحيت  بنيادين مفاهيم
   زمينه  در اين  و بسنده  كافي خدا تنها پاسخ   بيابد و فيض  آزاد شود و شفا و بهبودي گناه
شود و   مي  محسوب  محوري اي  نكته  الهي ، فيض  مسيحي  در روانشناسي بنابراين. باشد مي



 در   فيض اين.  امر باشد  بايد متمركز بر اين  مسيحي  درمانگر و درمانجوي هاي  تالش همة
   ديگر جاري  با ايمانداران  روحاني و مشاركت خدا، دعا   كالم ، خواندن القدس عملكرد روح

  ، با توجه بنابراين. گردد  مي  رواني ها و مشكالت  از تنش  فرد از بسياري  رهايي  و باعث شده
  :  بگيرد  شكل  ذيل  اصول  بايد بر بنيان  مسيحي  فوق، روانشناسي  شدة  مطرح  مطالب به

  .باشد  با خدا مي  صحيح اي بطه را ، داشتن  نياز انسان ترين اساسي -1

 و   و پذيرش  محبت  و بر مبناي  صحيح اي  ديگر، رابطه هاي  بايد با انسان هر انساني -2
  . باشد  داشته بخشش

   قادر است  الهي  قرار دارد و تنها فيض  گناه  سيطرة  تحت  كه  است  موجودي انسان -3
   فيض  عملكرد فعال  بايد بر بنيان  درمانگرانه  تالشي آزاد سازد و هر  گناه  را از سيطرة انسان
  . شود  انجام الهي

   يك  بنيادين  اصول  ما از آن  كه  وي  و شخصيت  در مورد انسان  مسيحيت  اصول البته
   شده  طرح  بسيار اجمالي شكلي ، در سطور فوق به  كرديم  را استخراج  مسيحي روانشناسي

،   از خوانندگان  باشد و شايد بسياري  مانده  باقي  بسياري  ناگفته  نكات ه ك  است  و طبيعي است
   كه ، انساني  در مسيحيت  مثال براي.  باشند  داشته  را در ذهن  ديگري  مكمل  و اصول مفاهيم
  شوند و آنچه  شكوفا مي هايش  قرار دارد، استعدادها و قابليت  الهي  فيض  تحت اش زندگي
رسد و   مي  و شكوفايي  كمال  به ، در نهايت  است  نهاده  وديعت  به ا در وجود وي خد را كه
گردد و   مي  در ابعاد متفاوت  انساني  شخصيت  شكوفايي  باعث  در مسيح  بودن  گفت توان مي

  توان  مي پس.  برسند  مسيح  پري  قامت ، به  كامل  انسان  به  كه  است  اين  مسيحيان  همة دعوت
 و  يا اصول.   دانست  مسيحي  روانشناسي  بنيادين  را جزو اصول  مسيحي  مفهومي  به شكوفايي
 وجود دارد،   زمينه  در اين  بحث نظر ما مجال به.  نمود  اضافه توان  را نيز مي  ديگري مفاهيم

  .  سازيم  را مطرح  مفاهيم ترين  صرفاً بنيادي ايم  كرده اما ما سعي

 مسيحي كسي است كه با تكيه بر مفاهيم و اصول بنيادين مسيحيت در مورد يك روانشناس
توان  انداز، مي با توجه به اين چشم. پردازد انسان و ماهيت او، به درمان و مشاوره مي

هاي متفاوت روان درمانگري و مشاوره را، تا زماني كه در چارچوب اصول  اصول و روش
 و يا الاقل تضادي با آن ندارند، مورد استفاده گيرند اصلي روانشناسي مسيحي جاي مي

ها و اصول متفاوت  تواند به مطالعة روش يك روانشناس يا مشاور مسيحي مي. قرار داد



او . ها آگاهانه دست به انتخاب بزند مكاتب مختلف روانشناسي بپردازد و از ميان اين روش
ه قرار دهد و اصطالحاً روشي هاي مختلف از مكاتب مختلف را مورد استفاد تواند روش مي

 . و تركيبي داشته باشد" التقاطي"

در ميان روانشناسان عادي نيز، اگر چه برخي از آنان پيرو يك مكتب خاص روان 
گيرند و در برخورد  كار مي هاي متفاوتي را به درمانگري هستند، اما بسياري از آنان روش

كار  هاي متفاوت را به ، روش د متفاوتجويان و بيماران مختلف به تناسب موار با درمان
هاي  ، روش بنابراين هيچ اشكالي ندارد كه يك مشاور يا روانشناس مسيحي. بندند مي

تواند فقط پيرو يك مكتب خاص درمانگري باشد؟  اما آيا وي مي. كار بگيرد متفاوتي را به
فاهيم بنيادين همانگونه كه بيان شد، تا زماني كه يك مكتب روانشناسي در تضاد با م

  .باشد مسيحيت در مورد انسان و ماهيت او قرار نگيرد، اين امر ممكن مي

دهد كه هيچ يك از اين  اما بررسي مكاتب روانشناسي و روان درمانگري مختلف نشان مي
ها به شكل كامل با مفاهيم اساسي مسيحيت منطبق نيستند و پيروي يك روانشناس  مكتب

تواند  به معناي چشم پوشيدن از مفاهيم بنيادين مسيحيت مي،  مسيحي از يك مكتب خاص
البته آن گروه از روانشناسان مسيحي كه پيرو يك مكتب خاص روانشناسي هستند، . (باشد

بر اين باورند كه مكتب مورد نظر بيش از مكاتب ديگر به مسيحيت نزديك است و داليل و 
بته نگرش ما در اين مورد كه در سطور دهند كه ال براهين خود را در اين مورد ارائه مي

  .)باشد فوق بيان شد، متضاد با عقيده اين گروه از روانشناسان مي

  هاي متفاوت روانشناسي استفاده كند تواند از روش شبان يا مشاور مسيحي مي

تواند  ايم كه يك شبان يا روانشناس و مشاور مسيحي مي حال كه اين نگرش را مطرح ساخته
متفاوت مكاتب مختلف استفاده كند، ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مگر هاي  از روش

ها بر مبناي اصول و مفاهيم بنيادين يك نظريه در مورد طبيعت انسان شكل  اين روش
توان يك روش مشاوره يا روان درمانگري را جدا از چارچوب  اند؟ پس چگونه مي نگرفته

، منفك نمود و آيا اصوالً چنين  د آمده استوجو نظري مكتبي كه اين روش در بطن آن به
باشد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اوالً در بسياري از اين مكاتب  اي صحيح مي رويه

توان يافت كه با مفاهيم اساسي مسيحيت در مورد  ، مفاهيم و حقايقي را مي روانشناسي
 باوريم كه هيچ مكتبي به انسان و طبيعت او همخواني و تطابق دارند و اگر چه بر اين



، اما بر  تنهايي در كليت خود با نگرش مسيحيت در مورد انسان و طبيعت وي منطبق نيست
، حقايقي در مورد انسان و  ، به درجات گوناگون اين باوريم كه در هر يك از اين مكاتب

 و كننده براي مثال به نگرش راجرز در مورد پذيرش مراجعه. اند طبيعت او بيان شده
اي كه بر مبناي اين نگرش  بنابراين روش درماني.  همدلي و شفقت نسبت به او اشاره كرديم

توان به  پس مي. ، نكات مشتركي با نگرش مسيحيت در مورد انسان دارد شكل گرفته است
سراغ مكاتب مختلفي رفت كه عناصري مشترك با مفاهيم بنيادين مسيحيت دارند و 

 متناسب با اين مفاهيم شكل گرفته است و تضاد كمتري با هاي درماني آنها نيز روش
  .باورهاي بنيادين مسيحيت دارند

، رابطة  هاي مشاوره و درمان ثانياً اين موضوع را نيز بايد مد نظر داشت كه بسياري از روش
اند ندارند و صرفاً  وجود آمده تنگاتنگي با چارچوب نظري مكتبي كه در دامان آن به

البته اين .  كار بست و نتيجه گرفت توان آنها را به تكنيك يا روش درماني ميعنوان يك  به
براي مثال روش تداعي . باشد هاي ديگر درماني صادق نمي امر در مورد برخي از روش

آزاد در مكتب روانكاوي عميقاً در چارچوب مفاهيم نظري مكتب روانكاوي فرويدي ريشه 
،   مكتب و بدون توجه به مفاهيم بنيادين اين مكتبدارد و بدون پذيرش اصول اساسي اين

  . كار بست توان اين روش را به نمي

، مباحث مطرح شده فوق را  هاي مختلف مشاوره شباني و مشاوره مسيحي در بررسي روش
براي مثال روانشناس مسيحي هوارد كيمبل در . توان به اشكال فوق مشاهده نمود مي

هاي مختلف  نامد، تكنيك  مي" ديد نظر شده مشاوره شبانيالگوي تج"روشي كه خود آن را 
گيرد و با  كار مي ، معني درماني و روش تحليل تبادلي را به درماني چون خانواده درماني

در . كند كننده و مشكل خاص وي از يك روش خاص استفاده مي توجه به فرد مراجعه
كار گرفته   فرويد و راجرز بههاي مشاوره شباني تلفيقي از نظريات برخي ديگر از روش

 نام دارد، در كنار " تراپي آگاپه"هاي مشاوره شباني كه  در يكي ديگر از روش. شود مي
 تأكيد " واقعيت درماني"، عمدتاً بر روي روش  هاي مكاتب مختلف كاربرد اصول و روش

  .شود مي

شد و يا از يك  يافته ممكن است دچار مشكالت جدي رواني با آيا يك مسيحي تولد تازه
  بيماري رواني رنج ببرد؟



هاي  توان مشاهده نمود كه تحت تأثير روش هاي مشاوره شباني ديگري را نيز مي روش
هاي متعدد ديگر  ، شناخت درماني و روش ، معني درماني اي چون رفتار درماني درماني

وب يك ، در چارچ هستند و هر يك سعي دارند به اشكال گوناگون و به درجات مختلف
 اين امر كه چقدر در اين راه موفقند بحث  حال. ها را بكار گيرند ، اين روش نگرش مسيحي

هاي مشاوره شباني  ديگري است و مستلزم بررسي دقيق و تخصصي هر يك از اين روش
توان در مورد هر يك از اين مكاتب مشاوره شباني  ، مالكي كه مي اما در مجموع. باشد مي
مانگونه كه گفته شد، اين است كه اين مكاتب تا چه حد به اصول بنيادين ، ه كار گرفت به

مسيحيت در مورد انسان و طبيعت پايبند هستند و تأثير آنها از مكاتب روانشناسي مختلف 
  .اي باشد كه در تضاد با باورهاي اصلي مسيحيت قرار گيرند گونه نبايد به

نگرش مسيحيت در مورد انسان اين است كه همانگونه كه اشاره شد، يكي از اصول بنيادين 
و تنها فيض الهي قادر است كه انسان . انسان موجودي است كه تحت سيطره گناه قرار دارد

حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه يك مسيحي كه به . را از سيطرة گناه آزاد سازد
الهي در زندگي او نجات خدا در عيسي مسيح ايمان آورده و تولد تازه يافته است و فيض 

، دعا، خواندن كالم خدا و مشاركت با ايمانداران جاري  القدس توسط عملكرد روح
درماني دارد؟ يا  هاي مشاوره و روان ها و تكنيك شود، ديگر چه احتياجي به اين روش مي
آيا يك مسيحي تولد تازه يافته ممكن است دچار "توان اين سؤال را مطرح كرد  مي

هاي جدي رواني باشد و آيا اساساً ممكن است از يك بيماري رواني رنج  مشكالت و تنش
  "ببرد؟

هاي  در شماره قبلي اين سؤال را مطرح نموديم كه آيا مسيحيان ممكن است دچار بيماري
تواند باشد؟ اينك  ، نقش روانشناسي در اين زمينه چه مي رواني شوند؟ اگر ممكن است

 .  اجمالي به اين مسئله بپردازيمكنيم در سطور ذيل به شكل سعي مي

اما خودِ  « :نويسد  چنين مي23 پولس رسول در رساله اول تسالونيكيان باب پنجم آيه
عيب محفوظ  خداي سالمتي شما را بالكل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تماماً بي

يه از تصويري كه پولس رسول در اين آ» . باشد در وقت آمدن خداوند ما عيسي مسيح
مقدس به اَشكال  هاي مختلف كتاب كند، تصويري است كه در قسمت وجود انسان ترسيم مي
  .گويد ، نفس و بدن سخن مي وي در اين آيه از روح.  مختلف بيان شده است



باشد و انسان توسط  روح انسان آن بخش از وجود اوست كه بنيان طبيعت روحاني او مي
، روح انسان از نو مولود   در تجربه توبه و تولد تازه.يابد روح خود با خدا ارتباط مي

اي كه بر اثر سقوط و گناه با خدا  سازد، رابطه اي نوين با خدا برقرار مي گردد و رابطه مي
باشد كه حضور فيزيكي وي در دنيا  بخش ديگر وجود انسان بدن وي مي. قطع شده بود

، نفس وي  بخش سوم. باشد ميتوسط آن ممكن گشته و متضمن بعد مادي وجود انسان 
البته جداسازي قطعي اين .  باشد كه از سه جزء فكر، احساس و اراده تشكيل شده است مي

ناپذير  باشد و وجود انسان كليتي واحد و انفكاك سه بخش وجود انساني صحيح نمي
  . توانيم تشخيص دهيم ، اين سه بخش را در وجود انساني مي اما به هر حال. باشد مي

دهند و بر  ين سه بخش در عين انفكاك و تمايز از يكديگر كليتي واحد را تشكيل ميا
دار شدن رابطه روحاني انسان با خدا  ، خدشه در سقوط انسان. يكديگر تأثير متقابل دارند

گردد، همه وجود انسان را تحت تأثير قرار  كه به بعد روحاني انساني و روح او مربوط مي
چار ضعف و مرض شد و گناه و شرارت بر فكر و احساس و اراده او حاكم داد و بدن انسان د

افتد اين است كه انسان رابطه جديدي با خدا  ، اتفاقي كه مي در تجربه تولد تازه. گرديد
القدس در وجود انسان ساكن  يابد و روح سازد، سيطره گناه بر انسان پايان مي برقرار مي

  .ددگر ، بركل وجود او حاكم مي گشته

گذارد و بعد  و بدن انسان نيز تأثير مي)  ، فكر و احساس اراده(، بر نفس  اين سكونت
القدس را  اي كه روح اما مسيحي. سازد ، كل وجود او را متأثر مي روحاني وجود انسان

كند و اگر چه سلطه گناه و شرارت  اش تغيير نمي يابد، به يكباره فكر و احساس و اراده مي
يابد، ولي نابودي كامل اثرات گناه و تغيير عادات و افكار قديمي و  ايان ميبر نفس او پ

كالم . باشد احساسات منفي و ناشايست مستلزم گذشت زمان و عملكرد مستمر فيض الهي مي
هاي كالم  كند كه فكر خود را مطابق مالك خدا نيز بارها و بارها ايمانداران را تشويق مي

روز تغيير كند و  فكر و ذهن شما بايد روزبه « :دي داشته باشندخدا تغيير دهند و فكر جدي
بگذاريد خدا افكار و طرز «).  ترجمه تفسيري - 23 :4 افسسيان(» بسوي كمال پيش رود

در مورد آزاد شدن از ).  ترجمه تفسيري - 2 :12 روميان(» فكرتان را دگرگون كند
خواهي نيز آيات فراواني در   زياده، حسد، طمع و ، كينه ، غيض احساسات منفي چون خشم

القدس   انساني به روح در كالم خدا همچنين در مورد تسليم اراده.  توان يافت كالم خدا مي
  .و اراده خدا آيات بسياري وجود دارد



، مستلزم عملكرد فيض الهي  ، آزاد شدن فرد از افكار و احساسات منفي  بعد از تولد تازه●
  .باشد در دراز مدت مي

شويم كه نفس انسان كه شامل اراده و فكر و  ، با مطالعه كالم خدا متوجه مي بنابراين
باشد، بايد با تكيه بر فيض الهي متبدل و دگرگون شود و كامل و مقدس  احساسات وي مي

وقوع  اما اين امر اتفاقي نيست كه در يك لحظه و به يكباره به هنگام تولد تازه به. گردد
القدس خلقت  گردد و روح م توبه و تولد تازه روح انسان از نو مولود ميبه هنگا. بپيوندد

توان بر اراده و فكر و احساس  گرداند كه تأثير اين امر را مي تازه را در وي متحقق مي
اما تغيير و دگرگوني كاملِ اين ابعاد و آزاد شدن فرد از افكار و احساسات . مشاهده نمود

اي كه كامالً در خدمت اراده الهي باشد، مستلزم  ابي به ارادهي منفي و ناشايست و نيز دست
  .باشد عملكرد فيض الهي در دراز مدت مي

مسائل و مشكالت رواني و رفتاري انسان نيز عمدتاً به نفس وي يعني به افكار و احساسات و 
 اي بزرگ شده كه  فردي در خانه :مثال زير را در نظر بگيريد. شود اراده او مربوط مي

ناپذير را بر خانه حاكم  ، محيطي تحمل هاي رواني پدري الكلي و مادري مبتال به بيماري
اي فقيرنشين و در محيطي  اين شخص دوران نوجواني و جواني خود را در محله. اند ساخته

اي  ، گذشته نامناسب در ميان اشخاص بزهكار و معتاد و دزد سپري كرده و در مجموع
آورد و پس از توبه و تولد  چنين شخصي به مسيح ايمان مي.   استدردبار و تاريك داشته

اين شخص . سازد اي جديد با خدا برقرار مي گردد و رابطه اي مي ، شخصيت تازه تازه
ها  هاي عميقي در فكر و احساسش دارد و شفاي اين زخم ، زخم خاطر گذشته دردناكش به

  .باشد مستلزم عملكرد فيض الهي در درازمدت مي

توان تعيين نمود و ممكن است  لبته حد و حدودي براي عملكرد پر قدرت فيض الهي نميا
اما ممكن است اثرات و . اين فرد در زمان توبه عميقاً از نظر فكري و احساسي شفا يابد

آلود وي تاحدي در افكار و احساسات او باقي مانده باشد و  عواقب زندگي دردبار و گناه
بديهي است اگر چنين . ير اين اثرات در جهت درستي عمل نكندگاه اراده وي تحت تأث

تواند در زندگي او باقي بماند و  فردي تحت فيض الهي زندگي كند، گناه و اثرات آن نمي
اما اگر چنين شخصي تحت فيض الهي . بندد تدريج اين اثرات از زندگي او رخت برمي به

د بر فكر و احساسات و اراده او غلبه كند و توان تدريج مي زندگي نكند، اثرات مخرب گناه به
انگاري برخورد كند، رفتار و شخصيت وي از آنچه كه  اگر وي با اين تأثيرات با تسامح و سهل



كالم خدا هشدارهاي .  كالم خدا از يك مسيحي انتظار دارد، فاصله بسياري خواهد گرفت
دارد و در   برحذر مي" رمايه كهنهخمي"دهد و ما را از   مي" انسانيت كهنه"بسياري در مورد 

  .كند هاي بسياري مي مورد پوشيدن انسانيت تازه و فرآيند تغيير و تبدل در مسيح توصيه

هاي  ، دچار ناراحتي علت وجود مشكالتي از دوران گذشته  يك مسيحي ممكن است به●
  .رواني شود

ها و مشكالت رواني را در  يتوان مسأله بروز بيمار اندازي كه ارائه شد، مي با توجه به چشم
 كه تولد تازه يافته و عيسي مسيح را  اي در واقع مسيحي. مسيحيان مورد بررسي قرار داد

علت وجود مسائل و مشكالتي كه از دوران كودكي  ، به عنوان خداوند خود پذيرفته است به
واني شود يا هاي ر ، ممكن است دچار ناراحتي اش بر جاي مانده هاي ديگر زندگي يا دوران

تواند باعث  اينكه عدم برخورد مناسب با مسائل و مشكالت گوناگون پس از نجات نيز مي
هاي فكري و احساسي گردند كه در صورت تداوم مشكالت و عدم  بوجود آمدن ناراحتي

. هاي جدي رواني نيز دچار شود ، فرد حتي ممكن است به بيماري هاي مناسب يافتن راه حل
، عملكرد فعاالنه  توان آن را ناديده گرفت در مورد يك مسيحي هرگز نمياما عاملي كه 

،  القدس اگر يك مسيحي از منابع فيض الهي چون عملكرد روح. باشد فيض الهي در او مي
هاي سازنده روحاني بهره گيرد، اين عواملْ نفس او يعني فكر  مطالعه كالم خدا و مشاركت

. انند دچار تغيير و تحول سازد و مشكالتش را حل كندتو و احساس و اراده وي را نيز مي
توان گفت كه نجات  باشد، نمي اي كه براي مثال دچار افسردگي مي پس در مورد مسيحي

اگر چه اين فرض نيز گاهي (خود را از دست داده يا يقيناً گناه خاصي را مرتكب شده است 
و ) نه برخورد نمود و تعجيل نكردتواند صحيح باشد، اما بايد با موارد مختلف محتاطا مي

، به شفا و بهبودي  بايد با تكيه بر امكانات و منابعي كه فيض الهي در اختيار ما گذاشته است
  . اين فرد همت گماشت

اي است كه توسط آن  ، روانشناسي نيز وسيله به نظر ما، در كنار استفاده از فيض الهي
ينه درمان نمود، يعني روانشناسي در مورد توان مسائل و مشكالت فرد را در اين زم مي

تواند نقشي مثبت و درمانگرانه داشته  شوند، مي مسائلي كه به قلمرو نفس انسان مربوط مي
در .  باشد كه البته اين امر به معناي نفي عملكرد فيض الهي يا ناچيز انگاشتن نقش آن نيست

شود و توكل فرد  ك فرد دعا ميهاي جسماني نيز نخست براي شفاي جسماني ي مورد بيماري
باشد، اما در عين حال اين امر مانع از مصرف دارو يا  در وهله نخست به فيض الهي مي



، از امكانات علم پزشكي نيز  شود و فرد در صورت شفا نيافتنِ سريع مراجعه به پزشك نمي
ا متحقق جويد و به اين امكانات به عنوان وسايلي كه در نهايت شفاي الهي ر سود مي

هاي رواني نيز توكل اصلي فرد به شفاي الهي و  در مورد بيماري. نگرد سازند، مي مي
  .باشد عملكرد مستقيم خدا مي

تواند در اختيار او  اما اين امر نبايد باعث شود تا وي از امكاناتي كه علم روانشناسي مي
مود، اين است كه تأثير بعد اما موضوعي كه مجدداً بايد بر آن تأكيد ن. بگذارد استفاده نكند

تواند بسيار عميق و  ، مي روحاني حيات انسان بر نفس يعني بر فكر و احساس و اراده وي
تعيين كننده باشد و مسيحيان هر چقدر بيشتر اجازه بدهند كه فيض الهي در آنان عمل 

 رواني هاي ، احتمال بروز مشكالت و بيماري كند، نفس آنان بيشتر تغيير و تحول يافته
ها و اصول علم روانشناسي نيز بايد در چارچوب  استفاده از روش.  كاهش خواهد يافت

بيني مسيحي و با در نظر گرفتن برخي اصول و مالحظات انجام پذيرد كه قبالً به شكل  جهان
  . اجمالي اين موضوع را مورد بحث قرار داديم

هاي رواني به علل ارگانيك  بيماريموضوع ديگري كه بايد به آن اشاره نمود، مسأله بروز 
. هاي رواني علت و منشأ ارگانيك دارند همانگونه كه اشاره شد، بسياري از بيماري. باشد مي

تواند باعث بروز بيماري  ، اختالل در ميزان ماده دوپامين در بدن انسان مي براي مثال
ز افسردگي در افراد تواند باعث برو شيزوفرني شود و يا اختالل در ميزان سروتونين مي

علت وقايع و اتفاقات يا تجارب ناگوار، بلكه صرفاً  پس ممكن است اشخاص نه به. گردد
علت اختالل در ميزان برخي مواد شيميايي در بدنشان دچار مشكالت رواني و رفتاري  به

شوند كه در اين صورت نيز در كنار دعا و تكيه بر فيض الهي براي شفاي فرد، استفاده از 
تواند مسأله اختالل در ميزان اين مواد را در بدن فرد برطرف كند و  داروهاي مختلف مي

، علم روانپزشكي و درمان دارويي  بنابراين. در نتيجه مشكالت رواني وي را برطرف سازد
تواند محسوب  هاي رواني مي هاي رواني يكي ديگر از عوامل مهم در درمان بيماري بيماري

  .شود

ما در اين سلسله از .  بريم ت روانشناسي و مسيحيت را در اينجا به پايان ميسلسله مقاال
مقاالت سعي نموديم نگرشي كلي در مورد رابطه مسيحيت و روانشناسي و امكان استفاده از 

ادعاي اين را نداريم كه نگرشي كامل و جامع .  روانشناسي در خدمات روحاني ارائه نماييم
شكي نيست كه مطالب ناگفته بسياري باقي مانده و .  ايم ودهرا در اين زمينه مطرح نم



اندازي  ، بررسي چشم هدف ما از نگارش اين مقاالت. اند پاسخ مانده هاي بسياري بي پرسش
، امكان اين نبود كه به بسياري از مباحث  بنابراين. كلي از رابطه روانشناسي و مسيحيت بود

اري از شما خوانندگان عزيز با نظرات مطرح شده ممكن است بسي.  فني و تخصصي بپردازيم
تري در اين زمينه داشته باشيد و يا  تر و مناسب در اين مقاالت موافق نباشيد يا نظرات كامل

تان بوجود آمده باشد كه دريافت نظرات و پيشنهادات شما باعث  سؤاالت و ابهاماتي در ذهن
  .خوشحالي ما خواهد شد

ه در جهت به كرسي نشاندن نگرشي جزمي و خاص بلكه طرح يك هرحال تالش ما، ن ولي به
مسأله و امكان بررسي يك موضوع از زواياي گوناگون بوده است و نيز در پي تحقق اين 

مند  ايم تا باب بحث و گفتگو در اين زمينه گشوده شود و خوانندگان عالقه هدف نيز بوده
مان تا  اميدواريم كه اهداف. ده شوندبسوي مطالعه و تحقيق بيشتر در اين زمينه سوق دا

  . منتظر دريافت نظرات و پيشنهادات شما در اين زمينه هستيم. حدي تحقق يافته باشند

  
 


