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چکیده
نقش نظام  های معناده در ترسیم هدف زندگی و معنادهی به آن تردیدناپذیر است. آدمی 
در طول زندگی، به  ویژه در نامالیمات با اتکا به این چارچوب  ها سعی در تحقق اهداف 

و حفظ معنای زندگی یا ایجاد تحول در آن را دارد.
در همین راستا، کِنت پارگامنت با تلقی دین به مثابه تأمین کننده معنا، به طراحی نظریه 
مقابله دینی پرداخته است. او مقابله را فرایندی پیوسته در حال تغییر می داند که برای 
برطرف ساختن نیازهای موقعیتی یا شخصی به کار می رود. بر این اساس، در مقابله دینی 
دوجانبه  رابطه  پذیرش  با  پارگامنت  می شود.  تفسیر  قدسی  امر  پرتو  در  رویدادی  هر 
مقابله دینی و غیردینی، معرفی سه الگوی مقابله دینی و اذعان به ایجابی و منفی بودن 
این مقابله ها، مقیاسی با 21 گونه از اقدامات مقابله دینی از طریق مصاحبه و مرور آثار 
به دست می دهد  و پنج کارکرد عمده برای آن برمی  شمرد. بر اساس این مطالعات تجربی، 

تصویر فرد از خدا، در گزینش نوع الگوی مقابله ای او اثرگذار است.
در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، آراء، روش و پیامدهای عملی نظریه پارگامنت 

تبیین و بررسی می شود.
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بیان1مسئله(11

آدمــی موقعیت هــای ناخوشــایند ُخــرد و کالنــی را در برهه هــای مختلــف زندگــی تجربــه  می کنــد. 
ــائل  ــه مس ــز ب ــی نی ــردی و بخش ــختی های ف ــا و س ــه گرفتاری ه ــارب ب ــن تج ــی از ای ــش اعظم بخ
اجتماعــی کالن مربــوط می شــود کــه ســایه ســنگین خــود را بــر زندگــی می اندازنــد. رویارویــی بــا 
مشــکالت ایــن برهــه  خــارج از تــوان انســان  عــادی و تنهــا اســت و او را به ســوی منابــع قابل اعتمــاد 

از جملــه دیــن ســوق می دهــد.
شــاید از منظــر برخــی تلقــی دیــن به مثابــه تکیــه گاه در دنیــای صنعتــی تعجــب  آور باشــد. بــا اینکــه 
ــن داری در عصــر حاضــر ســر داده می شــود، نشــانه های دیگــری  ســالیانی اســت ســخن از کاهــش دی

.)www.gallup.com :ــک ــد )ن ــد و توان بخــش نشــان می ده ــی قدرتمن ــن را منبع ــه دی وجــود دارد ک
ــواره  ــان هم ــت. ادی ــراغ گرف ــوان س ــترس می ت ــع اس ــی را در مواق ــات دین ــار حی ــن آث مهیج تری
ــودن  ــکان رنج آلودب ــق ام ــا تصدی ــته و ب ــه داش ــی توج ــر در زندگ ــارض بش ــج و تع ــختی، رن به س
ــج1 و  ــا رن ــاوی ب ــود را مس ــودا وج ــن ب ــد: آیی ــز کرده ان ــش تجوی ــرای درمان ــخه ای ب ــات، نس حی
ــت، دســت  ــر آموزه هــای یهودی ــد.2 بناب ــه روشن شــدگی می دان ــل ب خالصــی از آن را بی تعلقــی و نی
قــدرت خداونــد در تاریــخ مشــهود اســت و بــا انقیــاد و تحمــل رنــج ناشــی از گناهــان خالصــی از 
نامالیمــات میســر می شــود )اپســتاین 1388، 86(. مســیحیان نیــز هنــگام مواجهــه بــا دشــواری ها در 
تــالش بــرای حفــظ تصویــری کــه از »قــدرت خــد«ا و »خیریــت مطلــق« او دارنــد، بــه دنبــال راه هایــی 
بــرای رویارویــی بــا آن هســتند: »رنــج حاصــل گنــاه فــردی یــا اجتماعــی؛ رنــج محصــول نیروهــای 
فراطبیعــی و آزمــون بنــدگان« )Bart 2009(. در اســالم، زندگــی قریــن راحتــی و رنــج اســت و ایمــان 
ــار آدمــی او را از برهه هــای دشــوار خالصــی  ــر شــناخت، عواطــف و رفت ــا اثرگــذاری ب ــه خــدا ب ب
می دهــد )دادفــر 1383، 90(. به هرتقدیــر، ادیــان جهــان بــا درکــی عمیــق از ماهیــت اغلــب رنــج آور 

ــد. ــا پرداخته ان ــه آن ه ــش ب ــرای نحــوه واکن ــی ب ــه راه چاره های ــه ارائ شــرایط انســانی، ب

پرسش1اصلی1و1پرسش11های1فرعی(21

ــدل و  ــی، چــه م ــای تجرب ــای مســیحیت و پژوهش ه ــه آموزه ه ــا تمســک ب ــت3 ب ــت پارگامن کن
دیدگاهــی را در بــاب مقابلــه دینــی ابــراز مــی دارد؟ بــر همیــن اســاس، چنــد پرســش مهــم مطــرح 
می شــود: مقابلــه از چــه ماهیتــی برخــوردار اســت؟ فراینــد مقابلــه بــر چــه مفروضاتــی اســتوار اســت؟ 
مفروضــات مقابلــه دینــی چیســت؟ مقابلــه از دیــدگاه پارگامنــت چگونــه تعریــف می شــود؟ 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؟ مؤلفه هــای مقابلــه 
دینــی از منظــر پارگامنــت چیســت؟ الگوهــای اصلــی مقابلــه دینــی از منظــر پارگامنــت کدامنــد؟ در 

نــگاه پارگامنــت، کارکردهــای دیــن در فراینــد مقابلــه چیســت؟

تعریف1مفاهیم(31

الف( مقابله
ــات  ــت مقتضی ــرای مدیری ــر ب ــال تغیی ــته در ح ــی پیوس ــاری و عاطف ــناختی، رفت ــای ش تالش ه

ــوند. ــی می ش ــخص ارزیاب ــع ش ــوان مناب ــش از ت ــه بی ــاص ک ــی خ ــا بیرون ــی ی درون

ب( دین
واژه  دیــن در این جــا در معنــای حداقلــی خــود بــه کار نمــی رود، در ایــن مباحــث، گســتره دیــن 
شــامل نهادهــای مذهبــی، حــاالت مذهبــی شــخصی ماننــد احســاس معنویــت، باورهایــی دربــاره امــر 

ــز می شــود. ــی نی مقــدس و اعمــال دین

ج( مقابله دینی
ــا  ــی ب ــا بیرون ــی ی ــات درون ــت مقتضی ــت مدیری ــی جه ــاری و عاطف ــناختی، رفت ــای ش تالش ه

ــن. ــه دی ــر ســازوکارهایی متکــی ب ــه ب تکی

د( نامالیمات
هــر موقعیــت اســترس زا و تهدیدزایــی کــه چارچــوب نظــام معنایــی فــرد را بــه چالــش بکشــد و 

بــه واکنــش وادارد.

پیشینه1تحقیق(41

پژوهش هــای غربــی ناظــر بــه مقابلــه در قالــب دو مقابلــه »عاطفه محــور«1 )فــرد بــا تغییــر نگــرش 
بــه مشــکل یــا معنــای یــک رخــداد بــر کنتــرل عواطــف و احساســات رنــج آور متمرکــز می شــود( و 
مقابلــه »مســئله محور«2 )فــرد می کوشــد تــا به واســطه اثرگــذاری بــر خــود یــا محیــط عامــل ناراحتــی را 
تغییــر بدهــد( قابــل جمع  بنــدی اســت و غربی  هــا معمــوالً بــه مقابلــه مســئله محور اهمیــت می دهنــد.
ــای  ــی پژوهش ه ــی و گاه ضددین ــالً  تجرب ــای کام ــه رویکرده ــش ب ــاس و در واکن ــن اس ــر ای ب

1 . Emotion-focused
2 . Problem-focused
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روان شــناختی، رویکردهایــی بــا محوریــت دیــن بــه »مقابلــه« نضــج گرفــت. تحقیقــات دربــاره »مقابلــه 
مذهبــی و معنــوی« بــا کار پارگامنــت آغــاز شــد. از زمــان انتشــار اثــر او بــا عنــوان »روان شناســی دیــن 
ــرار گرفــت.  ــان ق ــون توجــه محقق ــه نحــوی چشــمگیر در کان ــی« ب ــه دین ــه« موضــوع »مقابل و مقابل
پارگامنــت در واقــع، بــا بســط الگــوی الزاروس و فولکمــن دیــن را بخشــی از ســازه های اصلــی مقابله 
ــات  ــر، مطالع ــای اخی ــی دهه  ه ــه ط ــت ک ــن اس ــر ای ــی، بیانگ ــواهد تجرب ــرور ش ــد. م ــوان می کن عن
متعــددی بــا محوریــت مقابلــه دینــی »در گروه هــای مختلــف ســنی همچــون کــودکان،1 نوجوانــان2 و 
ــدو7«  ــت6 و هن ــد اســالم،4 مســیحیت،5 یهودی ــاوت مانن ــی متف ــای مذهب بزرگ ســاالن3« و »در گروه ه
ــه  ــد ب ــن پژوهش گــراِن عالقه من ــه اســت. به عــالوه، شــواهد نشــان می دهــد کــه در بی صــورت گرفت
حــوزه مطالعاتــی دیــن و مقابلــه، بــر موضوعاتــی ماننــد مقابلــه مذهبــی بــا ســرطان،8 درد مزمــن9 و 
بیمــاری ایــدز10 تأکیــد شــده اســت. طــی ســال های گذشــته، نتایــج مطالعــات هاگیلــت و همــکاران11 
ــا  و نیــز مــور و همــکاران12 موجــب شــده اســت کــه نقــش مثبــت و تعیین  کننــده دیــن در مقابلــه ب
ــود. در  ــکار ش ــی آش ــان بالین ــالمت روان و روان شناس ــان س ــزد متخصص ــکی، ن ــکالت روان  پزش مش
ــا برخــی نامالیمــات همچــون داغ دیدگــی،13  ــه مقابلــه دینــی ب نهایــت، نتیجــه مطالعــات معطــوف ب
بالیــای طبیعــی14 و نیــز نتایــج پژوهش هــای مربــوط بــه پســایندهای چندگانــه رویارویــی بــا تجــارب 
اســترس  زا ماننــد تعالــی پس  ضرب ه ــای،15 بهزیســتی معنــوی16 و ســالمت روانــی17 تأکیــد می کنــد کــه 

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.

4.  شهابی زاده، فاطمه. و محمدعلی مظاهری، »دل بستگی ادراک شده در دوران کودکی کنش وری خانواده و مقابله مذهبی«، صص221ـ234.
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.
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ــا  ــه ب ــد مقابل ــر فراین ــه جدایی  ناپذی ــی، جنب ــه و منبعــی غن ــوان گنجین ــی به عن ــه دین راهبردهــای مقابل
ــود. ــداد می ش ــات قلم نامالیم

ــن حــوزه  ــه در ای ــی و خارجــی صورت گرفت ــات داخل ــن تحقیق ــه برخــی از مهم تری ــه ب در ادام
ــم: ــاره می کنی اش

• درآمــدی بــر روان شناســی دیــن: دکتــر مســعود آذربایجانــی و ســیدمهدی موســوی اصــل، ناشــر: 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، 1394.

ایــن اثــر کــه بــه مباحــث عمومــی روان شناســی دیــن می پــردازد، در بخــش پنجــم بــا عنــوان آثــار 
دیــن داری، ذیــل مبحــث آثــار دیــن داری در ســطح فــردی، آثــاری همچــون آرامــش روان، خشــنودی 
ــان  ــمرد. مؤلف ــمی را برمی ش ــالمت جس ــرگ و س ــه از م ــیر خوش بینان ــی، تفس ــت از زندگ و رضای
در بخــش آرامــش روان، تنهــا در بحثــی مختصــر بــه دیــدگاه پارگامنــت اشــاره می کننــد و بحــث از 
تأثیــرات مثبــت ســازگاری دینــی را کــه یکــی از مؤثرتریــن آن هــا مقابلــه اشــتراکی اســت، بــه میــان 

می کشــند )157 ـ 156(.
• روش های توان افزایی در سختی ها، محسن  عطااهلل، انتشارات دارالحدیث، 1392.

در ایــن نوشــتار بــا نگاهــی کاربــردی بــه مفهــوم صبــر و بــا بهره گیــری از آیــات قــرآن، به دنبــال 
ــایندی ها  ــن ناخوش ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــت. ب ــده اس ــه ش ــود پرداخت ــش های موج ــه پرس ــخ ب پاس
راهکارهایــی ارائــه شــده اســت. بــه ادعــای مؤلــف، بــا دقــت در آیــات، روش هــای کلــی »توان افزایــی 
ــرد.  ــه کار ب ــوان شناســایی و کشــف کــرد و آن هــا را در موقعیت هــای مشــابه ب در ســختی ها« را می ت
32 روش قرآنــی، مهم تریــن یافتــه ایــن پژوهــش اســت کــه به کارگیــری آن هــا در هنگامــه دشــواری 
ــش  ــی در دو بخ ــای تقویت ــن روش ه ــود. ای ــان می ش ــل انس ــر و تحم ــدرت صب ــش ق ــبب افزای س
ــه  ــا تکی ــت ب ــرد »تقوی ــش اول از راهب ــد، در بخ ــک می کن ــاری کم ــروی بردب ــش نی ــه افزای ــی ب کل
ــی  ــای خودتقویت ــوان روش ه ــه به عن ــود ک ــتفاده می ش ــرد« اس ــود ف ــای خ ــا و رفتاره ــر توانایی ه ب
نام گــذاری شــده اند. در بخــش دوم کــه در آن از راهبــرد »تقویــت بــا توجــه دادن بــه صفــات الهــی« 

ــاد می شــود. ــی ی ــوان روش هــای خداتقویت ــا عن اســتفاده شــده، از آن هــا ب
ــه  ــاد می شــود؛ حال آنکــه، ب ــا دشــواری ها ی ــه ب ــی مقابل ــه محــور اصل ــر« به مثاب ــر از »صب ــن اث در ای
دلیــل تنــوع روحیــات افــراد و نیــز مراتــب و نــوع گرفتاری هــای آن هــا، صبــر را تنهــا یکــی از عناصــر 

ــی کــرد. ــوان معرف ــه می ت مقابل
• مقیــاس ســنجش دیــن داری: تهیــه و ســاخت آزمــون جهت گیــری مذهبــی بــا تکیــه بــر اســالم، 

حجت االســالم دکتــر مســعود آذربایجانــی، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه.
ــه  ــا تکی ــی ب ــری مذهب ــون جهت گی ــه و ســاخت آزم ــه تهی ــه اساســاً ناظــر ب ــر ک ــن اث ــف در ای مؤل
بــر آموزه هــای اســالم اســت، در بخــش کلیــات هنــگام بحــث از تأثیــر مذهــب بــر بهداشــت جســمی 
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و روانــی، به طــور بســیار مختصــر بــر ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه مذهــب به عنــوان یــک نظــام 
ــواده، کار،  ــزی خان ــه برنامه ری ــم از جمل ــای مه ــار و بازخورده ــر رفت ــد ب ــده، می توان ــی و پیچی اجتماع

سیاســت و چگونگــی تفســیر زندگــی روزانــه تأثیــری فــراوان داشــته باشــد.
• بهداشــت روان نقــش دیــن، نویســنده: ســیدعلی مرعشــی، ناشــر: انتشــارات علمــی فرهنگــی، 

.1387
ــث  ــه مبح ــخصًا ب ــف مش ــم مؤل ــار یازده ــت، در گفت ــده اس ــم ش ــار تنظی ــر در 14 گفت ــن اث ای
ــنده از  ــه نویس ــردازد. گرچ ــی می پ ــات زندگ ــا نامالیم ــی ب ــی در رویاروی ــه دین ــای مقابل روش ه
اصطــالح روش هــای تطابــق دینــی در ترجمــه coping بهــره جســته اســت، مــراد او دقیقــًا مبحــث 
مقابلــه دینــی بــا وضعیت هــای دشــوار زندگــی اســت. او پــس از ذکــر مکانیســم های عمومــی دفاعــی 
ــق،  ــیوه های تطاب ــن ش ــمردن رایج تری ــز برش ــخ و نی ــای تل ــواری ها و وضعیت ه ــا دش ــه ب در مواجه
ــردازد. ــی در اســالم می پ ــق دین ــه تطاب ــام و ســپس مشــخصًا ب ــور ع ــی به ط ــق دین ــه مبحــث تطاب ب

• رضایت از زندگی، نویسنده: عباس پسندیده، ناشر: دارالحدیث، 1384.
ــا  ــا تنیدگــی، متشــکل از 9 فصــل اســت و ب ــه ب ــوان مهارت هــای مقابل ــا عن ــر ب بخــش ســوم ایــن اث
ــای  ــه، مهارت ه ــوع مقابل ــن ن ــردازد: بهتری ــث می پ ــن مباح ــان ای ــه، به بی ــدن مقابل ــر خوان اجتناب ناپذی
مقابلــه و.... . بنابــه تعبیــر نویســنده، بســیاری از ناکامی هــای زندگــی، بــه دلیــل برخوردارنبــودن از دانــش و 
مهارت هــای الزم بــرای زندگــی اســت. کســانی کــه از ایــن دانــش و مهــارت برخوردارنــد، می تواننــد بــرای 
رســیدن بــه آن هــدف متعالــی، امیــدوار باشــند. بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه ایــن موضــوع در حیــات انســانی 
دارد، مــورد توّجــه ویــژه دیــن بــوده اســت. براســاس ایــن اثــر، معــارف دیــن فقــط در چارچــوب عنوان های 
نــام آشــنایی هماننــد: احــکام، اخــالق، اعتقــادات، تفســیر و . . . خالصــه نمی شــوند؛ مهارت هــای زندگــی و 

دانــش الزم بــرای زندگــی پربــار ایمانــی را می تــوان بــا تأمــل در متــون دینــی اصطیــاد کــرد.
ــر؛  ــاالری ف ــا س ــنده: محمدرض ــالمی، نویس ــع اس ــه مناب ــرش ب ــا نگ ــی - ب ــت روان • بهداش
محمدصــادق شــجاعی؛ ســیدمهدی موســوی اصــل؛ محمــد دولت خــواه؛ ناشــر: پژوهشــگاه حــوزه و 

ــمت، 1389. ــگاه و س دانش
ایــن کتــاب کــه در 11 فصــل تنظیــم شــده اســت، فصــل چهــارم بــا عنــوان »اعتقــادات و بهداشــت 
روان« در بحــث از رابطــه بــا خــدا و کســب آرامــش روانــی و نیــز مبحــث شــیوه های اعتقــادی کســب 
آرامــش روانــی بــه مبحــث موردنظــر مــا به طــور مختصــر اشــاره می کنــد. بــا مطالعــه مباحــث ایــن فصل 
ــای  ــی و جهت گیری ه ــدات ارزش ــا، تعه ــا، نگرش ه ــه باوره ــت ک ــت یاف ــه دس ــن نتیج ــوان بدی می ت
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 فوق العــاده تأثیرگــذار در بهداشــت روانــی آدمــی تحلیــل می کنــد.
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• دعــا و ســالمت روان، نویســنده: محمدصــادق شــجاعی، ویراســتار: حبیــب مقیمــی، تهیه کننــده: 
مرکــز پژوهش هــای اســالمی صداوســیما، 1388.

ــا در  ــر دع ــل دوم )تأثی ــث فص ــده، در مباح ــم ش ــل تنظی ــار فص ــه در چه ــده ک ــر معرفی ش اث
ــه  ــی( ب ــا فشــار روان ــه ب ــوان )نقــش دعــا در مقابل ــا عن ســالمت روان(، آن هــم در زیرفصــل ســوم ب
تعریــف مقابلــه و نقــش مقابلــه ای دیــن و به ویــژه دعــا پرداختــه می شــود. نگارنــده در ایــن پژوهــش 
ــپس،  ــردازد. س ــالمت روان می پ ــا در س ــر دع ــات و تأثی ــات و روای ــا در آی ــگاه دع ــن جای ــه تبیی ب
پیامدهــای منفــی دوری از معنویــت و نیــز عوامــل ارتقــای ســالمت روان آدمــی را بررســی می کنــد.
در ایــن اثــر بــه یکــی از منابــع قابــل تمســک دینــی در مواجهــه بــا نامالیمــات اشــاره رفتــه اســت. 
چنان چــه در تبییــن مــدل اســالمی خواهیــم آورد، دعــا و نیایــش در کنــار منابعــی همچــون هجــرت، 

ــد. ــاری به شــمار می رون ــای رفت ــره مقابله ه ــاز در زم ــت و نم حمای
• محبوبــه دادفــر، »بررســی نقــش دیــن در بهداشــت روانــی و فرآیندهــای روان درمانــی«، ســایت 

مرکــز تعلیمــات اســالمی واشــنگتن.
در ایــن اثــر، بــا برجسته ســاختن نقــش دیــن در فرآیندهــای روان درمانــی، تمســک بــه باورهــای 
ــای  ــدی درمان ه ــگام ناکارآم ــکاه )هن ــای جان ــردگی و درده ــراب، افس ــات از اضط ــرای نج ــی ب دین
مرســوم و کالســیک( مهــم و مفیــد قلمــداد می شــود. ایــن اثــر گرچــه بــه بحــث از روان درمانــی دینــی 
می پــردازد امــا در بخش هــای نخســتین بــه نحــوه ایفــای نقــش دیــن و باورهــای دینــی در مواجهــه 
ــن  ــد ای ــت در تأیی ــدگاه  پارگامن ــی کار از دی ــای میان ــد و در بخش ه ــاره می کن ــواری ها اش ــا دش ب

ــد. ــره می جوی ــا به مدع
• محســن آبیــاری و مریــم وفایــی، ماهیــت و ســاختار مفهــوم مقابلــه در فرهنــگ ایرانــی، مجلــه 

روش شناســی علــوم انســانی، زمســتان 1383، شــماره 41.
ــع  ــران و جوام ــالمی ای ــه ی اس ــن جامع ــی بی ــی و مذهب ــه  فرهنگ ــاوت قابل مالحظ ــه تف ــر ب نظ
اروپایــی و آمریکایــی، پژوهــش حاضــر درصــدد تهیــه و توســعه  مقدماتی مقیــاس ســنجش راهبردهای 
مقابلــه در جامعــه  ایــران برآمــده اســت. نتایــج تحلیــل مقیــاس ترکیبــی ساخته شــده توســط مؤلفیــن، 
کــه در یــک نمونــه ی 365 نفــری از دانشــجویان اجــرا شــده اســت، نشــان دهنده  وجــود چهــار عامــل 
ــی( در  ــت و راهنمای ــی، جســت وجوی حمای ــه  اجتناب ــال، مقابل ــه  فع ــی، مقابل ــه  مذهب اساســی )مقابل
ــا وجــود این کــه بعضــی از جنبه هــای  ــن، ب ــر ای ــی اســت. عــالوه ب ــه  دانشــجویان ایران مفهــوم مقابل
مقیــاس اســتاندارد خارجــی پاســخ های مقابلــه )CRI(  در ایــن پژوهــش تأییــد شــده، مفهــوم مقابلــه 
ــای  ــر مقیاس ه ــاس CRI و دیگ ــه در مقی ــت ک ــادی اس ــی دارای ابع ــجویان ایران ــه ی دانش در جامع
ــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش، اهمیــت نقــش  ــدارد. در نهایــت، ب اســتاندارد خارجــی وجــود ن

ــی آشــکار می شــود. ــار مقابلــه ی دانشــجویان ایران مقابلــه  مذهبــی در رفت
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ــت، ســال بیســت و  ــدگاه اســالم، معرف ــا از دی ــا تنیدگی ه ــوی ب ــه معن ــوری، مقابل ــب اهلل ن • نجی
ــی«. ــژه روان شناس ــماره 192، »وی دوم، آذر 1392، ش

ایــن پژوهــش بــا روش تحلیــل متــون بــه ارائــه راهبردهــای مقابلــه بــا تنــش و اســترس از دیــدگاه 
اســالم می پــردازد و نتایــج راهبردهــای زیــر را به عنــوان مقابله هــای معنــوی از دیــدگاه اســالم ارائــه 
می کنــد: متعالــی نگــری، تفســیر مجــدد خوش بختــی، تحلیــل موقعیــت، واگــذاری بــه قــدرت برتــر، 
خــودآرام بخشــی ارادی، پذیــرش وضعیــت، نــگاه امتحانــی بــه مشــکالت، تصــور زوال پذیری، تجســم 
نتیجــه نهایــی، توجــه بــه مالقــات عزیــزان در آخــرت، توجــه بــه دادخواهــی اخــروی، نادیده گرفتــن 
لغزش هــا، مقایســه بــا مشــکل بزرگ تــر، همگانــی ســازی، امیــدواری، دعــا، ســبک زندگــی مناســب 

و تحمل افزایــی.
ــت و در  ــهود اس ــاًل مش ــر کام ــن اث ــات در ای ــا نامالیم ــه ب ــالمی مقابل ــدل اس ــن م ــدان تبیی فق

ــم. ــاب بپردازی ــن ب ــالمی در ای ــدل اس ــن م ــه تبیی ــم ب ــعی داری ــود س ــش خ پژوه
• فاطمــه شــهابی زاده و محمدعلــی مظاهــری، دل بســتگی ادراک شــده دوران کودکــی کنــش وری 

خانــواده و مقابلــه مذهبــی، مجلــه روان شناســی تحولــی، بهــار91، شــماره 31.
 پژوهــش حاضــر بــه شــناخت الگوهــای کنــش وری خانــواده به عنــوان میانجی گــر ادراک دل بســتگی 
ــا  ــه اســت. 870 دانشــجو ب ــی پرداخت ــه مذهب ــد )ایمــن و ناایمــن( و مقابل ــه هــر وال ــی ب دوران کودک
روش خـــوشه ای چندمرحلــه ای از  دانشــگاه های تـــهران، مـــقیاس ارزشــیابی انســجام و انعطاف پذیــری 
خانــواده، مقیــاس مقالــه مذهبــی و مقیــاس دل بســتگی دوران کودکــی نســبت بــه هــر والــد را تکمیــل  
ــواده رهاشــده آشــفته به طــور کامــل رابطــه بیــن  ــود از: 1( خان ــارت ب ــج ایــن تحقیــق عب ــد . نتای کردن
دل بســتگی ناایمــن بــه هــر واد و مقابلــه مذهبــی  مثبــت  را میانجی گــری می کنــد،2( خانــواده منســجم 
منعطــف، میانجی گــر رابطــه بیــن دل بســتگی ایمــن بــه هــر والــد و مقابلــه مـــذهبی مـــنفی اســت، 3( 
ــر مســتقیم و غیرمســتقیمی)از طریــق  انســجام  و انعطاف پذیــری  ــه پــدر اث ســبک دل بســتگی ناایمــن ب
خانــواده( بــر مقابلــه مذهبــی منفــی دارد و 4( ایمنــی بــه پــدر اثــر مســتقیمی بــر مقابلــه مذهبــی مثبــت 

دارد، امــا دل بســتگی بــه مــادر نـــقش مـــستقیمی در پیش بینــی مقابلــه مذهبــی نــدارد.
• Pargament. KI. The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, 

Practice.

مهم تریــن اثــر پارگامنــت در حــوزه مقابلــه بــا عنــوان »روان شناســی 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 ارزیابی هــای 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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ــه  ــا اشــاره ب ــه نــگارش یافتــه اســت، ب ــه قلــم چنــد تــن از روان شناســان باتجرب ــر کــه ب ایــن اث
غفلــت تاریخــی نظریه پــردازان از نقــش دیــن در مقابلــه یــا نگــرش کامــاًل نقادانــه آن هــا نســبت بــه 
دیــن، تالش هــای دو دهــه اخیــر بــرای نشــان دادن ربــط بیــن دیــن و مقابلــه را قابل توجــه ارزیابــی 
ــالت  ــه، مداخ ــن و مقابل ــی دی ــری روان شناس ــی و نظ ــگاه تجرب ــرور جای ــر به م ــن اث ــد. در ای می کن
ــه  ــوزه پرداخت ــن ح ــرفت ای ــرای پیش ــی ب ــای آت ــات و جهت گیری ه ــن نظری ــردی ای ــی و کارب عمل

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.

ــه ای 586  ــان نمون ــایند در می ــوادث ناخوش ــل ح ــی در حل وفص ــه دین ــش مقابل ــر نق ــن اث در ای
ــایندترین  ــف ناخوش ــه توصی ــارکت کنندگان ب ــود. مش ــی می ش ــیحی بررس ــاهای مس ــری از کلیس نف
ــا آن هــا از رهگــذر مقابله هــای دینــی و  ــه ب ــه نحــوه مقابل تجارب شــان در ســال گذشــته و ســپس ب
غیردینــی می پردازنــد. در نهایــت، محققــان بــه طبقه بنــدی انــواع مقابله هــای دینــی و نیــز برشــمردن 

ــد. ــت می زنن ــا دس ــوع مقابله ه ــن ن ــش ای ــودبخش و گاه زیان بخ ــار س ــل آث و تحلی
• 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 
ــر حــاالت در فراینــد مقابلــه  ــه معرفــی و ارزیابــی مــدل مبتنــی ب روان شــناختی و رشــد شــخصی، ب
ــه  ــد مقابل ــر فراین ــی هدایت گ ــری دین ــام جهت گی ــدل، نظ ــن م ــاس ای ــردازد. براس ــترس می پ ــا اس ب
ــل   ــا عوام ــه ب ــه مقابل ــری زمین ــام جهت گی ــن نظ ــت و ای ــی اس ــات زندگ ــترس ها و نامالیم ــا اس ب
ــه  ــن مطالع ــارکت کنندگان در ای ــد. از مش ــم می کن ــی فراه ــل  پیش بین ــوی قاب ــه نح ــترس زا را ب اس
خواســته می شــود تــا رخــداد اســترس زای جدیــد خــود، نحــوه مقابلــه و احســاس خــود از پــس از 
ــور  ــی به ط ــری دین ــتند. جهت گی ــنهادی هس ــدل پیش ــد م ــج به دســت آمده مؤی ــد. نتای ــان کنن آن را بی
ــق  ــخصی از طری ــد ش ــناختی و رش ــاق روان ش ــا انطب ــتقیم، ب ــوارد مس ــی م ــتقیم و در برخ غیرمس

ــود. ــالزم ب ــی م ــه دین ــیوه های مقابل ش

مقابله(51

طــی پنــج دهــه اخیــر عالقــه علمــی بــه فراینــد مقابلــه بــه نحــو چشــم گیری افزایــش و ادبیــات 
ناظــر بــه ایــن بحــث نیــز کامــاًل بســط یافتــه اســت. در هــر موقعیتــی کــه بــا مشــکل رویــارو شــویم، 
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پــای »حــل مســئله«1 بــه میــان می آیــد و دامنــه آن شــامل موقعیت هــای متنوعــی می شــود. در بافــت 
روان شناســی از ایــن بحــث بــا عنــوان »مقابلــه«2 نیــز یــاد می شــود. از حــل مســئله لزومــًا در مواقــع 
تهدیــد و بحــران اســتفاده نمی شــود، گســتره آن وســیع  اســت، امــا تلقــی عــام از مقابلــه، آن را نوعــی 

آمادگی دفاعی در مواجهه با تهدید می داند )آقابخشی 1388، 129(.  

1.  Problem solving
2 . Coping



109 مقابله دینی با نامالیمات زندگی: تبیین و بررسی نظریه پارگامنت



دوفصل نامه علمیـ  ترویجی پژوهش نامه سبک زندگی/ سال سوم، شماره 4، بهار و تابستان1101396

الف( تعاریف و ویژگی ها
ــه برخــی از  ــه شــده اســت، در ادام ــه از منظرهــای مختلــف ارائ ــف متعــددی از واژه مقابل تعاری

ــود: ــر می ش ــناختی ذک ــم  انداز روان ش ــالح از چش ــن اصط ــف ای ــن تعاری مهم تری
همــه ســازوکارهایی کــه فــرد بــرای رویارویــی بــا تهدیــدی عظیــم نســبت بــه ثبــات روانــی اش 
 Friedman, Mason & Hamburg) ــد ــر می گردان ــرد مؤث ــه عملک ــادر ب ــرد و او را ق ــه کار می گی ب

.)1963

مجموعــه ای از الگوهــای پنهــان و آشــکار کــه ارگانیســم می توانــد براســاس آن هــا بــه 
ــری  ــف بدهــد و از بروزشــان جلوگی ــا را تخفی موقعیت هــای اســترس زا واکنــش نشــان بدهــد، آن ه

.)McGrath 1970( کنــد 
مقابلــه متضمــن هــدف، انتخــاب و راه حل هــای انعطاف پذیــر اســت، وفــادار بــه منطــق و واقعیــت 
 Haan( ــد ــالح می کن ــد و آن را اص ــب را می ده ــی متناس ــان عاطف ــال بی ــت و مج ــی اس بین االذهان

.)1977

ــرل  ــا کنت ــاب ی ــت، اجتن ــت ممانع ــی جه ــی زندگ ــارهای خارج ــه فش ــه ب ــی ک ــه واکنش هرگون
.)Pearlin 1978( ناراحتــی عاطفــی صــورت می گیــرد

تعاریــف فــوق، توصیــف چنــدان نظام  منــدی از سرشــت مقابلــه بــه دســت نداده انــد، در این جــا 
اشــاره بــه برخــی از ویژگی هــای مهــم مقابلــه رهگشاســت و مــا را در ارائــه تبیینــی ســازمان  یافته از 

ماهیــت آن مــدد خواهــد رســاند:
 Silver & ؛Friedman & et al. 1963) الــف( مقابلــه به مثابــه رویارویــی فــرد و موقعیــت

Wortman 1980)؛

ب( مقابله به عنوان امری چندبُعدی و چندالیه (Thoits 1986)؛
ج( مقابله به مثابه احتماالت و انتخاب.

 Martin &( ــت ــف اس ــای مختل ــان گزینه ه ــاب از می ــکان انتخ ــه، ام ــی در مقابل ــه اساس نکت
ــی را در  ــای مختلف ــع و ظرفیت ه ــراد، مناب ــوع اف ــکالت متن ــه. مش ــوع مقابل Tesser 1980(؛ 4( تن

.(Anthony, 1987) فراینــد مقابلــه می طلبــد

ب( مفروضات فرایند مقابله
آدمــی هنــگام مواجهــه بــا حــوادث ناخوشــایند، نظامــی راهنمــا و جهــت ده همــراه دارد )جهــان-
ــراد  ــت خــاص اســت و اف ــای موقعی ــات و چالش ه ــا مقتضی ــه متناســب ب ــی، مقابل ــی1(. کار اصل بین
ــه بافــت فرهنگــی  ــه ب ــد مقابل ــه هســتند. کل فراین ــرای مقابل ــن شــیوه ها ب ــال متقاعدکننده تری ــه دنب ب

1 . World view
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ــی آن کار آســانی نیســت. گســترده تر گــره خــورده اســت و ارزیاب
برخی از مهم ترین مفروضات این فرایند عبارت اند از:

الــف( انســان در جســتجوی معنــا (Sappington 1990)؛ طبق ســنت، جســتجوگری معنــا در قالب 
ــانه،1  ــت: سنخ شناس ــده اس ــدی می ش ــاختاری طبقه بن ــای س ــب ویژگی ه ــه برحس ــیوه های مقابل ش
اعتقــاد پارگامنــت، هیچ یــک از مقوله بندی هــا  سلســله ای2 و توصیفــیKlinger 1977( 3(. بــه 
به کارکــرد اصلــی مقابلــه، یعنــی جســتجوی معنــا4 توجهــی ندارنــد. ازایــن رو، اقدامــات مقابلــه ای را 

ــرار می دهــد. ــورد مالحظــه ق ــردی م از منظــر کارب
ــا را  ــت ده5 م ــی جه ــا نظام ــا بحران ه ــه ب ــت ده. در مواجه ــی جه ــن نظام ــه قری ــد مقابل ب( فراین
ــام  ــن نظ ــی ای ــای عین ــه ابزاره ــیوه های مقابل ــد (Bolger & Zuckerman 1995). ش ــری می کن راهب

بــرای نیــل بــه معنــا در مواجهــه بــا حــوادث اســترس زا هســتند.
ج( مقابلــه برحســب شــیوه های متقاعدکننــده. فشــار حــوادث، ویژگــی نظــام جهــت ده و 
محدودیت هــای بیرونــی و درونــی گزینه هــای مقابلــه را محــدود می کننــد. انتخــاب متقاعدکننده تریــن 
ــترین  ــارها، بیش ــن فش ــع و انباشــت کمتری ــن مناب ــتفاده از کمتری ــا اس ــه ب ــردی اســت ک ــه، راهب گزین

.)Frijda 1988( ــی آورد ــار م ــه ب ــا را ب ــدان معن ــن فق ــتاورد و ناچیزتری دس
 Tylor) ــوط می شــود ــه طــرح کلــی زیربنایــی جامعــه مرب د( فرهنــگ آشــیانه مقابلــه. فرهنــگ ب
1968) و نظام هــای جهت گیــری، اقدامــات مقابلــه ای، پیامدهــا و موضوعــات مهــم را شــکل 

می دهــد. بــدون بهره منــدی از حمایــت فرهنگــی در فراینــد مقابلــه، »یکــه  و تنهــا« خواهیــم مانــد و 
ــود. ــد نم ــدنی خواه ــًا حل ناش ــا تقریب چالش  ه

5( کلیــد مقابلــه موفــق در لحــاظ هم زمــان »پیامدهــا و فراینــد« آن. رویکــرد پیامــد ی و فراینــدی 
ــه7  ــردی عمل گرایان ــدی6 رویک ــرد پیام ــتند. رویک ــه هس ــد مقابل ــی فراین ــرای ارزیاب ــرد ب دو رویک
ــد. یــک(  ــار بربیای ــد معی ــد از پــس چن ــه بای ــی  پیامدهــای مقابل ــن چارچــوب، ارزیاب اســت و بنابرای
ــد  ــد. دو( بای ــترس زا باش ــت خــاص اس ــده از موقعی ــای برآم ــات و چالش ه ــا مقتضی ــط ب ــد مرتب بای
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 

ــد. ــته باش ــد داش ــی می توان ــای مختلف پیامده

1.  Typological
2.  Sequential
3 . Descriptive
4 . Significance
5 . Orienting system
6 . Outcome
7.  Pragmatic
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ــا،  ــترس زا، معن ــی اس ــه زندگ ــد از: تجرب ــه عبارت ان ــد مقابل ــدی، عناصــر فراین ــرد فراین در رویک
ــک  ــا هیچ ی ــا، ام ــا و فرهنگ ه ــه، پیامده ــیوه های مقابل ــع، فشــارها، ش ــت ده، مناب ــام جه ــی، نظ ارزیاب
ــدی را  ــق از چشــم انداز فراین ــه موف ــد مقابل ــدارد. کلی ــه ن ــا ســیالیت مقابل ــی ب ــن عناصــر منافات از ای
.(Folkman & et al 1992) می تــوان در نحــوه عمــل »مجموعــه مقابلــه« به مثابــه یــک کل پیــدا کــرد

مقابله1دینی(61

بــا پذیــرش قاعده منــدی مقابلــه دینــی، آن را در برخــی »افــراد«، پــاره ای از »موقعیت هــا« و برخــی 
»بافت هــای اجتماعــی« خواهیــم یافــت: 1( مقابلــه  دینــی را می تــوان در افــرادی ســراغ گرفــت کــه بــه 
دیــن متعهدتــر هســتند و آن را در امــور زندگی شــان دخیــل می کننــد؛ 2( مقابلــه دینــی در موقعیت هایــی 
متــداول اســت کــه تهدیدآمیزتــر، جدی تــر و آســیب زاتر هســتند و 3( مقابلــه دینــی در برخــی مجامــع، 
فرهنگ هــا و در میــان کســانی بیشــتر اســت کــه در بافت هــای مذهبــی شــرکت می کننــد. پرســش ایــن 
اســت کــه چــرا برخــی افــراد در پــاره ای از اوقــات و در برخــی نقــاط بــه مقابلــه دینــی روی می آورنــد؟ 
ــه مقابلــه  ــا چــه پیش داشــته های ذهنــی دســت ب ابتــدا بایــد بدیــن بحــث پرداختــه شــود کــه افــراد ب

ــد. ــی می زنن دین

الف( مقابله دینی در خأل روی نمی دهد.
ــراد  ــت. اف ــن اس ــرد عجی ــی ف ــاًل در زندگ ــه کام ــربرنیاورده بلک ــاد س ــی از ناکجاآب ــه دین مقابل
راه حل هــای دینــی را از نظــام جهت گیــری کلی تــری برمی گیرنــد کــه متشــکل از اهــداف، 
ــب  ــز موج ــاص نی ــای خ ــی از موقعیت ه ــت. برخ ــده اس ــای تثبیت ش ــال و باوره ــا، اعم نگرش ه
ــدود  ــع مح ــره و مناب ــم روزم ــه ورای فه ــراد را ب ــه اف ــرایطی ک ــژه ش ــود؛ به وی ــی می ش ــه دین مقابل

ــد. ــود می ران ــخصی خ ــی و ش اجتماع

ب( مقابله دینی لوازم جسمانی، اجتماعی،  روانی و معنوی دارد.
دیــن به مثابــه پدیــده ای چندکارکــردی، در خدمــت اهــداف متعــددی قــرار می گیــرد؛ بنابرایــن بــا 
اهــداف روان شــناختی ماننــد کاهــش اضطــراب، کنتــرل شــخصی،  آرامش ذهــن و روان، خودشــکوفایی 
ــت  ــه صمیمی ــل ب ــی همچــون می ــات اجتماع ــا غای ــود؛ ب ــته می ش ــط انگاش ــا مرتب و جســتجوی معن
ــل  ــمانی مث ــای جس ــا کارکرده ــود؛ ب ــداد می ش ــط قلم ــز مرتب ــتگی نی ــدت و پیوس ــی، وح اجتماع
ــن  ــر از همــه اینکــه،  دی فعالیت هــای ســالم و آرامــش فیزیولوژیکــی هــم گــره خــورده اســت. باالت
بــرای اهــداف معنــوی متعــددی ماننــد تعالــی و شــناخت خــدا بــه کار مــی رود. 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 می شود.
ــد.  ــوار زندگی ان ــام دش ــش زا و ای ــع تن ــن در مواق ــی دی ــات عین ــی تجلی ــه دین ــای مقابل روش ه
ــر از  ــوی قوی  ت ــه نح ــا را ب ــی، پیامده ــه دین ــیوه های مقابل ــه ش ــد ک ــان داده ان ــدد نش ــات متع مطالع
ــا مطالعــه در مــورد  ــه، نونــی و وودرام ب مقیاس هــای کلــی دینــی پیشــگویی می کننــد. به عنــوان نمون
اطالعــات ناشــی از 1998 پیمایــش اجتماعــی فراگیــر پــی بردنــد کــه رابطــة بیــن شــرکت در کلیســا و 
افســردگی متأثــر از حمایــت اجتماعــی کلیســا بنیان و آثــار نیایــش بــر افســردگی تحــت تأثیــر مقابلــه 

.)Nooney & Woodrum 2002( ــی اســت دین

د( نیاز به ابزارها و شیوه های پژوهشی متعدد برای مطالعه مقابله دینی
مقابلــه دینــی پدیــده ای چندوجهــی و پیچیــده اســت کــه از ویژگــی واحــدی برخــوردار نیســت. 
ــت آن را  ــی ماهی ــو کاف ــد به نح ــدی نمی توان ــی واح ــیوة پژوهش ــچ ش ــه، هی ــق کلم ــای دقی به معن
دریابــد. بــرای ایجــاد تصویــری واضح تــر از تجلیــات متعــدد تجربــه دینــی، بــه ابزارهــا و شــیوه های 
ــل  ــالوه، نی ــم. به ع ــی نیازمندی ــیوه های کیف ــا و ش ــا،  پیمایش ه ــد، آزمایش ه ــددی مانن ــی متع پژوهش
بــه ماهیــت تجــارب دینــی و مقابلــة  دینــی از رهگــذر گفت وگــو بــا افــراد و شــناخت تجربــه زیســته 

آن هــا در طــول زمــان میســر خواهــد شــد.

س( تأثیرگذاری دین در مددرسانی مؤثر
ــع  ــا خــود مناب ــه ب ــاری می خواهــد، طبیعــی اســت ک ــن دار از مشــاوران ی ــردی دی ــه ف هنگامــی ک
مقابلــه دینــی را بــه همــراه دارد. بــه دالیــل متعــدد،  متخصصیــن بالینــی معمــوالً بــه موضوعــات دینــی 
ــده  ــر مراجعه کنن ــد. اگ ــل می برن ــر تحوی ــراً بنیادین ت ــی ظاه ــه فرایندهای ــن را ب ــا دی ــا هســتند ی بی اعتن
تمایــالت دین دارنــه خــود را بــروز ندهــد، متخصصــان گاه تصــور خواهنــد کــرد دیــن بــا زندگــی او 
ارتباطــی نــدارد؛ امــا بایــد اذعــان داشــت کــه دیــن بــا ســالمت جســمانی و روانــی افــراد در پیوند اســت 

ــه دنبــال درمان هایــی هســتند کــه ابعــاد معنــوی را نیــز در نظــر داشــته باشــد. و مراجعه کننــدگان ب
اکنــون بــه پرســش پیشــین بازمی گردیــم: چــرا برخــی افــراد گاه بــه مقابلــه دینــی روی می آورنــد؟ 
ــن  ــل ای ــن دالی ــره مهم تری ــی« از زم ــه دین ــیوه های مقابل ــی ش ــن« و »قانع کنندگ ــترس پذیری دی »دس
امــر هســتند: آنــگاه کــه دیــن بخــش قابل توجه تــری از نظــام جهــت ده فــرد بــرای ارتبــاط بــا جهــان 
ــه  ــد مقابل ــن در فراین ــه دی ــی رود ک ــال بیشــتری م ــد، احتم ــرای او باش ــترس  پذیرتر ب ــی دس و به نوع
دخیــل باشــد )Ritzema 1979(. به عــالوه، در شــرایطی کــه راهبردهــای تکنولوژیکــی، اجتماعــی و 

شــخصی کارا نباشــند، دیــن قانع کنندگــی بیشــتری خواهــد داشــت.
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نظریه1مقابله1دینی1پارگامنت(71

پارگامنــت اقدامــات مقابلــه ای را از منظــری متفــاوت، یعنــی چشــم انداز کاربــردی مــورد مالحظــه 
ــه،  ــه: نظری ــن و مقابل ــوان »روان شناســی دی ــا عن ــر جامــع او ب ــده کــه در اث ــن ای ــرار داده اســت. ای ق
پژوهــش و عمــل«1 در ســال 1997 و مجموعــة متعــددی از مقــاالت علمــی اش مطــرح شــد، در کانــون 
ــای  ــی از پژوهش ه ــش عظیم ــیر بخ ــت و مس ــرار گرف ــی ق ــوزة روان شناس ــمندان ح ــه اندیش توج

تجربــی را بــه بررســی رابطــة میــان مقابلــه دینــی و ســالمت روان ســوق داد.
ــا  از نظــر پارگامنــت، مقابلــه »فراینــدی پیوســته در حــال تغییــر اســت کــه نیازهــای موقعیتــی ی
ــف،  ــن تعری ــد« )Pargament & et al. 1990(؛ بنابرای ــی برطــرف می کن ــراد را در زندگ شــخصی اف
الــف( افــراد عامالنــی خــالق  و در پــی ترســیم آگاهانــه از معنــای رخدادهــا و امــور ارزشــمند هســتند 
ــان  ــذار هســتند. به بی ــی دوران گ ــی ط ــای زندگ ــی از ارزش و معن ــه مفهوم ــزام ب و ب( در صــدد الت
ــان و  ــه جه ــرای نگــرش ب ــه شــیوه ای را ب ــری منســجمی اند ک ــام جهت گی ــراد دارای نظ ــر، اف دقیق ت

ــد. ــار می نه ــی در اختی ــای عین ــس موقعیت ه ــدن از پ برآم
ــف  ــدس« تعری ــر مق ــا ام ــط ب ــوی مرتب ــه نح ــا ب ــتجوی معن ــه »جس ــن را به مثاب ــت دی پارگامن
می کنــد. ایــن تعریــف حــاوی دو مؤلفــة مهــم اســت: »جســتجوی معنــا« و »امــر مقــدس«. جســتجوی 
امــر مقــدس بــا هــدف فراینــد کشــف امــر مقــدس، گفت وگــو بــا امــر مقــدس پــس از کشــف آن و 
 Pargament) تحــول امــر مقــدس )هنگامــی کــه فشــارهای زندگــی مقتضــی آن باشــد( رخ می دهــد
ــه اهداف شــان در  ــل ب ــرای نی ــراد ب ــن جســتجوگری برحســب مســیرهای مختلفــی کــه اف 1997). ای

ــه  ــیوه های مقابل ــن، ش ــف از دی ــن تعری ــب ای ــود. برحس ــتنباط می ش ــیر و اس ــد، تفس ــش می گیرن پی
دینــی نیــز به مثابــه روش هــای فهــم و برخــورد بــا حــوادث زندگــی کــه مرتبــط بــا امــر مقدس انــد، 

تعریــف خواهــد شــد.
پرســش محــوری ایــن اســت کــه »مقابلــه چــه زمــان و چگونــه پــای دیــن را بــه میــان می کشــد؟« 
از نظــر پارگامنــت، دیــن به مثابــه فراینــدی از جســتجوی معناســت زمینــه حــل و فصــل مشــکالت را 
ــی  ــه هدفــی نهای ــن داران نوعــًا معتقــد ب ــر می ســازد )Pargament & Hisham 2007(. دی امکان پذی
بــرای زندگی انــد کــه ذاتــًا متعالــی و فراتــر از قلمــرو علــم اســت. آن هــا بــه وجــود خــدای مهربــان 
و اثرگــذار در ایــن جهــان نیــز بــاور دارنــد. ایــن باورهــا مبنــای نظــام جهت   گیــری دینــی را شــکل 
می دهنــد کــه به عنــوان منبعــی فیصله بخــش بــه کار مــی رود. بدیــن ترتیــب، هنگامــی کــه رخدادهــا، 
اهــداف مــا و ابزارهــای نیــل بــه هــدف عمــاًل 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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1مقابله1دینی1و1نظام1جهت1ده1فراگیر(81

افــراد هنــگام رویارویــی بــا تهدیــد، رفتــاری مقابله گرانــه1 انجــام می دهنــد »تالش  هــای رفتــاری 
و شــناختی جــاری کــه بــرای کنتــرل نیازهــای داخلــی یــا خارجــی خــاص صــورت می گیــرد، ایــن 
ــا اســت )Lazarus 1993؛  ــر از آن ه ــرده و فرات ــگ ک ــای شــخص تن ــر توانایی ه ــا عرصــه را ب نیازه
ــامل  ــت و ش ــناختی اس ــل ش ــد عام ــر چن ــی ب ــی مبتن ــن ارزیاب Folkman & Lazarus 1985(. ای

باورهایــی ناظــر بــه خودمــان، جهــان و نیــز معنــا و ارزشــی اســت کــه بــرای رخدادهــا و افــراد قائلیــم.
در ادبیات روان شناختی دو نوع کلی را برای مقابله برمی شمرند:

الف( مقابله عاطفه محور
ــرل عواطــف و احساســات  ــر کنت ــای یــک رخــداد ب ــا معن ــه مشــکل ی ــر نگــرش ب ــا تغیی ــرد ب ف
ــه  ــی از این گون ــود، نمونه های ــرزنش خ ــه گیری و س ــی، گوش ــود؛ آرزواندیش ــز می ش ــج آور متمرک رن

مقابله انــد.

ب( مقابله مسئله محور
فــرد می کوشــد تــا به واســطه اثرگــذاری بــر خــود یــا محیــط عامــل ناراحتــی را تغییــر بدهــد. افــراد 
معمــوالً از هــر دو نــوع مقابلــه اســتفاده کــرده و گاه آن هــا را بــا همدیگــر ترکیــب می کننــد. فرهنــگ 
ــر  ــا در دهه هــای اخی ــه مســئله محور اهمیــت می دهــد )Lazarus 1993(؛ ام ــه مقابل ــی معمــوالً ب غرب

نــوع ســومی بــرای مقابلــه تعریــف شــده اســت: »مقابلــه دینــی«.2
هــر مقابلــه دینــی حاصــل عوامــل »فــردی، (Pargament & DeRosa 1985)، موقعیتــی 
)Pargament & et al. 1992( و فرهنگــی (Wikan 1988)« و بیانگــر واکنــش بــه ارزش هــای 
موردتهدیــد اســت. در ایــن فضــا، عــده ای ماهیــت مقابله هــای دینــی را »تدافعــی3«، برخــی »انــکاری4« 
ــه  ــر تمام نمــای مقابل ــوان تصوی ــن تلقــی را نمی ت ــا ای ــد، ام ــی5« قلمــداد می کنن ــز »اجتناب و بعضــی نی
ــی  ــردی و اجتماع ــای ف ــه در عرصه ه ــوی فعاالن ــه نح ــوان ب ــی را می ت ــه دین ــت؛ مقابل ــی انگاش دین

.(Horton, Wilkins & Wright 1988) ــرد ــرا ک ــر و اج تدبی
در ایــن اقــدام تــالش فــرد یــا گــروه معطــوف بــه حفــظ و افزایــش معنــای مــورد تهدیــد اســت. 
ــه  ــیوه ها را ب ــن ش ــه ای ــر کارکردگرایان ــا از منظ ــود دارد، ام ــن کار وج ــرای ای ــددی ب ــیوه های متع ش
ــن ارزش هــای موجــود؛ 2(  ــرای حفــظ مهم تری ــوان تقســیم کــرد: 1( تــالش ب ــرد کلــی می ت دو راهب

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 
ــن  ــا گاه حفــظ ای ــد؛ ام ــروز می یاب ــه ای ب ــوان اولیــن واکنــش مقابل ــادار اســت و معمــوالً، به عن و معن
ــم. ــر نیازمندی ــرد تغیی ــه راهب ــه اســت کــه ب ــر نمی شــود؛ در ایــن مرحل ــی و ارزش هــا امکان پذی معان
 Jenkins) ــاد کــرد: »پیشــگیری دینــی از جملــه راهبردهــای محافظتــی می تــوان از ایــن مــوارد ی
ــادی )Pennebaker & Beall 1986(؛  ــی و عب ــر آیین ــی )Maton 1989(؛ تطهی ــت دین 1992)؛ حمای

 Bulman &( ــت ــرد )Watson, Morris & Hood 1988(؛ موقعی ــر ف ــز ب ــی متمرک بازطراحــی دین
.)Yancey 1977( ــر مقــدس ــا ام Wortman 1977( ی

هرچنــد روان شناســان در مجمــوع دیــن را بیشــتر حافــظ وضــع موجــود می داننــد امــا بــا تأمــل 
ــروزه  ــم. ام ــل می یابی ــز دخی ــراد نی ــی اف ــوالت« زندگ ــورترین »تح ــب در پرش ــن را اغل ــتر، دی بیش
ــذر1 و نوکیشــی  ــن گ ــیوة »آیی ــود. دو ش ــده می ش ــور دی ــی به وف ــر تحــول دین ــی ب ــای مبن گزارش ه
دینــی« را از جملــة ایــن تحــوالت می تــوان معرفــی کــرد (Van Gennep 1960). در ایــن چارچــوِب 
ــار  ــد، کن ــی بودن ــاداری زندگ ــة معن ــه الهام بخــش و مای ــا ک ــی معن ــع قدیم ــه ای«، مناب »حمایتی ـ مقابل
گذاشــته می شــود و منابــع جدیــدی از هویــت و ارزش جایگزیــن آن هــا می شــود؛ امــا ایــن مراســم 
ــی اعضــای یــک  ــد. گردهم آی ــز برخوردارن ــی نی ــه ای نیســتند، آن هــا از خصیصــة حمایت ــًا مقابل صرف
ســنت دینــی بــه آن هــا یــادآوری می کنــد کــه زندگــی آن هــا بخشــی از یــک پیوســتار بــزرگ اســت؛ 

به عــالوه، مایــة هدایــت و قــوت قلــب مجــدد اجتماعــی، روانــی و معنــوی خواهــد بــود.

الگوهای1مقابله1دینی(91

ورای توصیــف محــض انــواع واکنش هــای مقابلــه دینــی، نیازمنــد تحلیــل و دســته بندی دقیق تــری 
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــه الگــوی اصل ــت، س ــارات پارگامن ــر اظه ــی هســتیم. بناب ــه دین ــیوه های مقابل از ش
دینــی وجــود دارد )Pargament & et al. 1988(. فــرد در الگــوی مقابلــه خودفرمــان،2 وجــود امــر 
ــی شــخصی(. در  ــد )خودآیین ــه می کن ــه خــود تکی ــرای حــل مشــکالت ب ــا ب ــق ام قدســی را تصدی
مقابلــه تفویضــی،3 مســئولیت یــک مشــکل بــه خــدا واگــذار می شــود؛ بنابرایــن، منفعالنه تــر و وابســته 
بــه مرجعیــت و بــا عزت نفــس و تدبیــر شــخصی اندکــی همــراه اســت. نهایتــًا الگــوی ســوم موســوم 
ــا عزت نفــس و  ــه مقابلــة  اشــتراکی،4 مســتلزم مشــارکت فعــال بیــن فــرد و خداســت. ایــن الگــو ب ب

تدبیــر شــخصی بــاال و احتمــاالً بــا دیــن داری درون ســو مرتبــط اســت.
ــد.  ــه اعتقــاد پارگامنــت، الگوهــای مقابلــه خودفرمــان و اشــتراکی مطلوب تریــن شــکل مقابله ان ب

1 . The rites of passage
2 . Self-directing
3 . Deferring
4 . Collaborative
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پژوهش هــا نیــز از آن پــس بدیــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه الگــوی اشــتراکی بیــش از همــه الگوهــا 
به طــور منســجمی بــا ســازگارِی مؤثــر و مثبتــی همــراه اســت،1 امــا الگوهــای دیگــر حــاوی تعــداد 
ــتفاده  ــم اس ــا ه ــب ب ــتراکی و تفویضــی اغل ــای اش ــه الگوه ــب اینک ــد. جال ــج متغیرن ــادی از نتای زی
ــا  ــه معمــوالً ب ــی هســتند ک ــوان پیوندهای ــر به عن ــوارد زی می شــوند (Pargament & et al. 1988). م

:(Yangarber-Hicks 2004) ــد ــو همراه ان ــه الگ ــن س ای
الــف( » الگــوی خودفرمــان« بــه گونــه ای ســلبی بــا »دعــا، انگیــزش درون ســو، راست کیشــی دینــی 
ــا احساســاتی از  ــی ب ــه نحــوی ایجاب ــن الگــو ب و قلمــرو مداخلــة خــدا« مرتبــط به نظــر می رســد. ای

قبیــل تدبیــر شــخصی و عزت نفــس و البتــه مراتــب باالتــری از اضطــراب در پیونــد اســت.
ــه  ــا »راست کیشــی، مشــارکت دینــی، تعصــب و ب ــه نحــوی ایجابــی ب ب( » الگــوی تفویضــی« ب

ــد. ــی و اضطــراب« مرتبط ان ــی روان ــر شــخصی، عزت نفــس، توانای ــا تدبی ــه ای ســلبی ب گون
ج( » الگــوی اشــتراکی« بــه گونــه ای ایجابــی بــا »دعــا، مشــارکت و منزلــت دینــی، تدبیــر شــخصی 
چشــمگیرتر، عزت نفــس باالتــر و توانایــی روانــی« در پیونــد اســت. همیــن الگــو بــا »اضطــراب کم تــر، 

اعتقــادی انــدک بــه تصــادف و قلمــرو مداخلــة خــدا« مرتبــط قلمــداد می شــود.
هرچنــد برخــی از ایــن الگوهــای مقابلــه دینــی در مجمــوع ســودمندتر به نظــر می رســد، پژوهش هــا 
ــی از  ــر حاک ــن ام ــد. ای ــداد نمی کنن ــرد قلم ــن راهب ــوان بهتری ــی به عن ــور دائم ــردی را به ط ــچ راهب هی
ــا موقعیــت باشــد و نکتــة مهم تــر اینکــه ســازگاری  آن اســت کــه الگوهــای مقابلــه بایــد در تطابــق ب
 Pargament & et al.( ــد ــد ش ــهیل خواه ــه تس ــة مقابل ــیوه های چندگان ــتفاده از ش ــا اس ــخصی ب ش
2000(. بــرای مثــال، اعضایــی از کلیســا کــه بــا اســتفاده از مقابلــه اشــتراکی بــه حل وفصــل حــوادث 

ــراد  ــتاراِن اف ــاب پرس ــه ای در ب ــا مطالع ــتند، ام ــری داش ــد، افســردگی کمت ــرل می پرداختن ــل کنت غیرقاب
ــه اختــالل مشــاعر حاکــی از افســردگی بیشــتر بــود، آن هــا بــه صــورت انحصــاری از مقابلــة   مبتــال ب

.)Pargament 1997( ــد ــرل اســتفاده می کردن ــل کنت ــت شــدیداً غیرقاب ــن موقعی ــرای ای اشــتراکی ب
الگوهــای فــوق، بــرای توصیــف میــزان دخالــت دیــن در مقابلــه ســودمند هســتند، امــا بــه نحــوه 
ایــن مداخلــه اشــاره ای نمی کننــد پارگامنــت و همکارانــش )1990( در بررســی تفصیلــی بــه ارزیابــی 
برخــی از وجــوه متعــدد مقابلــه دینــی پرداخته انــد. آن هــا در مصاحبــه بــا اعضــای کلیســا و کنیســه و 

متمرکــز بــر ایــن ابعــاد دســت بــه کار شــدند:
ــوی:  ــتند: معن ــدان هس ــل ب ــه نی ــدوار ب ــه امی ــذر مقابل ــا از رهگ ــه آن ه ــی ک ــا غایت ــدف ی 1( ه
ــک  ــوان ی ــود به عن ــاء خ ــه ارتق ــک ب ــود: )کم ــده(، ارتقاءخ ــه آین ــبت ب ــدواری نس ــاس امی )احس
ــراز احساســاتم(. ــه اب ــه حــل مشــکالتم( و شریک شــدن: )کمــک ب ــردن: )کمــک ب شــخص(، حل ک

1 . See: Bickel, C. O., et al., “Perceived stress, religious coping styles and depressive affect”. Journal of Psychology and 
Christianity.
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2( ارزیابــی اعضــا از آن حادثــه:  ایــن حادثــه خواســتة خــدا بــوده اســت، ایــن حادثــه مجــازات 
خداســت و ســعادت و بهزیســتی معنــوی مــن در خطــر اســت.

3( شــیوة مقابلــه ای آن هــا: معنویت مــدار: )خــدا بــه مــن نشــان داده کــه چگونــه بــا ایــن موقعیــت 
ــه خــدا می ســپارم؛  ــه همــت می کنــم و باقــی را ب ــه کنتــرل آن حادث ــوان ب ــا حــد ت برخــورد کنــم؛ ت
طلــب مراقبــت و عشــق خــدا(، اعمــال پســندیده: )اعتــراف بــه گناهــان؛ تــالش 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(.

راهبردها1و1کارکردهای1مقابله1دینی(101

هنگامــی کــه دیــن بــا ادبیــات مقابلــه در معنــای عمومــی اش ارزیابــی می شــود، معمــوالً بــا یــک 
ــا دو  ــراد را ب ــن داری اف ــن1 دی ــاًل الزاروس و فولکم ــرد. مث ــرار می گی ــورد ســنجش ق ــم م ــا دو آیت ی
مؤلفــه اندازه گیــری می کننــد: »یافتــن دیــن و ایمــان جدیــد« و »نیایــش کــردن«. پارگامنــت،  کوئینــگ 
و پــرز مقیاســی، بــا 21 گونــه از اقدامــات مقابلــه دینــی را از طریــق مصاحبــه و مــررو آثــار و مکتوبات 
ــای  ــه و خــالق؛ رویکرده ــی، منفعالن ــای تعامل ــه شــامل راهبرده ــد. شــیوه های مقابل به دســت داده ان
ــلئه محور و احســاس محور و قلمروهــای معنــوی، بین شــخصی، رفتــاری و شــناختی اســت.  مس
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 

.(Pargament & et al. 2000) تحــول زندگــی

الف( معنایابی
هنــگام رویارویــی بــا نامالیمــات زندگــی، دیــن چارچوبــی را بــرای درک، تفســیر و معنادهــی از 
ایــن طــرق تــدارک می بینــد: 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 درون فــردی مــا قــادر بــه مقابلــه بــا نیســتند )در واقــع 
ــه احســاس تســلط و  ــوان مــا هســتند(، دیــن مســیرهای متنوعــی را جهــت نیــل ب ــر از ت آن هــا فرات
کنتــرل در اختیــار می نهــد: مقابلــه دینــی اشــتراکی؛ واگذارکــردن امــور به صــورت منفعالنــه؛ تســلیم 

1.  See: Folkman S & Lazarus R. S., stress, appraisal and coping, New York: Springer, 1984.
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ــی. ــفاعت جویانه؛ خودکارگردان ــای ش ــه؛ تقاض فعاالن

ج( جستجوی آرامش و تقرب به خدا
دســتیابی بــه آرامــش و تقــرب بــه خــدا از رهگــذر ایــن امــور حاصــل می شــود: طلــب حمایــت 

معنــوی؛ تمرکــز دینــی؛ پاالیــش دینــی؛ پیونــد معنــوی؛ نارضایتــی معنــوی؛ تعییــن حــدود دینــی.

د( طلب صمیمیت با دیگران و نزدیکی به خدا
ــداد  ــی قلم ــت اجتماع ــی و هوی ــجام اجتماع ــهیل کننده انس ــه تس ــوب، به مثاب ــن چارچ ــن در ای دی
می شــود. بنابــه دیــدگاه پارگامنــت،  شــیوه های متنــوع مقابلــه مذهبــی بــرای نیــل بــه ایــن صمیمیــت را 
می تــوان بــا ایــن مقــوالت معرفــی کــرد: طلــب حمایــت معنــوی از ســوی مطلعیــن دینــی یــا اعضــای 

ــی. ــخصی دین ــی بین ش ــی؛ نارضایت ــانی مذهب ــی؛ کمک رس ــروه مذهب گ

س( تحول زندگی
ــع  ــور ارزشــمند قدیمــی و جســتجوی مناب ــا ســاختن ام ــه ره ــراد ب ــن از رهگــذر تشــویق اف دی
ــاند. از  ــدد می رس ــی م ــن در زندگ ــرات بنیادی ــاد تغیی ــا در ایج ــه آن ه ــا، ب ــده معن ــد تأمین کنن جدی
ــری  ــد از: جســتجوی جهت گی ــرات عبارت ان ــن تغیی ــه ای ــتیابی ب ــیوه های دس ــت، ش ــدگاه پارگامن دی

ــی. ــر کیــش؛ بخشــش و مغفــرت مذهب ــی؛ تغیی مذهب
ــه  ــش زا نشــان می دهــد ک ــد موقعیت هــای تن ــا پیام ــی ب ــه دین ــت در رابطــه راهبردهــای مقابل دق
مقابلــه دینــی بســته بــه نــوع خــاص آن، می توانــد ســودمند یــا زیان بخــش باشــد. تحلیل هــای عامــل 
سلســله مراتبــی1 پــرده از ایــن موضــوع برداشــتند کــه شــیوه های خــاص مقابلــه دینــی قابل دســته بندی 
 Pargament) در قالــب دو گــروه فراگیــر اســت: مقابلــه دینــی مثبــت یــا فعاالنــه و منفــی یــا منفعالنــه
et al. 1998 &). مقابلــه مثبــت و فعاالنــه دینــی راهبــردی اســت کــه منعکس کننــده رابطــه ای ایمــن 

بــا خــدا و احســاس ارتبــاط معنــوی بــا دیگــران اســت. ایــن نــوع مقابلــه معمــوالً بــرای افــرادی کــه 
 Pargament & et al.) متحمــل رخدادهــای دشــوار و تنــش زای زندگی انــد، مؤثرتــر واقــع می شــود
ــا  ــًا ناســازگارانه تر و بازتاب دهنــدة رابطــه ای ناایمــن ب 1990). شــیوه های مقابلــه منفــی دینــی، عموم

خــدا و تنــش بیــن اعضــای گــروه مذهبــی هســتند (Exline & Rose 2013). ایــن مقابلــه متضمــن 
حــس نارضایتــی معنــوی و فقــدان حمایــت گروهــی اســت. خــدا در ایــن نــگاه، به مثابــه موجــودی 
ــی  ــوان کس ــود را به عن ــد خ ــخص می توان ــه، ش ــود؛ در نتیج ــداد می ش ــوان قلم ــا و نات طاقت فرس
ــای  ــوی صورت ه ــت او را به س ــن وضعی ــت و ای ــج اس ــدا در رن ــطة  خ ــه به واس ــد ک ــداد کن قلم
منفعالنــه مقابلــه همچــون مقابلــه مبتنــی بــر تســلیم یــا درخواســت از پیشــگاه خــدا منتهــی می کنــد. 

1.  Higher order factor analyses
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ــن  ــد، ممک ــازمان یافته بیزارن ــی س ــات دین ــدا و اجتماع ــه از خ ــتجوگری ک ــزه جس ــراد دارای انگی اف
.)Pargament & et al. 2000) اســت بــا ایــن الگــو ســازگار باشــند

نتیجه1گیری
ــن حــوزه  ــه در ای ــن نظری ــوان تأثیرگذارتری ــه« را می ت ــن و مقابل ــاب »دی ــت در ب ــة پارگامن نظری
ــرای  ــق آن ب ــراد از طری ــه اف ــد ک ــر می دان ــال تغیی ــته در ح ــدی پیوس ــه را فراین ــت. او مقابل دانس
برطرف ســاختن نیازهــای موقعیتــی یــا شــخصی خــود اقــدام می کننــد. بــر ایــن اســاس، یــک مقابلــه 
آنــگاه دینــی می شــود کــه رخدادهــا، اهــداف و ابزارهــای نیــل بــه هــدف عمــاًل در ارتبــاط بــا امــر 

قدســی تفســیر شــوند.
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پارگامنــت  بــا گســترش الگــوی فـــولمکن و الزاروس و ارائــه چارچوبــی نظــری،  دیــن  را به مثابــه 
بخشــی از عناصــر اصـــلی مـــقابله معرفــی می کنــد. در ایــن ســاختار، دیــن به عنــوان منبعــی درخــور 
ــا پیش داشــته و  ــردم همــواره ب ــاد او، م ــه اعتق ــی دارد. ب ــه حضــور چشــمگیر و فعال توجــه در مقابل
ــع از  ــا در واق ــوند. آن ه ــارو می ش ــات روی ــایند و نامالیم ــای ناخوش ــا رخداده ــت مایه هایی ب دس
نظامــی جهــت ده برخوردارنــد کــه بــر نحــوه مـــقابله شان تأثیــر می گــذارد. دیــن در ایــن بیــن،  بخشــی 

از ایــن نـــظام معرفــی می شــود.
ــی و  ــان؛ تفویض ــوی خودفرم ــمرد: الگ ــی برمی ش ــه دین ــرای مقابل ــو ب ــه الگ ــوع س او در مجم
ــت:  ــذار اس ــدت اثرگ ــه ای او به ش ــوی مقابل ــوع الگ ــش ن ــدا در گزین ــرد از خ ــر ف ــتراکی. تصوی اش
افــرادی کــه خــدا را موجــودی خیرخــواه و مهربــان قلمــداد می کننــد، از الگوهــای مقابلــه تفویضــی 
یــا اشــتراکی و آن هــا کــه تصــور چنــدان مثبتــی از خــدا ندارنــد مایــل بــه اســتفاده از مقابلــه خودفرمان  
ــودمندتر  ــر و س ــا را مؤثرت ــتراکی آن ه ــوع اش ــور، ن ــوی مذک ــه الگ ــان س ــت از می ــتند. پارگامن هس
ــی  ــرد معرف ــن راهب ــوان بهتری ــی به عن ــور دائم ــردی را به ط ــچ راهب ــود او هی ــن وج ــا ای ــد. ب می دان
نمی کنــد. ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه الگوهــای مقابلــه بایــد در تطابــق بــا موقعیــت باشــد و دیگــر 

ــود. ــل می ش ــه تحصی ــة مقابل ــیوه های چندگان ــتفاده از ش ــا اس ــخصی ب ــازگاری ش ــه س اینک
طبقه بنــدی عام تــری بــا عنــوان مقابلــة  دینــی »مثبــت و منفــی« نیــز در ادبیــات و آثــار او بــه چشــم 
می خــورد. در مقابلــه نــوع نخســت کــه مســتلزم تمرکــزی مثبــت و مؤثــر بــر حــل مشــکل بــا لحــاظ 
جنبــه ای دینــی اســت، خــدا به مثابــه موجــودی خیرخــواه، بخشــنده، مهربــان و مســلط بــر همــه امــور 
قلمــداد می شــود. در نــوع دیگــر مقابلــه کــه تــوأم بــا احســاس نارضایتــی معنــوی و فقــدان حمایــت 
ــت او  ــن وضعی ــی می شــود و ای ــوان تلق ــه موجــودی طاقت فرســا و نات گروهــی اســت، خــدا به مثاب

ــد. ــوق می ده ــه س ــة مقابل ــای منفعالن ــوی صورت ه را به س

مالحظات
ــن  و ســالمت  ــد دی ــاره پیون ــات ســودمند را درب ــه حجــم گســترده ای از اطالع چارچــوب مقابل
در اختیــار می نهــد. چارچــوب مذکــور ایــن ظرفیــت را دارد کــه نحــوه تفکــر مــا را دربــاره فراینــد 
ــوع  ــر بدهــد. در تلقــی ســنتی، کمک رســانی )همچــون مشــورت دادن( پــس از وق کمک رســانی تغیی
مشــکالت صــورت می گیــرد و از ســوی متخصصــان بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام می شــود. در 
نگرش هــای ناظــر بــه دیــن و مقابلــه، پیشــگیری اولیــه و نیــز کمک رســانی پــس از حادثــه مناســب 
تلقــی می شــود و قلمــرو تالش هــا می توانــد فراتــر از فــرد بــرود و از انــواع مختلــف ارائه دهنــدگان 

خدمــات اســتفاده کنــد.
گرچــه الگوهــای مقابلــه قابــل شناســایی اند، بــرای تبییــن انــواع شــیوه های مقابلــه بــا 
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موقعیت هــای خــاص، بیــش از حــد کلــی و اجمالی انــد؛ در نتیجــه ایــن رویکــرد همه شــمول ارزش 
محــدودی دارد. به عــالوه، هماهنگــی رویکردهــای موجــود بــه مقابلــه بــا ابعــاد دیگــر شــخص ماننــد 
ــی در رویکردهــای  ــن هم خوان اهــداف و باورهــا امــری درخــور توجــه اســت و به نظــر می رســد ای

ــده اســت. ــل لحــاظ نش ــور به طورکام مذک
محدودیــت عمــده ایــن نظریــه، بــه شــکل موجــود،  ســاده انگارانه بودن آن و نادیده گرفتــن 
بســیاری از عوامــل مهــم دیگــر در فراینــد مقابلــه اســت. عوامــل احتمالــی دیگــری کــه بســیار پیچیــده 
ــد از: 1( ســطح تحــول معنــوی و شــناختی فــرد؛  ــد، عبارت ان ــوده و بایــد مــورد لحــاظ قــرار گیرن ب
ــه در آن  ــه مقابل ــی خاصــی ک ــت فرهنگــی و موقعیت ــترس زا؛ 3( باف ــل اس ــا عوام ــوع مشــکل ی 2( ن
روی می دهــد؛ 4( تغییــرات احتمالــی در فراینــد مقابلــه طــی زمــان؛  5( گــروه یــا جمعیــت مشــخص 
مــورد مطالعــه؛ 6( ماهیــت چنــد بُعــدی دیــن و معنویــت (Ark & et al. 2006). بــا توجــه بــه ایــن 
نــکات، نیازمنــد بســط نظریه هایــی از ایــن دســت هســتیم تــا تعــداد بیشــتری از متغیرهــا را همچــون 
ــه  ــد توج ــه بای ــد. البت ــل را دربربگیرن ــت تأه ــغلی و وضعی ــطح ش ــالت، س ــن، تحصی ــیت، س جنس
داشــت کــه گاه ناســازگاری در یافته هــا بیانگــر مشــکالت روش شــناختی و طــرح پژوهشــی اســت.
به عــالوه بایــد بیــن پیامدهــای دینــی و روان شــناختی تفاوتــی قائــل شــویم، چــرا کــه ممکن اســت 
مقابلــه دینــی کســی را یــاری کنــد و دیگــری را کمــک نکنــد؛ بنابرایــن شناســایی موقعیت هایــی کــه 
مقابلــه دینــی می توانــد دردسرســاز باشــد مهــم اســت، همچــون زمانــی کــه دیــن به عنــوان سیســتمی 

دفاعــی بــرای حمایــت از سیاســت های اجتماعــی یــا رفتــار شــخصِی آســیب زا بــه کار مــی رود.
بــا اینکــه  مفهــوم  مقابلــه  حــاوی بــار معنایــی مـــثبت اســـت، از بُعد منفــی و  ناکارآمــد آن نیــز نباید 
غافــل مانــد. تلقی هــای مــا از دیــن نـــیز می توانــد جنبه هــای تاریکــی داشــته  باشــد، امــا  معمــوالً  در 
ــد می شــود. در نگرشــی عــاری از تعصــب،  ــر جنبه هــای مثبــت آن تأکی ــی ب بررســی مقابله هــای دین
التفــات بــه اَشــکال  ناکارآمــد  مقابلــه دینــی نیــز واجــد اهـــمیت اســـت. ارزیـــابی خداونــد  به عنــوان 
ــای  ــدی مقابله ه ــه  ناکارآم ــردی از جمل ــی بین ف ــا مذهب ــوی ی ــندی  معن ــر، ناخرس ــودی عقابگ موج

ــا نامالیمــات و عوامــل استرس زاســت. ــی ب دین
ــن  ــی در ای ــه جوامــع دین ــا ب ــد ت ــن پتانســیل را دارن ــه درخــور توجــه اینکــه، پژوهش هــا ای نکت
دو محــور مــدد برســانند: اینکــه چگونــه بــه بهتریــن شــکل ممکــن افــراد را بــرای الــف( اســتفاده از 
ــر  ــی مؤث ــوان نیروی ــی به عن ــه دین ــری از مقابل ــودمند و ب( بهره گی ــیوه ای س ــه ش ــان ب ــع دین ش مناب

آمــاده کننــد.
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