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در طول زندگی ،بهویژه در نامالیمات با اتکا به این چارچوبها سعی در تحقق اهداف
و حفظ معنای زندگی یا ایجاد تحول در آن را دارد.
در همین راستا ،کِنت پارگامنت با تلقی دین بهمثابه تأمینکننده معنا ،به طراحی نظریه
مقابله دینی پرداخته است .او مقابله را فرایندی پیوسته در حال تغییر میداند که برای
برطرفساختن نیازهای موقعیتی یا شخصی بهکار میرود .بر این اساس ،در مقابله دینی
هر رویدادی در پرتو امر قدسی تفسیر میشود .پارگامنت با پذیرش رابطه دوجانبه
مقابله دینی و غیردینی ،معرفی سه الگوی مقابله دینی و اذعان به ایجابی و منفیبودن
این مقابلهها ،مقیاسی با  21گونه از اقدامات مقابله دینی از طریق مصاحبه و مرور آثار
بهدست میده د و پنج کارکرد عمده برای آن برمیشمرد .بر اساس این مطالعات تجربی،
تصویر فرد از خدا ،در گزینش نوع الگوی مقابلهای او اثرگذار است.
در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ،آراء ،روش و پیامدهای عملی نظریه پارگامنت
تبیین و بررسی میشود.
واژگان کلیدی :مقابله ،دین ،مقابله دینی ،نامالیمات زندگی ،الگوهای مقابله دینی،
پارگامنت.
* دانشجوی دکتری دینپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم (نویسنده مسئول)
* دانشیار گروه روانشناسی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران
* دانشیار گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم ،ایران
تاریخ دریافت1396/3/12 :

amirqorbani@yahoo.com
mazarbayejani@rihu.ac.ir
alim536@outlook.com
تاریخ تأیید1396/5/15 :

100

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی پژوهشنامه سبک زندگی /سال سوم ،شماره  ،4بهار و تابستان1396

1)1بیان مسئله
آدمــی موقعیتهــای ناخوشــایند خُ ــرد و کالنــی را در برهههــای مختلــف زندگــی تجربـ ه میکنــد.
بخــش اعظمــی از ایــن تجــارب بــه گرفتاریهــا و ســختیهای فــردی و بخشــی نیــز بــه مســائل
اجتماعــی کالن مربــوط میشــود کــه ســایه ســنگین خــود را بــر زندگــی میاندازنــد .رویارویــی بــا
مشــکالت ایــن برهـ ه خــارج از تــوان انســان عــادی و تنهــا اســت و او را بهســوی منابــع قابلاعتمــاد
از جملــه دیــن ســوق میدهــد.
شــاید از منظــر برخــی تلقــی دیــن بهمثابــه تکیـهگاه در دنیــای صنعتــی تعجــبآور باشــد .بــا اینکــه
ســالیانی اســت ســخن از کاهــش دیــنداری در عصــر حاضــر ســر داده میشــود ،نشــانههای دیگــری
وجــود دارد کــه دیــن را منبعــی قدرتمنــد و توانبخــش نشــان میدهــد (نــک.)www.gallup.com :
مهیجتریــن آثــار حیــات دینــی را در مواقــع اســترس میتــوان ســراغ گرفــت .ادیــان همــواره
بهســختی ،رنــج و تعــارض بشــر در زندگــی توجــه داشــته و بــا تصدیــق امــکان رنجآلودبــودن
حیــات ،نســخهای بــرای درمانــش تجویــز کردهانــد :آییــن بــودا وجــود را مســاوی بــا رنــج 1و
خالصــی از آن را بیتعلقــی و نیــل بــه روشنشــدگی میدانــد 2.بنابــر آموزههــای یهودیــت ،دســت
قــدرت خداونــد در تاریــخ مشــهود اســت و بــا انقیــاد و تحمــل رنــج ناشــی از گناهــان خالصــی از
نامالیمــات میســر میشــود (اپســتاین  .)86 ،1388مســیحیان نیــز هنــگام مواجهــه بــا دشــواریها در
تــاش بــرای حفــظ تصویــری کــه از «قــدرت خــد»ا و «خیریــت مطلــق» او دارنــد ،بــه دنبــال راههایــی
بــرای رویارویــی بــا آن هســتند« :رنــج حاصــل گنــاه فــردی یــا اجتماعــی؛ رنــج محصــول نیروهــای
فراطبیعــی و آزمــون بنــدگان» ( .)Bart 2009در اســام ،زندگــی قریــن راحتــی و رنــج اســت و ایمــان
بــه خــدا بــا اثرگــذاری بــر شــناخت ،عواطــف و رفتــار آدمــی او را از برهههــای دشــوار خالصــی
میدهــد (دادفــر  .)90 ،1383بههرتقدیــر ،ادیــان جهــان بــا درکــی عمیــق از ماهیــت اغلــب رن ـجآور
شــرایط انســانی ،بــه ارائــه راهچارههایــی بــرای نحــوه واکنــش بــه آنهــا پرداختهانــد.
2)2پرسش اصلی و پرسشهای فرعی
کنــت پارگامنــت 3بــا تمســک بــه آموزههــای مســیحیت و پژوهشهــای تجربــی ،چــه مــدل و
دیدگاهــی را در بــاب مقابلــه دینــی ابــراز م ـیدارد؟ بــر همیــن اســاس ،چنــد پرســش مهــم مطــرح
میشــود :مقابلــه از چــه ماهیتــی برخــوردار اســت؟ فراینــد مقابلــه بــر چــه مفروضاتــی اســتوار اســت؟
مفروضــات مقابلــه دینــی چیســت؟ مقابلــه از دیــدگاه پارگامنــت چگونــه تعریــف میشــود؟ تعریــف
1. Dukkha
2 . See: Richard A. Gard, Buddhism, New Yourk: Braziller, 1962.
3 . Kenneth Pargament
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پارگامنــت از دیــن چیســت؟ مقابلــه دینــی از منظــر پارگامنــت چــه تعریفــی دارد؟ مؤلفههــای مقابلــه
دینــی از منظــر پارگامنــت چیســت؟ الگوهــای اصلــی مقابلــه دینــی از منظــر پارگامنــت کدامنــد؟ در
نــگاه پارگامنــت ،کارکردهــای دیــن در فراینــد مقابلــه چیســت؟
3)3تعریف مفاهیم
الف) مقابله
تالشهــای شــناختی ،رفتــاری و عاطفــی پیوســته در حــال تغییــر بــرای مدیریــت مقتضیــات
درونــی یــا بیرونــی خــاص کــه بیــش از تــوان منابــع شــخص ارزیابــی میشــوند.
ب) دین
واژ ه دیــن در اینجــا در معنــای حداقلــی خــود ب ـهکار نم ـیرود ،در ایــن مباحــث ،گســتره دیــن
شــامل نهادهــای مذهبــی ،حــاالت مذهبــی شــخصی ماننــد احســاس معنویــت ،باورهایــی دربــاره امــر
مقــدس و اعمــال دینــی نیــز میشــود.
ج) مقابله دینی
تالشهــای شــناختی ،رفتــاری و عاطفــی جهــت مدیریــت مقتضیــات درونــی یــا بیرونــی بــا
تکیــه بــر ســازوکارهایی متکــی بــه دیــن.
د) نامالیمات
هــر موقعیــت اســترسزا و تهدیدزایــی کــه چارچــوب نظــام معنایــی فــرد را بــه چالــش بکشــد و
بــه واکنــش وادارد.
4)4پیشینه تحقیق
پژوهشهــای غربــی ناظــر بــه مقابلــه در قالــب دو مقابلــه «عاطفهمحــور»( 1فــرد بــا تغییــر نگــرش
بــه مشــکل یــا معنــای یــک رخــداد بــر کنتــرل عواطــف و احساســات رن ـجآور متمرکــز میشــود) و
مقابلــه «مســئلهمحور»( 2فــرد میکوشــد تــا بهواســطه اثرگــذاری بــر خــود یــا محیــط عامــل ناراحتــی را
تغییــر بدهــد) قابــل جمعبنــدی اســت و غربیهــا معمــوالً بــه مقابلــه مســئلهمحور اهمیــت میدهنــد.
ا تجربــی و گاه ضددینــی پژوهشهــای
بــر ایــن اســاس و در واکنــش بــه رویکردهــای کامــ ً
1 . Emotion-focused
2 . Problem-focused
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روانشــناختی ،رویکردهایــی بــا محوریــت دیــن بــه «مقابلــه» نضــج گرفــت .تحقیقــات دربــاره «مقابلــه
مذهبــى و معنــوى» بــا كار پارگامنــت آغــاز شــد .از زمــان انتشــار اثــر او بــا عنــوان «روانشناســی دیــن
و مقابلــه» موضــوع «مقابلــه دینــی» بــه نحــوی چشــمگیر در کانــون توجــه محققــان قــرار گرفــت.
پارگامنــت در واقــع ،بــا بســط الگــوی الزاروس و فولكمــن دیــن را بخشــی از ســازههای اصلــی مقابله
عنــوان میکنــد .مــرور شــواهد تجربــی ،بیانگــر ایــن اســت کــه طــی دهههــای اخیــر ،مطالعــات
متعــددی بــا محوریــت مقابلــه دینــی «در گروههــای مختلــف ســنی همچــون کــودکان 1،نوجوانــان 2و
بزرگســاالن »3و «در گروههــای مذهبــی متفــاوت ماننــد اســام 4،مســیحیت 5،یهودیــت 6و هنــدو»7
صــورت گرفتــه اســت .بهعــاوه ،شــواهد نشــان میدهــد کــه در بیــن پژوهشگــرا ِن عالقهمنــد بــه
حــوزه مطالعاتــی دیــن و مقابلــه ،بــر موضوعاتــی ماننــد مقابلــه مذهبــی بــا ســرطان 8،درد مزمــن 9و
11
بیمــاری ایــدز 10تأکیــد شــده اســت .طــی ســالهای گذشــته ،نتایــج مطالعــات هاگیلــت و همــکاران
و نیــز مــور و همــکاران 12موجــب شــده اســت کــه نقــش مثبــت و تعیینکننــده دیــن در مقابلــه بــا
مشــکالت روانپزشــکی ،نــزد متخصصــان ســامت روان و روانشناســان بالینــی آشــکار شــود .در
13
نهایــت ،نتیجــه مطالعــات معطــوف بــه مقابلــه دینــی بــا برخــی نامالیمــات همچــون داغدیدگــی،
بالیــای طبیعــی 14و نیــز نتایــج پژوهشهــای مربــوط بــه پســایندهای چندگانــه رویارویــی بــا تجــارب
بهــای 15،بهزیســتی معنــوی 16و ســامت روانــی 17تأکیــد میکنــد کــه
اســترسزا ماننــد تعالــی پسضر 
1 . See: Benore, E, & et al., An initial examination of religious coping in children with asthma, P. 267–290.
2 . See: Talik, Z. B .“The adolescent religious coping questionnaire: Translation and cultural adaptation of Pargament’s
RCOPE scale for Polish adolescents”; Journal of Religious Health. P. 147.
3 . See: Bjorck, J. P, & Thurman, J. W., Negative life events, patterns of positive and negative religious coping, and
psychological functioning, P. 159–167.
 .4شهابیزاده ،فاطمه .و محمدعلی مظاهری« ،دلبستگی ادراکشده در دوران کودکی کنشوری خانواده و مقابله مذهبی» ،صص221ـ.234
5 . Pargament K. I., The psychology of religion and coping, Theory, research, practice.
6 . Kreeft Peter, Three Philosophies of Life: Ecclesiastes-Life as Vanity, Job-Life as Suffering, Song of Songs-Life as Love,
p.75.
7 . Walshe M., The long discourses of the Buddha: A translation of the Digha Nikaya. P.346.
8 . Yoshimoto S. M, & et al., “Religious coping and problem-solving by couples faced with prostate cancer”. European
Journal of Cancer Care. P. 483.
9 . Dunn K.S & Horgas A.L, “Religious and nonreligious coping in older adults experiencing chronic pain”, Pain
Management Nursing, P. 23.
10 . Pargament, K. I, & et al, Religion and HIV: A review of the literature and clinical implications, P. 1204.
11. Huguelet, P, & et al, “Effect of religion on suicide attempts in outpatients with schizophrenia or schizo-affective
disorders compared with inpatients with non-psychotic disorders”; European Psychiatry, P. 191.
12. Mohr S, & et al, “The assessment of spirituality and religiousness in schizophrenia”, Journal of Nervous and
Mental Disease, p.250.
13 . Stoebe M, “Religion in coping with bereavement: Confidence of convictions or scientific scrutiny? International
Journal for the Psychology of Religion. P.18.
14 . Henderson, L. A; “Religious coping and subjective well-being: African Americans’ experiences of surviving
Hurricane Katrina”, Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, P. 60.
 .15سیدموسوی ،پریساسادات ،و همکاران« ،رابط ه راهبردهای مقابله مذهبی با تعـالی پسضـربهای و درمانـدگی در دانشجویان» ،روانشناسی معاصر ،ص.108
 . 16طاهری خرامه ،زهرا ،و همکاران« ،سالمت معنوی و راهبردهای مقابله مذهبی در بیمـاران همودیـالیزی» ،ص 54ـ48.
 . 17حسنی واجاری ،کتایون ،و هادی بهرامی احسان« ،نقش مقابلۀ مذهبی و خوشـبختی معنـوی در تبیـین سـالمت روان» ،ص.2
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راهبردهــای مقابلــه دینــی بهعنــوان گنجینــه و منبعــی غنــی ،جنبــه جداییناپذیــر فراینــد مقابلــه بــا
نامالیمــات قلمــداد میشــود.
در ادامــه بــه برخــی از مهمتریــن تحقیقــات داخلــی و خارجــی صورتگرفتــه در ایــن حــوزه
اشــاره میکنیــم:
• درآمــدی بــر روانشناســی دیــن :دکتــر مســعود آذربایجانــی و ســیدمهدی موســوی اصــل ،ناشــر:
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه.1394 ،
ایــن اثــر کــه بــه مباحــث عمومــی روانشناســی دیــن میپــردازد ،در بخــش پنجــم بــا عنــوان آثــار
دیـنداری ،ذیــل مبحــث آثــار دیـنداری در ســطح فــردی ،آثــاری همچــون آرامــش روان ،خشــنودی
و رضایــت از زندگــی ،تفســیر خوشبینانــه از مــرگ و ســامت جســمی را برمیشــمرد .مؤلفــان
در بخــش آرامــش روان ،تنهــا در بحثــی مختصــر بــه دیــدگاه پارگامنــت اشــاره میکننــد و بحــث از
تأثیــرات مثبــت ســازگاری دینــی را کــه یکــی از مؤثرتریــن آنهــا مقابلــه اشــتراکی اســت ،بــه میــان
میکشــند (1 57ـ.)156
• روشهای توانافزایی در سختیها ،محسن عطااهلل ،انتشارات دارالحدیث.1392 ،
در ایــن نوشــتار بــا نگاهــی کاربــردی بــه مفهــوم صبــر و بــا بهرهگیــری از آیــات قــرآن ،بهدنبــال
پاســخ بــه پرســشهای موجــود پرداختــه شــده اســت .بــرای مقابلــه بــا ایــن ناخوشــایندیها
راهکارهایــی ارائــه شــده اســت .بــه ادعــای مؤلــف ،بــا دقــت در آیــات ،روشهــای کلــی «توانافزایــی
در ســختیها» را میتــوان شناســایی و کشــف کــرد و آنهــا را در موقعیتهــای مشــابه ب ـهکار بــرد.
 ۳۲روش قرآنــی ،مهمتریــن یافتــه ایــن پژوهــش اســت کــه بهکارگیــری آنهــا در هنگامــه دشــواری
ســبب افزایــش قــدرت صبــر و تحمــل انســان میشــود .ایــن روشهــای تقویتــی در دو بخــش
کلــی بــه افزایــش نیــروی بردبــاری کمــک میکنــد ،در بخــش اول از راهبــرد «تقویــت بــا تکیــه
بــر تواناییهــا و رفتارهــای خــود فــرد» اســتفاده میشــود کــه بهعنــوان روشهــای خودتقویتــی
نامگــذاری شــدهاند .در بخــش دوم کــه در آن از راهبــرد «تقویــت بــا توج ـهدادن بــه صفــات الهــی»
اســتفاده شــده ،از آنهــا بــا عنــوان روشهــای خداتقویتــی یــاد میشــود.
در ایــن اثــر از «صبــر» بهمثابــه محــور اصلــی مقابلــه بــا دشــواریها یــاد میشــود؛ حالآنکــه ،بــه
دلیــل تنــوع روحیــات افــراد و نیــز مراتــب و نــوع گرفتاریهــای آنهــا ،صبــر را تنهــا یکــی از عناصــر
مقابلــه میتــوان معرفــی کــرد.
• مقیــاس ســنجش دیـنداری :تهیــه و ســاخت آزمــون جهتگیــری مذهبــی بــا تكیــه بــر اســام،
حجتاالســام دكتــر مســعود آذربایجانــی ،پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه.
مؤلــف در ایــن اثــر کــه اساس ـ ًا ناظــر بــه تهیــه و ســاخت آزمــون جهتگیــری مذهبــی بــا تکیــه
بــر آموزههــای اســام اســت ،در بخــش کلیــات هنــگام بحــث از تأثیــر مذهــب بــر بهداشــت جســمی
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و روانــی ،بهطــور بســیار مختصــر بــر ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه مذهــب بهعنــوان یــک نظــام
اجتماعــی و پیچیــده ،میتوانــد بــر رفتــار و بازخوردهــای مهــم از جملــه برنامهریــزی خانــواده ،کار،
سیاســت و چگونگــی تفســیر زندگــی روزانــه تأثیــری فــراوان داشــته باشــد.
• بهداشــت روان نقــش دیــن ،نویســنده :ســیدعلی مرعشــی ،ناشــر :انتشــارات علمــی فرهنگــی،
.1387
ایــن اثــر در  14گفتــار تنظیــم شــده اســت ،در گفتــار یازدهــم مؤلــف مشــخص ًا بــه مبحــث
روشهــای مقابلــه دینــی در رویارویــی بــا نامالیمــات زندگــی میپــردازد .گرچــه نویســنده از
اصطــاح روشهــای تطابــق دینــی در ترجمــه  copingبهــره جســته اســت ،مــراد او دقیق ـ ًا مبحــث
مقابلــه دینــی بــا وضعیتهــای دشــوار زندگــی اســت .او پــس از ذکــر مکانیسـمهای عمومــی دفاعــی
در مواجهــه بــا دشــواریها و وضعیتهــای تلــخ و نیــز برشــمردن رایجتریــن شــیوههای تطابــق،
بــه مبحــث تطابــق دینــی بهطــور عــام و ســپس مشــخص ًا بــه تطابــق دینــی در اســام میپــردازد.
• رضایت از زندگی ،نویسنده :عباس پسندیده ،ناشر :دارالحدیث.1384 ،
بخــش ســوم ایــن اثــر بــا عنــوان مهارتهــای مقابلــه بــا تنیدگــی ،متشــکل از  9فصــل اســت و بــا
اجتنابناپذیــر خوانــدن مقابلــه ،بهبیــان ایــن مباحــث میپــردازد :بهتریــن نــوع مقابلــه ،مهارتهــای
مقابلــه و . ....بنابــه تعبیــر نویســنده ،بســیارى از ناکامیهــای زندگــى ،بــه دلیــل برخوردارنبــودن از دانــش و
مهارتهــای الزم بــراى زندگــى اســت .كســانى كــه از ایــن دانــش و مهــارت برخوردارنــد ،میتواننــد بــراى
رســیدن بــه آن هــدف متعالــى ،امیــدوار باشــند .بــا توجــه بــه اهمیتــى كــه ایــن موضــوع در حیــات انســانى
توجــه ویــژه دیــن بــوده اســت .براســاس ایــن اثــر ،معــارف دیــن فقــط در چارچــوب عنوانهای
دارد ،مــورد ّ
نــام آشــنایى هماننــد :احــكام ،اخــاق ،اعتقــادات ،تفســیر و  . . .خالصــه نمیشــوند؛ مهارتهــای زندگــى و
دانــش الزم بــراى زندگــى پربــار ایمانــى را میتــوان بــا تأمــل در متــون دینــی اصطیــاد کــرد.
• بهداشــت روانــی  -بــا نگــرش بــه منابــع اســامی ،نویســنده :محمدرضــا ســاالری فــر؛
محمدصــادق شــجاعی؛ ســیدمهدی موســوی اصــل؛ محمــد دولتخــواه؛ ناشــر :پژوهشــگاه حــوزه و
دانشــگاه و ســمت.1389 ،
ایــن کتــاب کــه در  11فصــل تنظیــم شــده اســت ،فصــل چهــارم بــا عنــوان «اعتقــادات و بهداشــت
روان» در بحــث از رابطــه بــا خــدا و کســب آرامــش روانــی و نیــز مبحــث شــیوههای اعتقــادی کســب
آرامــش روانــی بــه مبحــث موردنظــر مــا بهطــور مختصــر اشــاره میکنــد .بــا مطالعــه مباحــث ایــن فصل
میتــوان بدیــن نتیجــه دســت یافــت کــه باورهــا ،نگرشهــا ،تعهــدات ارزشــی و جهتگیریهــای
دینــی در زندگــی فــردی و اجتماعــی تأثیــر بســزایی در دســتیابی بــه بهداشــت روانــی دارد .همچنیــن
فصــل پنجــم آن «نقــش رفتارهــای دینــی در بهداشــت روانــی» ،رفتارهــا و مناســک دینی و نیــز رفتارهای
اخالقــی را فوقالعــاده تأثیرگــذار در بهداشــت روانــی آدمــی تحلیــل میکنــد.
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• دعــا و ســامت روان ،نویســنده :محمدصــادق شــجاعی ،ویراســتار :حبیــب مقیمــی ،تهیهکننــده:
مركــز پژوهشهــای اســامی صداوســیما.1388 ،
اثــر معرفیشــده کــه در چهــار فصــل تنظیــم شــده ،در مباحــث فصــل دوم (تأثیــر دعــا در
ســامت روان) ،آنهــم در زیرفصــل ســوم بــا عنــوان (نقــش دعــا در مقابلــه بــا فشــار روانــی) بــه
تعریــف مقابلــه و نقــش مقابلـهای دیــن و بهویــژه دعــا پرداختــه میشــود .نگارنــده در ایــن پژوهــش
بــه تبییــن جایــگاه دعــا در آیــات و روایــات و تأثیــر دعــا در ســامت روان میپــردازد .ســپس،
پیامدهــای منفــی دوری از معنویــت و نیــز عوامــل ارتقــای ســامت روان آدمــی را بررســی میکنــد.
در ایــن اثــر بــه یکــی از منابــع قابــل تمســک دینــی در مواجهــه بــا نامالیمــات اشــاره رفتــه اســت.
چنانچــه در تبییــن مــدل اســامی خواهیــم آورد ،دعــا و نیایــش در کنــار منابعــی همچــون هجــرت،
حمایــت و نمــاز در زمــره مقابلههــای رفتــاری بهشــمار میرونــد.
• محبوبــه دادفــر« ،بررســى نقــش دیــن در بهداشــت روانــى و فرآیندهــاى رواندرمانــی» ،ســایت
مرکــز تعلیمــات اســامی واشــنگتن.
در ایــن اثــر ،بــا برجستهســاختن نقــش دیــن در فرآیندهــاى رواندرمانــی ،تمســک بــه باورهــای
دینــی بــرای نجــات از اضطــراب ،افســردگی و دردهــای جانــکاه (هنــگام ناکارآمــدی درمانهــای
مرســوم و کالســیک) مهــم و مفیــد قلمــداد میشــود .ایــن اثــر گرچــه بــه بحــث از رواندرمانــی دینــی
میپــردازد امــا در بخشهــای نخســتین بــه نحــوه ایفــای نقــش دیــن و باورهــای دینــی در مواجهــه
بــا دشــواریها اشــاره میکنــد و در بخشهــای میانــی کار از دیــدگاه پارگامنــت در تأییــد ایــن
مدعــا بهــره میجویــد.
• محســن آبیــاری و مریــم وفایــی ،ماهیــت و ســاختار مفهــوم مقابلــه در فرهنــگ ایرانــی ،مجلــه
روششناســی علــوم انســانی ،زمســتان  ،1383شــماره .41
نظــر بــه تفــاوت قابلمالحظــ ه فرهنگــی و مذهبــی بیــن جامعــهی اســامی ایــران و جوامــع
اروپایــی و آمریکایــی ،پژوهــش حاضــر درصــدد تهیــه و توســعه مقدماتی مقیــاس ســنجش راهبردهای
مقابلــه در جامعـ ه ایــران برآمــده اســت .نتایــج تحلیــل مقیــاس ترکیبــی ساختهشــده توســط مؤلفیــن،
کــه در یــک نمونـهی  365نفــری از دانشــجویان اجــرا شــده اســت ،نشــاندهند ه وجــود چهــار عامــل
اساســی (مقابلــ ه مذهبــی ،مقابلــه فعــال ،مقابلــه اجتنابــی ،جســتوجوی حمایــت و راهنمایــی) در
مفهــوم مقابل ـه دانشــجویان ایرانــی اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــا وجــود اینکــه بعضــی از جنبههــای
مقیــاس اســتاندارد خارجــی پاسـخهای مقابلــه ( )CRIدر ایــن پژوهــش تأییــد شــده ،مفهــوم مقابلــه
در جامعــهی دانشــجویان ایرانــی دارای ابعــادی اســت کــه در مقیــاس  CRIو دیگــر مقیاسهــای
اســتاندارد خارجــی وجــود نــدارد .در نهایــت ،بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،اهمیــت نقــش
مقابل ـ ه مذهبــی در رفتــار مقابل ـهی دانشــجویان ایرانــی آشــکار میشــود.
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• نجی ـباهلل نــوری ،مقابلــه معنــوی بــا تنیدگیهــا از دیــدگاه اســام ،معرفــت ،ســال بیســت و
دوم ،آذر  ،1392شــماره « ،192ویــژه روانشناســی».
ایــن پژوهــش بــا روش تحلیــل متــون بــه ارائــه راهبردهــای مقابلــه بــا تنــش و اســترس از دیــدگاه
اســام میپــردازد و نتایــج راهبردهــای زیــر را بهعنــوان مقابلههــای معنــوی از دیــدگاه اســام ارائــه
میکنــد :متعالــی نگــری ،تفســیر مجــدد خوشبختــی ،تحلیــل موقعیــت ،واگــذاری بــه قــدرت برتــر،
خــودآرام بخشــی ارادی ،پذیــرش وضعیــت ،نــگاه امتحانــی بــه مشــکالت ،تصــور زوالپذیری ،تجســم
نتیجــه نهایــی ،توجــه بــه مالقــات عزیــزان در آخــرت ،توجــه بــه دادخواهــی اخــروی ،نادیدهگرفتــن
لغزشهــا ،مقایســه بــا مشــکل بزرگتــر ،همگانــی ســازی ،امیــدواری ،دعــا ،ســبک زندگــی مناســب
و تحملافزایــی.
فقــدان تبییــن مــدل اســامی مقابلــه بــا نامالیمــات در ایــن اثــر کامــ ً
ا مشــهود اســت و در
پژوهــش خــود ســعی داریــم بــه تبییــن مــدل اســامی در ایــن بــاب بپردازیــم.
• فاطمــه شــهابی زاده و محمدعلــی مظاهــری ،دلبســتگی ادراکشــده دوران کودکــی کن ـشوری
خانــواده و مقابلــه مذهبــی ،مجلــه روانشناســی تحولــی ،بهــار ،91شــماره .31
پژوهــش حاضــر بــه شــناخت الگوهــاى كنـشورى خانــواده بهعنــوان میانجىگــر ادراك دلبســتگی
دوران كودكــى بــه هــر والــد (ایمــن و ناایمــن) و مقابلــه مذهبــى پرداختــه اســت 870 .دانشــجو بــا
روش خـــوشهاى چندمرحلـهای ا ز دانشــگاههاى تـــهران ،مـــقیاس ارزشــیابى انســجام و انعطافپذیــرى
خانــواده ،مقیــاس مقالــه مذهبــى و مقیــاس دلبســتگی دوران كودكــى نســبت بــه هــر والــد را تكمیـل
كردن ـد .نتایــج ایــن تحقیــق عبــارت بــود از )1 :خانــواده رهاشــده آشــفته بهطــور كامــل رابطــه بیــن
ت را میانجىگــرى مىكنــد )2،خانــواده منســجم
دلبســتگی ناایمــن بــه هــر واد و مقابلــه مذهبــى مثب ـ 
منعطــف ،میانجىگــر رابطــه بیــن دلبســتگی ایمــن بــه هــر والــد و مقابلــه مـــذهبى مـــنفى اســت)3 ،
ق انســجا م و انعطافپذیــرى
ســبك دلبســتگی ناایمــن بــه پــدر اثــر مســتقیم و غیرمســتقیمی(از طری ـ 
خانــواده) بــر مقابلــه مذهبــى منفــى دارد و  )4ایمنــى بــه پــدر اثــر مســتقیمى بــر مقابلــه مذهبــى مثبــت
دارد ،امــا دلبســتگی بــه مــادر نـــقش مـــستقیمى در پیشبینــى مقابلــه مذهبــى نــدارد.
• Pargament. KI. The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research,
Practice.

مهمتریــن اثــر پارگامنــت در حــوزه مقابلــه بــا عنــوان «روانشناســی دیــن و مقابلــه» شــامل چهــار
بخــش اصلــی :دو فصــل در بــاب دیــن ،دو فصــل دیگــر در خصــوص مقابلــه ،چهــار فصــل بعــدی
بــه بررســی پیونــد دیــن و مقابلــه و ســه فصــل نهایــی متکفــل ارزیابیهــای عملــی اســت.
• Pargament, Gene G. Ano, and Amy B. Wachholtz, the Religious Dimension of
Coping: Advances in Theory, Research, and Practice.
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ایــن اثــر کــه بــه قلــم چنــد تــن از روانشناســان باتجربــه نــگارش یافتــه اســت ،بــا اشــاره بــه
غفلــت تاریخــی نظریهپــردازان از نقــش دیــن در مقابلــه یــا نگــرش کام ـ ً
ا نقادانــه آنهــا نســبت بــه
دیــن ،تالشهــای دو دهــه اخیــر بــرای نشــاندادن ربــط بیــن دیــن و مقابلــه را قابلتوجــه ارزیابــی
میکنــد .در ایــن اثــر بهمــرور جایــگاه تجربــی و نظــری روانشناســی دیــن و مقابلــه ،مداخــات
عملــی و کاربــردی ایــن نظریــات و جهتگیریهــای آتــی بــرای پیشــرفت ایــن حــوزه پرداختــه
شــده اســت.
• Pargament, K. I, Olsen, H., Reilly, B., Falgout, K., Ensing, D., &c Van Haitsma,
K. (1992b). God help me (II): The relationship of religious orientations to religious
coping with negative life events.

در ایــن اثــر نقــش مقابلــه دینــی در حلوفصــل حــوادث ناخوشــایند در میــان نمونــهای 586
نفــری از کلیســاهای مســیحی بررســی میشــود .مشــارکتکنندگان بــه توصیــف ناخوشــایندترین
تجاربشــان در ســال گذشــته و ســپس بــه نحــوه مقابلــه بــا آنهــا از رهگــذر مقابلههــای دینــی و
غیردینــی میپردازنــد .در نهایــت ،محققــان بــه طبقهبنــدی انــواع مقابلههــای دینــی و نیــز برشــمردن
و تحلیــل آثــار ســودبخش و گاه زیانبخــش ایــن نــوع مقابلههــا دســت میزننــد.
• Roesch, S. C., & Ano, G. (2003). Testing an attribution and coping model of
stress: Religion as an orienting system.

ایــن مقالــه بــا اشــاره بــه توجــه ناکافــی تحقیقــات بــه مقابلــه دینــی و پیامدهــای آن بــر انطبــاق
روانشــناختی و رشــد شــخصی ،بــه معرفــی و ارزیابــی مــدل مبتنــی بــر حــاالت در فراینــد مقابلــه
بــا اســترس میپــردازد .براســاس ایــن مــدل ،نظــام جهتگیــری دینــی هدایتگــر فراینــد مقابلــه
بــا اســترسها و نامالیمــات زندگــی اســت و ایــن نظــام جهتگیــری زمینــه مقابلــه بــا عوامــل
اســترسزا را بــه نحــوی قابــل پیشبینــی فراهــم میکنــد .از مشــارکتکنندگان در ایــن مطالعــه
خواســته میشــود تــا رخــداد اســترسزای جدیــد خــود ،نحــوه مقابلــه و احســاس خــود از پــس از
آن را بیــان کننــد .نتایــج بهدســتآمده مؤیــد مــدل پیشــنهادی هســتند .جهتگیــری دینــی بهطــور
غیرمســتقیم و در برخــی مــوارد مســتقیم ،بــا انطبــاق روانشــناختی و رشــد شــخصی از طریــق
شــیوههای مقابلــه دینــی مــازم بــود.
5)5مقابله
طــی پنــج دهــه اخیــر عالقــه علمــی بــه فراینــد مقابلــه بــه نحــو چشـمگیری افزایــش و ادبیــات
ناظــر بــه ایــن بحــث نیــز کامـ ً
ا بســط یافتــه اســت .در هــر موقعیتــی کــه بــا مشــکل رویــارو شــویم،
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پــای «حــل مســئله» 1بــه میــان میآیــد و دامنــه آن شــامل موقعیتهــای متنوعــی میشــود .در بافــت
روانشناســی از ایــن بحــث بــا عنــوان «مقابلــه» 2نیــز یــاد میشــود .از حــل مســئله لزوم ـ ًا در مواقــع
تهدیــد و بحــران اســتفاده نمیشــود ،گســتره آن وســیع اســت ،امــا تلقــی عــام از مقابلــه ،آن را نوعــی
آمادگی دفاعی در مواجهه با تهدید میداند (آقابخشی .)129 ،1388

1. Problem solving
2 . Coping
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الف) تعاریف و ویژگیها
تعاریــف متعــددی از واژه مقابلــه از منظرهــای مختلــف ارائــه شــده اســت ،در ادامــه برخــی از
مهمتریــن تعاریــف ایــن اصطــاح از چشــمانداز روانشــناختی ذکــر میشــود:
همــه ســازوکارهایی کــه فــرد بــرای رویارویــی بــا تهدیــدی عظیــم نســبت بــه ثبــات روان ـیاش
بــهکار میگیــرد و او را قــادر بــه عملکــرد مؤثــر میگردانــد (Friedman, Mason & Hamburg
.)1963
مجموعــهای از الگوهــای پنهــان و آشــکار کــه ارگانیســم میتوانــد براســاس آنهــا بــه
موقعیتهــای اســترسزا واکنــش نشــان بدهــد ،آنهــا را تخفیــف بدهــد و از بروزشــان جلوگیــری
کنــد (.)McGrath 1970
مقابلــه متضمــن هــدف ،انتخــاب و راهحلهــای انعطافپذیــر اســت ،وفــادار بــه منطــق و واقعیــت
بیناالذهانــی اســت و مجــال بیــان عاطفــی متناســب را میدهــد و آن را اصــاح میکنــد (Haan
.)1977
هرگونــه واکنشــی کــه بــه فشــارهای خارجــی زندگــی جهــت ممانعــت ،اجتنــاب یــا کنتــرل
ناراحتــی عاطفــی صــورت میگیــرد (.)Pearlin 1978
تعاریــف فــوق ،توصیــف چنــدان نظاممنــدی از سرشــت مقابلــه بــه دســت ندادهانــد ،در اینجــا
اشــاره بــه برخــی از ویژگیهــای مهــم مقابلــه رهگشاســت و مــا را در ارائــه تبیینــی ســازمانیافته از
ماهیــت آن مــدد خواهــد رســاند:
الــف) مقابلــه بهمثابــه رویارویــی فــرد و موقعیــت (Friedman & et al. 1963؛ & Silver
)Wortman 1980؛
ب) مقابله بهعنوان امری چندبُعدی و چندالیه ()Thoits 1986؛
ج) مقابله بهمثابه احتماالت و انتخاب.
نکتــه اساســی در مقابلــه ،امــکان انتخــاب از میــان گزینههــای مختلــف اســت (& Martin
)Tesser 1980؛  )4تنــوع مقابلــه .مشــکالت متنــوع افــراد ،منابــع و ظرفیتهــای مختلفــی را در
فراینــد مقابلــه میطلبــد (.)Anthony, 1987
ب) مفروضات فرایند مقابله
آدمــی هنــگام مواجهــه بــا حــوادث ناخوشــایند ،نظامــی راهنمــا و جهـتده همــراه دارد (جهــان
بینــی .)1کار اصلــی ،مقابلــه متناســب بــا مقتضیــات و چالشهــای موقعیــت خــاص اســت و افــراد
بــه دنبــال متقاعدکنندهتریــن شــیوهها بــرای مقابلــه هســتند .کل فراینــد مقابلــه بــه بافــت فرهنگــی
1 . World view
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گســتردهتر گــره خــورده اســت و ارزیابــی آن کار آســانی نیســت.
برخی از مهمترین مفروضات این فرایند عبارتاند از:
الــف) انســان در جســتجوی معنــا ()Sappington 1990؛ طبق ســنت ،جســتجوگری معنــا در قالب
1
شــیوههای مقابلــه برحســب ویژگیهــای ســاختاری طبقهبنــدی میشــده اســت :سنخشناســانه،
سلســلهای 2و توصیفــی .)Klinger 1977( 3بــه اعتقــاد پارگامنــت ،هیچیــک از مقولهبندیهــا
بهکارکــرد اصلــی مقابلــه ،یعنــی جســتجوی معنــا 4توجهــی ندارنــد .ازای ـنرو ،اقدامــات مقابل ـهای را
از منظــر کاربــردی مــورد مالحظــه قــرار میدهــد.
5
ب) فراینــد مقابلــه قریــن نظامــی جهــتده .در مواجهــه بــا بحرانهــا نظامــی جهــتده مــا را
راهبــری میکنــد ( .)Bolger & Zuckerman 1995شــیوههای مقابلــه ابزارهــای عینــی ایــن نظــام
بــرای نیــل بــه معنــا در مواجهــه بــا حــوادث اســترسزا هســتند.
ج) مقابلــه برحســب شــیوههای متقاعدکننــده .فشــار حــوادث ،ویژگــی نظــام جهــتده و
محدودیتهــای بیرونــی و درونــی گزینههــای مقابلــه را محــدود میکننــد .انتخــاب متقاعدکنندهتریــن
گزینــه ،راهبــردی اســت کــه بــا اســتفاده از کمتریــن منابــع و انباشــت کمتریــن فشــارها ،بیشــترین
دســتاورد و ناچیزتریــن فقــدان معنــا را بــه بــار مــیآورد (.)Frijda 1988
د) فرهنــگ آشــیانه مقابلــه .فرهنــگ بــه طــرح کلــی زیربنایــی جامعــه مربــوط میشــود (Tylor
 )1968و نظامهــای جهتگیــری ،اقدامــات مقابلــهای ،پیامدهــا و موضوعــات مهــم را شــکل
میدهــد .بــدون بهرهمنــدی از حمایــت فرهنگــی در فراینــد مقابلــه« ،یکــهو تنهــا» خواهیــم مانــد و
چالشهــا تقریبــ ًا حلناشــدنی خواهــد نمــود.
 )5کلیــد مقابلــه موفــق در لحــاظ همزمــان «پیامدهــا و فراینــد» آن .رویکــرد پیامـدی و فراینــدی
7
دو رویکــرد بــرای ارزیابــی فراینــد مقابلــه هســتند .رویکــرد پیامــدی 6رویکــردی عملگرایانــه
اســت و بنابرایــن چارچــوب ،ارزیاب ـی پیامدهــای مقابلــه بایــد از پــس چنــد معیــار بربیایــد .یــک)
بایــد مرتبــط بــا مقتضیــات و چالشهــای برآمــده از موقعیــت خــاص اســترسزا باشــد .دو) بایــد
بــرای موضوعــات بااهمیــت افــراد طراحــی شــده باشــد .ســه) بایــد نســبت بــه احتمــال شکســت یــا
کامیابــی در مقابلــه حســاس باشــد .چهــار) بایــد متوجــه ایــن واقعیــت بــود کــه مقابلــه در طــی زمــان
پیامدهــای مختلفــی میتوانــد داشــته باشــد.
1. Typological
2. Sequential
3 . Descriptive
4 . Significance
5 . Orienting system
6 . Outcome
7. Pragmatic
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در رویکــرد فراینــدی ،عناصــر فراینــد مقابلــه عبارتانــد از :تجربــه زندگــی اســترسزا ،معنــا،
ارزیابــی ،نظــام جهــتده ،منابــع ،فشــارها ،شــیوههای مقابلــه ،پیامدهــا و فرهنگهــا ،امــا هیچیــک
از ایــن عناصــر منافاتــی بــا ســیالیت مقابلــه نــدارد .کلیــد مقابلــه موفــق از چش ـمانداز فراینــدی را
میتــوان در نحــوه عمــل «مجموعــه مقابلــه» بهمثابــه یــک کل پیــدا کــرد (.)Folkman & et al 1992
6)6مقابله دینی
بــا پذیــرش قاعدهمنــدی مقابلــه دینــی ،آن را در برخــی «افــراد» ،پــارهای از «موقعیتهــا» و برخــی
«بافتهــای اجتماعــی» خواهیــم یافــت )1 :مقابلـ ه دینــی را میتــوان در افــرادی ســراغ گرفــت کــه بــه
دیــن متعهدتــر هســتند و آن را در امــور زندگیشــان دخیــل میکننــد؛  )2مقابلــه دینــی در موقعیتهایــی
متــداول اســت کــه تهدیدآمیزتــر ،جدیتــر و آســیبزاتر هســتند و  )3مقابلــه دینــی در برخــی مجامــع،
فرهنگهــا و در میــان کســانی بیشــتر اســت کــه در بافتهــای مذهبــی شــرکت میکننــد .پرســش ایــن
اســت کــه چــرا برخــی افــراد در پــارهای از اوقــات و در برخــی نقــاط بــه مقابلــه دینــی روی میآورنــد؟
ابتــدا بایــد بدیــن بحــث پرداختــه شــود کــه افــراد بــا چــه پیشداشــتههای ذهنــی دســت بــه مقابلــه
دینــی میزننــد.
الف) مقابله دینی در خأل روی نمیدهد.
مقابلــه دینــی از ناکجاآبــاد ســربرنیاورده بلکــه کامــ ً
ا در زندگــی فــرد عجیــن اســت .افــراد
راهحلهــای دینــی را از نظــام جهتگیــری کلیتــری برمیگیرنــد کــه متشــکل از اهــداف،
نگرشهــا ،اعمــال و باورهــای تثبیتشــده اســت .برخــی از موقعیتهــای خــاص نیــز موجــب
مقابلــه دینــی میشــود؛ بهویــژه شــرایطی کــه افــراد را بــه ورای فهــم روزمــره و منابــع محــدود
اجتماعــی و شــخصی خــود میرانــد.

ب) مقابله دینی لوازم جسمانی ،اجتماعی ،روانی و معنوی دارد.
دیــن بهمثابــه پدیــدهای چندکارکــردی ،در خدمــت اهــداف متعــددی قــرار میگیــرد؛ بنابرایــن بــا
اهــداف روانشــناختی ماننــد کاهــش اضطــراب ،کنتــرل شــخصی ،آرامش ذهــن و روان ،خودشــکوفایی
و جســتجوی معنــا مرتبــط انگاشــته میشــود؛ بــا غایــات اجتماعــی همچــون میــل بــه صمیمیــت
اجتماعــی ،وحــدت و پیوســتگی نیــز مرتبــط قلمــداد میشــود؛ بــا کارکردهــای جســمانی مثــل
فعالیتهــای ســالم و آرامــش فیزیولوژیکــی هــم گــره خــورده اســت .باالتــر از همــه اینکــه ،دیــن
بــرای اهــداف معنــوی متعــددی ماننــد تعالــی و شــناخت خــدا ب ـهکار م ـیرود .بــا توجــه بــه تنــوع
کارکردهــای دیــن ،اندیشــمندان اجتماعــی بــه آگاهــی از لــوازم چندبعــدی مقابلــه دینــی نیــاز دارنــد.
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ج) مقابله دینی پیشگوی مناسبی برای پیامدها و نتایج محسوب میشود.
روشهــای مقابلــه دینــی تجلیــات عینــی دیــن در مواقــع تنــشزا و ایــام دشــوار زندگیانــد.
مطالعــات متعــدد نشــان دادهانــد کــه شــیوههای مقابلــه دینــی ،پیامدهــا را بــه نحــوی قویتــر از
مقیاسهــای کلــی دینــی پیشــگویی میکننــد .بهعنــوان نمونــه ،نونــی و وودرام بــا مطالعــه در مــورد
اطالعــات ناشــی از  1998پیمایــش اجتماعــی فراگیــر پــی بردنــد کــه رابطــة بیــن شــرکت در کلیســا و
افســردگی متأثــر از حمایــت اجتماعــی کلیسـابنیان و آثــار نیایــش بــر افســردگی تحــت تأثیــر مقابلــه
دینــی اســت (.)Nooney & Woodrum 2002
د) نیاز به ابزارها و شیوههای پژوهشی متعدد برای مطالعه مقابله دینی
مقابلــه دینــی پدیــدهای چندوجهــی و پیچیــده اســت کــه از ویژگــی واحــدی برخــوردار نیســت.
بهمعنــای دقیــق کلمــه ،هیــچ شــیوة پژوهشــی واحــدی نمیتوانــد بهنحــو کافــی ماهیــت آن را
دریابــد .بــرای ایجــاد تصویــری واضحتــر از تجلیــات متعــدد تجربــه دینــی ،بــه ابزارهــا و شــیوههای
پژوهشــی متعــددی ماننــد ،آزمایشهــا ،پیمایشهــا و شــیوههای کیفــی نیازمندیــم .بهعــاوه ،نیــل
بــه ماهیــت تجــارب دینــی و مقابلـة دینــی از رهگــذر گفتوگــو بــا افــراد و شــناخت تجربــه زیســته
آنهــا در طــول زمــان میســر خواهــد شــد.
س) تأثیرگذاری دین در مددرسانی مؤثر
هنگامــی کــه فــردی دی ـندار از مشــاوران یــاری میخواهــد ،طبیعــی اســت کــه بــا خــود منابــع
مقابلــه دینــی را بــه همــراه دارد .بــه دالیــل متعــدد ،متخصصیــن بالینــی معمــوالً بــه موضوعــات دینــی
بیاعتنــا هســتند یــا دیــن را بــه فرایندهایــی ظاهــرا ً بنیادینتــر تحویــل میبرنــد .اگــر مراجعهکننــده
تمایــات دیندارنــه خــود را بــروز ندهــد ،متخصصــان گاه تصــور خواهنــد کــرد دیــن بــا زندگــی او
ارتباطــی نــدارد؛ امــا بایــد اذعــان داشــت کــه دیــن بــا ســامت جســمانی و روانــی افــراد در پیوند اســت
و مراجعهکننــدگان بــه دنبــال درمانهایــی هســتند کــه ابعــاد معنــوی را نیــز در نظــر داشــته باشــد.
اکنــون بــه پرســش پیشــین بازمیگردیــم :چــرا برخــی افــراد گاه بــه مقابلــه دینــی روی میآورنــد؟
«دســترسپذیری دیــن» و «قانعکنندگــی شــیوههای مقابلــه دینــی» از زمــره مهمتریــن دالیــل ایــن
امــر هســتند :آنــگاه کــه دیــن بخــش قابلتوجهتــری از نظــام جهـتده فــرد بــرای ارتبــاط بــا جهــان
و بهنوعــی دســترسپذیرتر بــرای او باشــد ،احتمــال بیشــتری مــیرود کــه دیــن در فراینــد مقابلــه
دخیــل باشــد ( .)Ritzema 1979بهعــاوه ،در شــرایطی کــه راهبردهــای تکنولوژیکــی ،اجتماعــی و
شــخصی کارا نباشــند ،دیــن قانعکنندگــی بیشــتری خواهــد داشــت.
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7)7نظریه مقابله دینی پارگامنت
پارگامنــت اقدامــات مقابلـهای را از منظــری متفــاوت ،یعنــی چشـمانداز کاربــردی مــورد مالحظــه
قــرار داده اســت .ایــن ایــده کــه در اثــر جامــع او بــا عنــوان «روانشناســی دیــن و مقابلــه :نظریــه،
پژوهــش و عمــل» 1در ســال  1997و مجموعــة متعــددی از مقــاالت علمـیاش مطــرح شــد ،در کانــون
توجــه اندیشــمندان حــوزة روانشناســی قــرار گرفــت و مســیر بخــش عظیمــی از پژوهشهــای
تجربــی را بــه بررســی رابطــة میــان مقابلــه دینــی و ســامت روان ســوق داد.
از نظــر پارگامنــت ،مقابلــه «فراینــدی پیوســته در حــال تغییــر اســت کــه نیازهــای موقعیتــی یــا
شــخصی افــراد را در زندگــی برطــرف میکنــد» ()Pargament & et al. 1990؛ بنابرایــن تعریــف،
ق و در پــی ترســیم آگاهانــه از معنــای رخدادهــا و امــور ارزشــمند هســتند
الــف) افــراد عامالنــی خــا 
و ب) در صــدد التــزام بــه مفهومــی از ارزش و معنــای زندگــی طــی دوران گــذار هســتند .بهبیــان
دقیقتــر ،افــراد دارای نظــام جهتگیــری منســجمیاند کــه شــیوهای را بــرای نگــرش بــه جهــان و
برآمــدن از پــس موقعیتهــای عینــی در اختیــار مینهــد.
پارگامنــت دیــن را بهمثابــه «جســتجوی معنــا بــه نحــوی مرتبــط بــا امــر مقــدس» تعریــف
میکنــد .ایــن تعریــف حــاوی دو مؤلفــة مهــم اســت« :جســتجوی معنــا» و «امــر مقــدس» .جســتجوی
امــر مقــدس بــا هــدف فراینــد کشــف امــر مقــدس ،گفتوگــو بــا امــر مقــدس پــس از کشــف آن و
تحــول امــر مقــدس (هنگامــی کــه فشــارهای زندگــی مقتضــی آن باشــد) رخ میدهــد (Pargament
 .)1997ایــن جســتجوگری برحســب مســیرهای مختلفــی کــه افــراد بــرای نیــل بــه اهدافشــان در
پیــش میگیرنــد ،تفســیر و اســتنباط میشــود .برحســب ایــن تعریــف از دیــن ،شــیوههای مقابلــه
دینــی نیــز بهمثابــه روشهــای فهــم و برخــورد بــا حــوادث زندگــی کــه مرتبــط بــا امــر مقدسانــد،
تعریــف خواهــد شــد.
پرســش محــوری ایــن اســت کــه «مقابلــه چــه زمــان و چگونــه پــای دیــن را بــه میــان میکشــد؟»
از نظــر پارگامنــت ،دیــن بهمثابــه فراینــدی از جســتجوی معناســت زمینــه حــل و فصــل مشــکالت را
امکانپذیــر میســازد ( .)Pargament & Hisham 2007دی ـنداران نوع ـ ًا معتقــد بــه هدفــی نهایــی
بــرای زندگیانــد کــه ذات ـ ًا متعالــی و فراتــر از قلمــرو علــم اســت .آنهــا بــه وجــود خــدای مهربــان
و اثرگــذار در ایــن جهــان نیــز بــاور دارنــد .ایــن باورهــا مبنــای نظــام جهتگیــری دینــی را شــکل
میدهنــد کــه بهعنــوان منبعــی فیصلهبخــش ب ـهکار م ـیرود .بدیــن ترتیــب ،هنگامــی کــه رخدادهــا،
اهــداف مــا و ابزارهــای نیــل بــه هــدف عمـ ً
ا در ارتبــاط بــا امــر مقــدس تفســیر شــوند ،مقابلــه مــا
از نــوع دینــی خواهــد بــود.

1 . The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice.
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 8)8مقابله دینی و نظام جهتده فراگیر
افــراد هنــگام رویارویــی بــا تهدیــد ،رفتــاری مقابلهگرانــه 1انجــام میدهنــد «تالشهــای رفتــاری
و شــناختی جــاری کــه بــرای کنتــرل نیازهــای داخلــی یــا خارجــی خــاص صــورت میگیــرد ،ایــن
نیازهــا عرصــه را بــر تواناییهــای شــخص تنــگ کــرده و فراتــر از آنهــا اســت (Lazarus 1993؛
 .)Folkman & Lazarus 1985ایــن ارزیابــی مبتنــی بــر چنــد عامــل شــناختی اســت و شــامل
باورهایــی ناظــر بــه خودمــان ،جهــان و نیــز معنــا و ارزشــی اســت کــه بــرای رخدادهــا و افــراد قائلیــم.
در ادبیات روانشناختی دو نوع کلی را برای مقابله برمیشمرند:
الف) مقابله عاطفهمحور
فــرد بــا تغییــر نگــرش بــه مشــکل یــا معنــای یــک رخــداد بــر کنتــرل عواطــف و احساســات
رنــجآور متمرکــز میشــود؛ آرزواندیشــی ،گوشــهگیری و ســرزنش خــود ،نمونههایــی از اینگونــه
مقابلهانــد.
ب) مقابله مسئلهمحور
فــرد میکوشــد تــا بهواســطه اثرگــذاری بــر خــود یــا محیــط عامــل ناراحتــی را تغییــر بدهــد .افــراد
معمــوالً از هــر دو نــوع مقابلــه اســتفاده کــرده و گاه آنهــا را بــا همدیگــر ترکیــب میکننــد .فرهنــگ
غربــی معمــوالً بــه مقابلــه مســئلهمحور اهمیــت میدهــد ()Lazarus 1993؛ امــا در دهههــای اخیــر
2
نــوع ســومی بــرای مقابلــه تعریــف شــده اســت« :مقابلــه دینــی».
هــر مقابلــه دینــی حاصــل عوامــل «فــردی ،)Pargament & DeRosa 1985( ،موقعیتــی
( )Pargament & et al. 1992و فرهنگــی ( »)Wikan 1988و بیانگــر واکنــش بــه ارزشهــای
موردتهدیــد اســت .در ایــن فضــا ،عــدهای ماهیــت مقابلههــای دینــی را «تدافعــی ،»3برخــی «انــکاری»4
و بعضــی نیــز «اجتنابــی »5قلمــداد میکننــد ،امــا ایــن تلقــی را نمیتــوان تصویــر تمامنمــای مقابلــه
دینــی انگاشــت؛ مقابلــه دینــی را میتــوان بــه نحــوی فعاالنــه در عرصههــای فــردی و اجتماعــی
تدبیــر و اجــرا کــرد (.)Horton, Wilkins & Wright 1988
در ایــن اقــدام تــاش فــرد یــا گــروه معطــوف بــه حفــظ و افزایــش معنــای مــورد تهدیــد اســت.
شــیوههای متعــددی بــرای ایــن کار وجــود دارد ،امــا از منظــر کارکردگرایانــه ایــن شــیوهها را بــه
دو راهبــرد کلــی میتــوان تقســیم کــرد )1 :تــاش بــرای حفــظ مهمتریــن ارزشهــای موجــود؛ )2
1 . Coping behavior
2 . Religious coping
3 . Defensive
4 . Denial
5 . Avoidant
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رهــا کــردن ارزش و تغییــر آن .در راهبــرد نخســت ،پافشــاری بــر مراقبــت یــا حفــظ امــور ارزشــمند
و معنــادار اســت و معمــوالً ،بهعنــوان اولیــن واکنــش مقابل ـهای بــروز مییابــد؛ امــا گاه حفــظ ایــن
معانــی و ارزشهــا امکانپذیــر نمیشــود؛ در ایــن مرحلــه اســت کــه بــه راهبــرد تغییــر نیازمندیــم.
از جملــه راهبردهــای محافظتــی میتــوان از ایــن مــوارد یــاد کــرد« :پیشــگیری دینــی (Jenkins
)1992؛ حمایــت دینــی ()Maton 1989؛ تطهیــر آیینــی و عبــادی ()Pennebaker & Beall 1986؛
بازطراحــی دینــی متمرکــز بــر فــرد ()Watson, Morris & Hood 1988؛ موقعیــت (& Bulman
 )Wortman 1977یــا امــر مقــدس (.)Yancey 1977
هرچنــد روانشناســان در مجمــوع دیــن را بیشــتر حافــظ وضــع موجــود میداننــد امــا بــا تأمــل
بیشــتر ،دیــن را اغلــب در پرشــورترین «تحــوالت» زندگــی افــراد نیــز دخیــل مییابیــم .امــروزه
گزارشهــای مبنــی بــر تحــول دینــی بهوفــور دیــده میشــود .دو شــیوة «آییــن گــذر 1و نوکیشــی
دینــی» را از جملــة ایــن تحــوالت میتــوان معرفــی کــرد ( .)Van Gennep 1960در ایــن چارچـ ِ
ـوب
«حمایتیـمقابلــهای» ،منابــع قدیمــی معنــا کــه الهامبخــش و مایــة معنــاداری زندگــی بودنــد ،کنــار
گذاشــته میشــود و منابــع جدیــدی از هویــت و ارزش جایگزیــن آنهــا میشــود؛ امــا ایــن مراســم
صرف ـ ًا مقابل ـهای نیســتند ،آنهــا از خصیصــة حمایتــی نیــز برخوردارنــد .گردهمآیــی اعضــای یــک
ســنت دینــی بــه آنهــا یــادآوری میکنــد کــه زندگــی آنهــا بخشــی از یــک پیوســتار بــزرگ اســت؛
بهعــاوه ،مایــة هدایــت و قــوت قلــب مجــدد اجتماعــی ،روانــی و معنــوی خواهــد بــود.
9)9الگوهای مقابله دینی
ورای توصیــف محــض انــواع واکنشهــای مقابلــه دینــی ،نیازمنــد تحلیــل و دســتهبندی دقیقتــری
از شــیوههای مقابلــه دینــی هســتیم .بنابــر اظهــارات پارگامنــت ،ســه الگــوی اصلــی بــرای مقابلــه
دینــی وجــود دارد ( .)Pargament & et al. 1988فــرد در الگــوی مقابلــه خودفرمــان 2،وجــود امــر
قدســی را تصدیــق امــا بــرای حــل مشــکالت بــه خــود تکیــه میکنــد (خودآیینــی شــخصی) .در
مقابلــه تفویضــی 3،مســئولیت یــک مشــکل بــه خــدا واگــذار میشــود؛ بنابرایــن ،منفعالنهتــر و وابســته
بــه مرجعیــت و بــا عزتنفــس و تدبیــر شــخصی اندکــی همــراه اســت .نهایتـ ًا الگــوی ســوم موســوم
بــه مقابل ـة اشــتراکی 4،مســتلزم مشــارکت فعــال بیــن فــرد و خداســت .ایــن الگــو بــا عزتنفــس و
تدبیــر شــخصی بــاال و احتمــاالً بــا دیـنداری درونســو مرتبــط اســت.
بــه اعتقــاد پارگامنــت ،الگوهــای مقابلــه خودفرمــان و اشــتراکی مطلوبتریــن شــکل مقابلهانــد.
1 . The rites of passage
2 . Self-directing
3 . Deferring
4 . Collaborative
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پژوهشهــا نیــز از آن پــس بدیــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه الگــوی اشــتراکی بیــش از همــه الگوهــا
ِ
ـازگاری مؤثــر و مثبتــی همــراه اســت 1،امــا الگوهــای دیگــر حــاوی تعــداد
بهطــور منســجمی بــا سـ
زیــادی از نتایــج متغیرنــد .جالــب اینکــه الگوهــای اشــتراکی و تفویضــی اغلــب بــا هــم اســتفاده
میشــوند ( .)Pargament & et al. 1988مــوارد زیــر بهعنــوان پیوندهایــی هســتند کــه معمــوالً بــا
ایــن ســه الگــو همراهانــد (:)Yangarber-Hicks 2004
الــف) « الگــوی خودفرمــان» بــه گونـهای ســلبی بــا «دعــا ،انگیــزش درونســو ،راستکیشــی دینــی
و قلمــرو مداخلــة خــدا» مرتبــط بهنظــر میرســد .ایــن الگــو بــه نحــوی ایجابــی بــا احساســاتی از
قبیــل تدبیــر شــخصی و عزتنفــس و البتــه مراتــب باالتــری از اضطــراب در پیونــد اســت.
ب) « الگــوی تفویضــی» بــه نحــوی ایجابــی بــا «راستکیشــی ،مشــارکت دینــی ،تعصــب و بــه
گون ـهای ســلبی بــا تدبیــر شــخصی ،عزتنفــس ،توانایــی روانــی و اضطــراب» مرتبطانــد.
ج) « الگــوی اشــتراکی» بــه گون ـهای ایجابــی بــا «دعــا ،مشــارکت و منزلــت دینــی ،تدبیــر شــخصی
چشــمگیرتر ،عزتنفــس باالتــر و توانایــی روانــی» در پیونــد اســت .همیــن الگــو بــا «اضطــراب کمتــر،
اعتقــادی انــدک بــه تصــادف و قلمــرو مداخلــة خــدا» مرتبــط قلمــداد میشــود.
هرچنــد برخــی از ایــن الگوهــای مقابلــه دینــی در مجمــوع ســودمندتر بهنظــر میرســد ،پژوهشهــا
هیــچ راهبــردی را بهطــور دائمــی بهعنــوان بهتریــن راهبــرد قلمــداد نمیکننــد .ایــن امــر حاکــی از
آن اســت کــه الگوهــای مقابلــه بایــد در تطابــق بــا موقعیــت باشــد و نکتــة مهمتــر اینکــه ســازگاری
شــخصی بــا اســتفاده از شــیوههای چندگانــة مقابلــه تســهیل خواهــد شــد (Pargament & et al.
 .)2000بــرای مثــال ،اعضایــی از کلیســا کــه بــا اســتفاده از مقابلــه اشــتراکی بــه حلوفصــل حــوادث
غیرقابــل کنتــرل میپرداختنــد ،افســردگی کمتــری داشــتند ،امــا مطالعــهای در بــاب پرســتارا ِن افــراد
مبتــا بــه اختــال مشــاعر حاکــی از افســردگی بیشــتر بــود ،آنهــا بــه صــورت انحصــاری از مقابل ـة
اشــتراکی بــرای ایــن موقعیــت شــدیدا ً غیرقابــل کنتــرل اســتفاده میکردنــد (.)Pargament 1997
الگوهــای فــوق ،بــرای توصیــف میــزان دخالــت دیــن در مقابلــه ســودمند هســتند ،امــا بــه نحــوه
ایــن مداخلــه اشــارهای نمیکننــد پارگامنــت و همکارانــش ( )1990در بررســی تفصیلــی بــه ارزیابــی
برخــی از وجــوه متعــدد مقابلــه دینــی پرداختهانــد .آنهــا در مصاحبــه بــا اعضــای کلیســا و کنیســه و
متمرکــز بــر ایــن ابعــاد دســت بـهکار شــدند:
 )1هــدف یــا غایتــی کــه آنهــا از رهگــذر مقابلــه امیــدوار بــه نیــل بــدان هســتند :معنــوی:
(احســاس امیــدواری نســبت بــه آینــده) ،ارتقاءخــود( :کمــک بــه ارتقــاء خــود بهعنــوان یــک
شــخص) ،حلکــردن( :کمــک بــه حــل مشــکالتم) و شریکشــدن( :کمــک بــه ابــراز احساســاتم).
1 . See: Bickel, C. O., et al., “Perceived stress, religious coping styles and depressive affect”. Journal of Psychology and
Christianity.
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 )2ارزیابــی اعضــا از آن حادثــه :ایــن حادثــه خواســتة خــدا بــوده اســت ،ایــن حادثــه مجــازات
خداســت و ســعادت و بهزیســتی معنــوی مــن در خطــر اســت.
 )3شــیوة مقابلـهای آنهــا :معنویتمــدار( :خــدا بــه مــن نشــان داده کــه چگونــه بــا ایــن موقعیــت
برخــورد کنــم؛ تــا حــد تــوان بــه کنتــرل آن حادثــه همــت میکنــم و باقــی را بــه خــدا میســپارم؛
طلــب مراقبــت و عشــق خــدا) ،اعمــال پســندیده( :اعتــراف بــه گناهــان؛ تــاش بــرای زندگــی مملــو
ازعشــق و عــاری از گنــاه) ،نارضایتــی( :ابــراز احســاس عصبانیــت یــا دوری از خــدا) ،حمایــت دینــی:
(طلــب حمایــت از روحانیــون) ،تضــرع و درخواســت( :انابــه بــه درگاه خــدا جهــت بهبودبخشــی بــه
اوضــاع) و اجتنــاب دینــی( :واگــذاری امــور بــه خــدا بــرای حــل مشــکالت).
1010راهبردها و کارکردهای مقابله دینی
هنگامــی کــه دیــن بــا ادبیــات مقابلــه در معنــای عمومـیاش ارزیابــی میشــود ،معمــوالً بــا یــک
یــا دو آیتــم مــورد ســنجش قــرار میگیــرد .مثــ ً
ا الزاروس و فولکمــن 1دیــنداری افــراد را بــا دو
مؤلفــه اندازهگیــری میکننــد« :یافتــن دیــن و ایمــان جدیــد» و «نیایــش کــردن» .پارگامنــت ،کوئینــگ
و پــرز مقیاســی ،بــا  21گونــه از اقدامــات مقابلــه دینــی را از طریــق مصاحبــه و مــررو آثــار و مکتوبات
بهدســت دادهانــد .شــیوههای مقابلــه شــامل راهبردهــای تعاملــی ،منفعالنــه و خــاق؛ رویکردهــای
مســلئهمحور و احســاسمحور و قلمروهــای معنــوی ،بینشــخصی ،رفتــاری و شــناختی اســت.
اقدامــات مربــوط بــه مقابلــه دینــی حاکــی از پنــج کارکــرد عمــده دینــی :معنایابــی ،طلــب تســلط و
کنتــرل ،جســتجوی آرامــش و تقــرب بــه خــدا ،طلــب صمیمیــت بــا دیگــران و نزدیکــی بــه خــدا و
تحــول زندگــی (.)Pargament & et al. 2000
الف) معنایابی
هنــگام رویارویــی بــا نامالیمــات زندگــی ،دیــن چارچوبــی را بــرای درک ،تفســیر و معنادهــی از
ایــن طــرق تــدارک میبینــد :ارزیابــی مجــدد از خیرخواهــی دینــی؛ نگــرش جدیــد بــه تنبیــه خــدا؛
اســناد ایــن عوامــل بــه شــیطان؛ نگــرش جدیــد بــه قــدرت خــدا.
ب) دستیابی به تسلط و کنترل
در رویارویــی بــا رخدادهایــی کــه منابــع درونفــردی مــا قــادر بــه مقابلــه بــا نیســتند (در واقــع
آنهــا فراتــر از تــوان مــا هســتند) ،دیــن مســیرهای متنوعــی را جهــت نیــل بــه احســاس تســلط و
کنتــرل در اختیــار مینهــد :مقابلــه دینــی اشــتراکی؛ واگذارکــردن امــور بهصــورت منفعالنــه؛ تســلیم
1. See: Folkman S & Lazarus R. S., stress, appraisal and coping, New York: Springer, 1984.
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فعاالنــه؛ تقاضــای شــفاعتجویانه؛ خودکارگردانــی.
ج) جستجوی آرامش و تقرب به خدا
دســتیابی بــه آرامــش و تقــرب بــه خــدا از رهگــذر ایــن امــور حاصــل میشــود :طلــب حمایــت
معنــوی؛ تمرکــز دینــی؛ پاالیــش دینــی؛ پیونــد معنــوی؛ نارضایتــی معنــوی؛ تعییــن حــدود دینــی.
د) طلب صمیمیت با دیگران و نزدیکی به خدا
دیــن در ایــن چارچــوب ،بهمثابــه تســهیلکننده انســجام اجتماعــی و هویــت اجتماعــی قلمــداد
میشــود .بنابــه دیــدگاه پارگامنــت ،شــیوههای متنــوع مقابلــه مذهبــی بــرای نیــل بــه ایــن صمیمیــت را
میتــوان بــا ایــن مقــوالت معرفــی کــرد :طلــب حمایــت معنــوی از ســوی مطلعیــن دینــی یــا اعضــای
گــروه مذهبــی؛ کمکرســانی مذهبــی؛ نارضایتــی بینشــخصی دینــی.
س) تحول زندگی
دیــن از رهگــذر تشــویق افــراد بــه رهــا ســاختن امــور ارزشــمند قدیمــی و جســتجوی منابــع
جدیــد تأمینکننــده معنــا ،بــه آنهــا در ایجــاد تغییــرات بنیادیــن در زندگــی مــدد میرســاند .از
دیــدگاه پارگامنــت ،شــیوههای دســتیابی بــه ایــن تغییــرات عبارتانــد از :جســتجوی جهتگیــری
مذهبــی؛ تغییــر کیــش؛ بخشــش و مغفــرت مذهبــی.
دقــت در رابطــه راهبردهــای مقابلــه دینــی بــا پیامــد موقعیتهــای تن ـشزا نشــان میدهــد کــه
مقابلــه دینــی بســته بــه نــوع خــاص آن ،میتوانــد ســودمند یــا زیانبخــش باشــد .تحلیلهــای عامــل
سلســله مراتبــی 1پــرده از ایــن موضــوع برداشــتند کــه شــیوههای خــاص مقابلــه دینــی قابلدســتهبندی
در قالــب دو گــروه فراگیــر اســت :مقابلــه دینــی مثبــت یــا فعاالنــه و منفــی یــا منفعالنــه (Pargament
 .)& et al. 1998مقابلــه مثبــت و فعاالنــه دینــی راهبــردی اســت کــه منعکسکننــده رابط ـهای ایمــن
بــا خــدا و احســاس ارتبــاط معنــوی بــا دیگــران اســت .ایــن نــوع مقابلــه معمــوالً بــرای افــرادی کــه
متحمــل رخدادهــای دشــوار و تن ـشزای زندگیانــد ،مؤثرتــر واقــع میشــود (Pargament & et al.
 .)1990شــیوههای مقابلــه منفــی دینــی ،عموم ـ ًا ناســازگارانهتر و بازتابدهنــدة رابط ـهای ناایمــن بــا
خــدا و تنــش بیــن اعضــای گــروه مذهبــی هســتند ( .)Exline & Rose 2013ایــن مقابلــه متضمــن
حــس نارضایتــی معنــوی و فقــدان حمایــت گروهــی اســت .خــدا در ایــن نــگاه ،بهمثابــه موجــودی
طاقتفرســا و ناتــوان قلمــداد میشــود؛ در نتیجــه ،شــخص میتوانــد خــود را بهعنــوان کســی
قلمــداد کنــد کــه بهواســطة خــدا در رنــج اســت و ایــن وضعیــت او را بهســوی صورتهــای
منفعالنــه مقابلــه همچــون مقابلــه مبتنــی بــر تســلیم یــا درخواســت از پیشــگاه خــدا منتهــی میکنــد.
1. Higher order factor analyses
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افــراد دارای انگیــزه جســتجوگری کــه از خــدا و اجتماعــات دینــی ســازمانیافته بیزارنــد ،ممکــن
اســت بــا ایــن الگــو ســازگار باشــند (.)Pargament & et al. 2000

نتیجهگیری
نظریــة پارگامنــت در بــاب «دیــن و مقابلــه» را میتــوان تأثیرگذارتریــن نظریــه در ایــن حــوزه
دانســت .او مقابلــه را فراینــدی پیوســته در حــال تغییــر میدانــد کــه افــراد از طریــق آن بــرای
برطرفســاختن نیازهــای موقعیتــی یــا شــخصی خــود اقــدام میکننــد .بــر ایــن اســاس ،یــک مقابلــه
آنــگاه دینــی میشــود کــه رخدادهــا ،اهــداف و ابزارهــای نیــل بــه هــدف عم ـ ً
ا در ارتبــاط بــا امــر
قدســی تفســیر شــوند.
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ن را بهمثابــه
پارگامنـت بــا گســترش الگــوی فـــولمکن و الزاروس و ارائــه چارچوبــی نظــری ،دیـ 
بخشــی از عناصــر اصـــلی مـــقابله معرفــی میکنــد .در ایــن ســاختار ،دیــن بهعنــوان منبعــی درخــور
توجــه در مقابلــه حضــور چشــمگیر و فعالــی دارد .بــه اعتقــاد او ،مــردم همــواره بــا پیشداشــته و
دســتمایههایی بــا رخدادهــای ناخوشــایند و نامالیمــات رویــارو میشــوند .آنهــا در واقــع از
نظامــی جهـتده برخوردارنــد کــه بــر نحــوه مـــقابلهشان تأثیــر میگــذارد .دیــن در ایــن بیــن ،بخشــی
از ایــن نـــظام معرفــی میشــود.
او در مجمــوع ســه الگــو بــرای مقابلــه دینــی برمیشــمرد :الگــوی خودفرمــان؛ تفویضــی و
اشــتراکی .تصویــر فــرد از خــدا در گزینــش نــوع الگــوی مقابلــهای او بهشــدت اثرگــذار اســت:
افــرادی کــه خــدا را موجــودی خیرخــواه و مهربــان قلمــداد میکننــد ،از الگوهــای مقابلــه تفویضــی
یــا اشــتراکی و آنهــا کــه تصــور چنــدان مثبتــی از خــدا ندارنــد مایــل بــه اســتفاده از مقابلــه خودفرمان
هســتند .پارگامنــت از میــان ســه الگــوی مذکــور ،نــوع اشــتراکی آنهــا را مؤثرتــر و ســودمندتر
میدانــد .بــا ایــن وجــود او هیــچ راهبــردی را بهطــور دائمــی بهعنــوان بهتریــن راهبــرد معرفــی
نمیکنــد .ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه الگوهــای مقابلــه بایــد در تطابــق بــا موقعیــت باشــد و دیگــر
اینکــه ســازگاری شــخصی بــا اســتفاده از شــیوههای چندگانــة مقابلــه تحصیــل میشــود.
طبقهبنــدی عامتــری بــا عنــوان مقابلـة دینــی «مثبــت و منفــی» نیــز در ادبیــات و آثــار او بــه چشــم
میخــورد .در مقابلــه نــوع نخســت کــه مســتلزم تمرکــزی مثبــت و مؤثــر بــر حــل مشــکل بــا لحــاظ
جنبـهای دینــی اســت ،خــدا بهمثابــه موجــودی خیرخــواه ،بخشــنده ،مهربــان و مســلط بــر همــه امــور
قلمــداد میشــود .در نــوع دیگــر مقابلــه کــه تــوأم بــا احســاس نارضایتــی معنــوی و فقــدان حمایــت
گروهــی اســت ،خــدا بهمثابــه موجــودی طاقتفرســا و ناتــوان تلقــی میشــود و ایــن وضعیــت او
را بهســوی صورتهــای منفعالنــة مقابلــه ســوق میدهــد.

مالحظات
چارچــوب مقابلــه حجــم گســتردهای از اطالعــات ســودمند را دربــاره پیونــد دیــنو ســامت
در اختیــار مینهــد .چارچــوب مذکــور ایــن ظرفیــت را دارد کــه نحــوه تفکــر مــا را دربــاره فراینــد
کمکرســانی تغییــر بدهــد .در تلقــی ســنتی ،کمکرســانی (همچــون مشــورتدادن) پــس از وقــوع
مشــکالت صــورت میگیــرد و از ســوی متخصصــان بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام میشــود .در
نگرشهــای ناظــر بــه دیــن و مقابلــه ،پیشــگیری اولیــه و نیــز کمکرســانی پــس از حادثــه مناســب
تلقــی میشــود و قلمــرو تالشهــا میتوانــد فراتــر از فــرد بــرود و از انــواع مختلــف ارائهدهنــدگان
خدمــات اســتفاده کنــد.
گرچــه الگوهــای مقابلــه قابــل شناســاییاند ،بــرای تبییــن انــواع شــیوههای مقابلــه بــا
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موقعیتهــای خــاص ،بیــش از حــد کلــی و اجمالیانــد؛ در نتیجــه ایــن رویکــرد همهشــمول ارزش
محــدودی دارد .بهعــاوه ،هماهنگــی رویکردهــای موجــود بــه مقابلــه بــا ابعــاد دیگــر شــخص ماننــد
اهــداف و باورهــا امــری درخــور توجــه اســت و بهنظــر میرســد ایــن همخوانــی در رویکردهــای
مذکــور بهطورکامــل لحــاظ نشــده اســت.
محدودیــت عمــده ایــن نظریــه ،بــه شــکل موجــود ،ســادهانگارانهبودن آن و نادیدهگرفتــن
بســیاری از عوامــل مهــم دیگــر در فراینــد مقابلــه اســت .عوامــل احتمالــی دیگــری کــه بســیار پیچیــده
بــوده و بایــد مــورد لحــاظ قــرار گیرنــد ،عبارتانــد از )1 :ســطح تحــول معنــوی و شــناختی فــرد؛
 )2نــوع مشــکل یــا عوامــل اســترسزا؛  )3بافــت فرهنگــی و موقعیتــی خاصــی کــه مقابلــه در آن
روی میدهــد؛  )4تغییــرات احتمالــی در فراینــد مقابلــه طــی زمــان؛ )5گــروه یــا جمعیــت مشــخص
مــورد مطالعــه؛  )6ماهیــت چنــد بُعــدی دیــن و معنویــت ( .)Ark & et al. 2006بــا توجــه بــه ایــن
نــکات ،نیازمنــد بســط نظریههایــی از ایــن دســت هســتیم تــا تعــداد بیشــتری از متغیرهــا را همچــون
جنســیت ،ســن ،تحصیــات ،ســطح شــغلی و وضعیــت تأهــل را دربربگیرنــد .البتــه بایــد توجــه
داشــت کــه گاه ناســازگاری در یافتههــا بیانگــر مشــکالت روششــناختی و طــرح پژوهشــی اســت.
بهعــاوه بایــد بیــن پیامدهــای دینــی و روانشــناختی تفاوتــی قائــل شــویم ،چــرا کــه ممکن اســت
مقابلــه دینــی کســی را یــاری کنــد و دیگــری را کمــک نکنــد؛ بنابرایــن شناســایی موقعیتهایــی کــه
مقابلــه دینــی میتوانــد دردسرســاز باشــد مهــم اســت ،همچــون زمانــی کــه دیــن بهعنــوان سیســتمی
دفاعــی بــرای حمایــت از سیاسـتهای اجتماعــی یــا رفتــار شــخصیِ آســیبزا بـهکار مـیرود.
بــا اینکـه مفهــوم مقابلـه حــاوی بــار معنایــی مـــثبت اســـت ،از بُعد منفــی و ناکارآمــد آن نیــز نباید
غافــل مانــد .تلقیهــای مــا از دیــن نـــیز میتوانــد جنبههــای تاریکــی داشــته باشــد ،ام ـا معمــو الً در
بررســی مقابلههــای دینــی بــر جنبههــای مثبــت آن تأکیــد میشــود .در نگرشــی عــاری از تعصــب،
التفــات بــه اَشــکال ناکارآمـد مقابلــه دینــی نیــز واجــد اهـــمیت اســـت .ارزیـــابی خداونـ د بهعنــوان
ی معنــوی یــا مذهبــی بینفــردی از جملــه ناکارآمــدی مقابلههــای
موجــودی عقابگــر ،ناخرســند 
دینــی بــا نامالیمــات و عوامــل استرسزاســت.
نکتــه درخــور توجــه اینکــه ،پژوهشهــا ایــن پتانســیل را دارنــد تــا بــه جوامــع دینــی در ایــن
دو محــور مــدد برســانند :اینکــه چگونــه بــه بهتریــن شــکل ممکــن افــراد را بــرای الــف) اســتفاده از
منابــع دینشــان بــه شــیوهای ســودمند و ب) بهرهگیــری از مقابلــه دینــی بهعنــوان نیرویــی مؤثــر
آمــاده کننــد.
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