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[1] The effectiveness of spiritual- religious group therapy based on islamic viewpoints on 
reducing generalized anxiety in university students [2] The natural history of male mental 
health: Health and religious involvement [3] Compensatory buffers, depression, and 
irrational beliefs [4] Construction and Validation of Secular Attachment Questionnaire [5] 
An investigation of the relationship between secularism and mental health [6] 
Worldscience and worldliness in The peak of eloquence (Nahj al-Balagha) [7] Amid 
persian culture [8] Life-span human development [9] Attachment to God: The Attachment 
to God inventory, tests of working model correspondence, and an exploration of faith 
group differences [10] Attachment and religious representations and behavior [11] 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSMIV [12] Expressing the 
predominant approaches of the methodology of the philosophy of education and 
methodological analysis of Iran’s thesis doctorate [13] Shine of eternity [14] Patience 
alchemy of success [15] The peak of eloquence (Nahj al-Balagha) [16] Description of forty 
hadiths [17] Spring without rain [18] The effect of attentional bias modification towards 
food cues on attention of obese women

Introduction Recently, the importance of religious variables and its impact on mental health 
is increasingly being considered by psychologists and mental health professionals, so that in 
many studies, the relationship of religion and mental health variables have been shown. The 
present study was a qualitative review, which was conducted with an inferential approach to 
religious sources by studying the ideas presented by Islamic thinkers. The aim of this study 
was to investigate the worldly belongings as a key concept for the explanation of health and 
psychological disorders.
Conclusion The body’s belonging to the soul has a positive effect and it is essential to human 
life because it provides protection for the soul. But, human being develops this belonging within 
himself, to the extent that this belonging creates the veil of the soul, and if human beings can fight 
with the veil of the soul, which manifests itself in worldly belongings, s/he achieves immense 
potentialities. At least theoretically, belonging can influence the explanation of psychological 
disorders. Some belongings directly involve the individuals and impede the correct perception of 
the problem. “Belonging to the status quo” causes one to worry about any kind of change in life, 
and these people will be vulnerable to changing the living conditions. “Belonging to particular 
objects, individuals, situations, and goals” will cause depression when people are faced with 
a lack of them. In the Islamic approach, if failure to achieve a particular goal is not due to the 
neglect of person, then, it would lead the person to new ways in life. Belongings are one of the 
roots in the formation of psychological diseases.
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تعلقات دنیوی: مفهومی کلیدی برای تبیین 
  شناختی های روان سالمت و اختالل

  
  PhD * تقوی سیدمحمدرضا

 "پژوهشکده شناسی" و روان و تربیتی علوم دانشکده بالینی، شناسی روان گروه"
    ایران شیراز، شیراز، دانشگاه  انسانی"، علوم تحول
  چکيده

صورت  بهمتغیرهای دینی و تاثیر آن در سالمت روان  اهمیتاخیرًا مقدمه: 
است، به نحوی شناسان و متخصصان بهداشت روانی  روانتوجه  مورد روزافزون

و متغیرهای مرتبط با سالمت روان نشان داده  دیندر مطالعات زیادی ارتباط  که
که با نگرش استنتاجی  بودحاضر از نوع کیفی  مروری پژوهشروش . شده است
شده توسط اندیشمندان علوم انسانی  با مطالعه نظریات ارایه دینیبه منابع 

عنوان  دنیوی به هدف از مطالعه حاضر، بررسی تعلقاتاسالمی صورت گرفت. 
  شناختی بود. روان های اختالل و سالمت تبیین برای کلیدی مفهومی
الزمه حیات بشر است، زیرا  دارد و یکارکرد مثبت ،تعلق بدن به نفسری: گی نتیجه

دهد  شود. اما انسان این تعلق را درون خود توسعه می موجب حفاظت نفس می
شود و اگر انسان بتواند با این  تاحدی که این تعلق موجب حجاب نفس می

های  قابلیت به ،که مظاهر آن در تعلقات دنیوی است، مبارزه نماید حجاب نفس
تواند در تبیین  صورت نظری می حداقل به ،تعلق یابد. شگرفی دست می

شناختی تاثیرگذار باشد. برخی تعلقات مستقیمًا فرد را درگیر  روان های لاختال
" تعلق به وضع موجود". هستندمانعی برای ادراک صحیح مساله و  نماید می

نسبت  و این افراد زندگی باشدشود که فرد نگران هر نوع تغییری در  موجب می
ها  موقعیت ،تعلق به اشیا، افراد"پذیر خواهند بود.  به تغییر شرایط زندگی آسیب

در  ،رو شوند هروب فقدان آنهاشود زمانی که افراد با  موجب می "و اهداف خاص
عدم دستیابی به هدف ، اگر معرض افسردگی قرار گیرند. در دیدگاه اسالمی

های جدیدی در  بسا که فرد را به سمت راه اهی فرد نباشد، چهناشی از کوت خاصی
های  گیری بیماری های مهم در شکل یکی از ریشه ،تعلقات .زندگی هدایت نماید

  .باشدشناختی  روان
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  مقدمه
های مختلف،  های روانی، دیدگاه در گذشته در توضیح پدیده

های متفاوتی را مورد استفاده قرار داده و هر کدام از منظری  سازه
های  اند، اما نوعًا فقط به جنبه خاص به تبیین موضوعات پرداخته

نموده و ابعاد معنوی را مورد غفلت قرار مشهود انسان توجه 
صورتی روزافزون توجه  اند. اخیرًا اهمیت متغیرهای دینی به داده
شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده  روان
. در مطالعات زیادی ارتباط مذهب و متغیرهای مرتبط با [1]است

  .[2]سالمت روان نشان داده شده است
شناختی،  پذیری روان ، برای غلبه بر آسیب[3]الیوتبراساس دیدگاه 

فرد باید به این شناخت برسد که اثرات عوامل مادی برای داشتن 
احساس خوب، موقتی و ناپایدار است. بنابراین برای تامین 

تر و  های مطمین دنبال راه بهداشت روانی پایدار، فرد باید به
آوردن امور مادی  ستد . تالش دایمی برای به[4]ماندگارتری باشد
ها یکی از دالیل رنج و  دادن داشته  ازدست از همراه با ترس
شناختی افرادی است که به امکانات مادی، تعلق  نابسامانی روان

بستن به چیزهایی است که  زیادی دارند. تعلق به مظاهر مادی، دل
فنا و اضمحالل در ذات آنها نهفته است و این تغییرات و  ،زوال

انسان آرامش پیدا نکند و همواره  که شود در دنیا باعث می تحوالت
هایی که در اختیار دارد، ناراحت و  رفتن نعمت شدن و ازدست با فانی

هاست، با  دنبال حفظ داشته . فردی که مرتب به[5]افسرده شود

زند که آن نیز  دادن هر چیزی به چیز دیگری چنگ می  ازدست
"اعتماد، دلخوشی و  که فرماید یم (ع)نابودشدنی است. حضرت علی

ها و حوادث تلخ آن در هر  دلبستگی به دنیا و مظاهر آن با دگرگونی
  .[6]جهل است" ،فرد مشاهده شود

داشتن به  شدن" و "دلبستگی "تعلق" در لغت به معنای "آویخته
رسد مفهوم "تعلق" به  . به نظر می[7]کسی یا چیزی" آمده است
ید و افراطی به امور مادی و غیرخدایی معنی وابستگی و عالقه شد
ها) است، به نحوی که امور مادی که  (اعم از افراد، اشیا و موقعیت

ای برای رشد و تعالی انسان هستند، خود هدف شوند و  وسیله
تر باز دارند.  تر و متعالی انسان را از توجه به بسیاری از امور مهم

که در بحث  احتماًال "تعلق" یکی از مفاهیم کلیدی است
گر بسیاری از  تواند تبیین شناسی به مفهوم اعم آن می انسان

رود که این مفهوم  های فردی یا اجتماعی باشد. گمان می کژرفتاری
یا  ها دارای آنچنان ظرفیتی باشد که بتواند اکثر اختالل

شناختی/رفتاری غیرفیزیولوژیک را تبیین  های روان نابسامانی
  نماید.

 ،ای یافت نشد شناسی متداول، واژه تعلق در روانمعادل مفهوم 
و  (attachment theory)رسد نظریه دلبستگی  لیکن به نظر می

ای هستند که در  دو کلیدواژه (dependency)وابستگی 
شناسی متداول تاحدودی به مفهوم تعلق نزدیک باشند. نظریه  روان

بر پایه  و [8]بیان شده بالبی ای است که توسط دلبستگی، نظریه
 شناسی شناختی گری و روان تحلیل های کردارشناسی، روان نظریه

یک رابطه و پیوند عاطفی قوی و نزدیک با یک  ،. دلبستگی[7]است
از ابتدا معتقد بوده است که  بالبی .[9]دوست صمیمی است

های دیگر مانند  ارچوب نظامههای دلبستگی در چ فرآیندها و برپایی
. بنابراین [10]یابد سجد] یا وطن ادامه میدلبستگی به کلیسا [م

معموًال مثبت بین دو نفر  دلبستگی بیشتر در حیطه ارتباط عاطفیِ 
یا بین یک نفر و یک مکان (مثل کلیسا) است. از این حیث، مفهوم 
همبستگی بیشتر با مولفه تعلق عاطفی نزدیک است، اما مفهومی 

یک نوع وابستگی  ، بیشتربودکه از تعلق در این پژوهش مد نظر 
مانع پیشرفت یا دارای تاثیر منفی بر  ،است که در روال زندگی فرد

  آن است.
انسان، موجودی اجتماعی است که تاحدودی به اطرافيان خود 

شود که اين وابستگی،  وابستگی دارد، اما مشکل زمانی آغاز می
 کند. يکی از مصادیق شايع برای حالتی افراطی و بيمارگونه پيدا می

چنين وضعيتی، اختالل شخصيت وابسته است. برخی عالیم 
های  شخصیت وابسته در راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

  عبارت از موارد زیر است: شناختی روان
بخشی مفرط دیگران، قادر به اخذ  بدون راهنمایی و اطمینان -۱

  تصمیمات روزمره نیست.
ز قطع حمایت و دلیل ترس ا در ابراز مخالفت با دیگران به -۲

  مقبولیت آنان دچار اشکال است.
کند، تاحدی که  در طلب محبت و حمایت دیگران افراط می -۳

  شود که ناخوشایند هستند. داوطلب انجام کارهایی می
گرایانه با ترس از رهاشدن به حال خود  اشتغال ذهنی غیرواقع -۴
  .[11]دارد

لق عاطفی است. این مفهوم از وابستگی نیز تاحدودی شبیه به تع
تری مثل وابستگی به مواد نیز  تواند در معنای وسیع وابستگی می

استعمال شود. این مفهوم از وابستگی نیز تاحدودی به معنای 
عد معنایی در تعلق، بسیار مفهوم لیکن بُ  ،شود تعلق نزدیک می

ای است تاحدی که هر نوع تعلق به نحوی انسان را دچار  گسترده
  دارد.  از حرکت رشدآور باز می و مخاطره نموده
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حاضر از نوع کیفی با نگرش استنتاجی به  مروری روش پژوهش
شده توسط اندیشمندان  مطالعه نظریات ارایه و [12]دینیمنابع 

 نیزهای مورد نیاز پژوهش  علوم انسانی اسالمی صورت گرفت. داده
های علمی شامل پایگاه اطالعات  جو در پایگاهو از طریق جست

همچنین با استفاده و  (CIVILICA) و مرجع دانش (Magiran) ، بانک اطالعات نشریات کشور(SID) علمی جهاد دانشگاهی
شناختی  های تعلق، قرآن، حدیث، طب و روان از کلیدواژه

 بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تعلقات .دآوری ش جمع
 های اللاخت و سالمت تبیین برای کلیدی عنوان مفهومی دنیوی به

  شناختی بود. روان
  

  ریشه تعلق
از منظر علمای اخالق اسالمی، زمانی که روح در جنین دمیده 

تعلق بدن به نفس نیز شکل  ،گیرد شود و نفس انسانی شکل می می
شود. این تعلق الزمه حیات  یاد می "حّب ذات"گیرد که از آن به  می

بقای نفس به  ،زیرا اگر حّب نفس از انسان گرفته شود ،بشر است
افتد. در این حالت، در قبال خطرات، نفس از بدن و بدن از  خطر می

نفس حمایت نخواهد کرد، چون تعلقی به یکدیگر ندارند. این تعلق 
حفاظت یعنی کارکرد ابتدایی و اصلی آن که اولی،  کارکرد دارد دو

داشتن  کارکرد دوم، حجاب نفس است. زیرا دوست و نفس است
، یک شخص یا یک موقعیت، مانع و حجابی شدید یک شیء

گونه که  شود انسان نتواند واقعیت را، آن شود که موجب می می
شود که انسان همه چیز را  عالوه، تعلق باعث می هست، دریابد. به

یابند و  رفته گسترش می ها رفته برای خود بخواهد. این خواهش
موجب  جودگیرند. تعلق به وضع مو به خود می یهای متعدد شکل
انسان خواستار حفظ وضع موجود شود. در بسیاری از  تاشود  می

کردن به آن  اوقات حفظ وضع موجود به معنی درجازدن و عادت
 به همین علتاست که مانعی برای رسیدن به رشد و تعالی است. 

گاهی برای عبور از این موانع و دستیابی به کمال، از  ،علمای الهی
توانند کارهای  گویند (و اساسًا کسانی می می "خرق عادت"ضرورت 
کرده  "خرق عادت"العاده انجام دهند که گرفتار عادت نبوده،  خارق

  باشند). 
تواند بسیار گسترده باشد. تعلق به امور مادی و  تعلقات انسان می

تواند  ثروت، مقام و موقعیت، اشیا و لوازم خاص و موارد مشابه می
صحیح باز دارد. در این حالت، برای حفظ  انسان را از حرکت در مسیر
بسا تصمیم بگیرد که از انجام کار اصولی  امکانات مادی موجود، چه

طفره رود و گرفتار اقدام غیراصولی (چیزی که در ادیان از آن به گناه 
غالم همت آنم که زیر که " الغیب فرمود شود) شود. لسان یاد می

اشاره به همین  "،زاد استز هر چه رنگ تعلق پذیرد آ ،چرخ کبود
البال در صراط مستقیم و تعالی  توانند فارغ  که کسانی می داردنکته 

انسانی گام بردارند که از تعلقات بری باشند، زیرا هر نوع تعلق، 
مانعی برای حفظ صراط مستقیم است. این تعلقات هر اندازه بیشتر 

ی است بیشتر است. بدیه "شدن" مشکالت انسان در مسیرِ  ،باشد
توجهی به تامین نیازهای واقعی  نداشتن انسان، بی منظور از تعلق

انسان مرتکب گناه بزرگی شده  ،انسان نیست که اگر چنین باشد
است. مرز ظریفی وجود دارد که انسان ضمن تامین نیازهای 

 لقه غیرضروری بین نفس و ماسوهللاش، مانع از ایجاد عُ  واقعی
بودن حفظ خود در مسیر  ت مشکلشود. در واقع عل (غیرخدا)

ها و رعایت آنها در عمل است  مستقیم، درک درست همین ظرافت
ها شکل  که به میزان رعایت آنها، مراتب وجودی متعدد در انسان

  گیرد. می
توانند عالوه بر ترک تعلقات غیرضروری  ها در مسیر رشد می انسان

تر،  در مرزهای عالیتر برسند.  در امور مادی، به مرزهای بسیار عالی
های متعالی حتی از تعلق به خانواده و زندگی نیز رهایی  انسان
توجه به  ها باید بی نیست که انسان البته بدین معنییابند.  می

کشیدن از  تامین نیازهای اصولی خانواده خود باشند یا آماده دست
زندگی و حیات دنیایی باشند که اگر چنین باشد مسئولیت بزرگی را 

بین حفظ  ،بلکه منظور این است که اگر امر دایر شود ،اند وانهاده
الجرم بر ترک  ،آزادگی و حفظ انسانیت برایخانواده یا ادامه زندگی، 

در روز  (ع)که این شرایط برای یاران امام حسین آنچنانآنها باشد (
توانند از این  می های شریف گاه این انسان آن .عاشورا اتفاق افتاد)

آن  یهم در شرایط خاصی که حفظ آزادگی انسان در گروتعلق 
لقه بدن و نفس به تعلق (عُ  ،بنابراین خداوند باشد، عبور نمایند.

یکدیگر) را قرار داد تا نفس صیانت شود. انسان این حّب ذات را از 
این بود  سر خودپسندی گسترش داد، اما نقشه راه این نبود. قرار بر

 بشر از طریق ارسال رسل و انزال کتب ولی ،باشد از ابتداتا تعلق 
مند  آموزش ببیند تا با رعایت اعتدال، از کارکردهای مثبت آن بهره

ذکر نه این که این ضرورت، تبدیل به مانع شود. مطابق آنچه  ،شود
هر نوع تعلق (وابستگی و دلبستگی به ماسوهللا) مانعی و هر  شد،

نسان است. بر این اساس، نوع رهایی از تعلقات، عاملی برای رشد ا
  بینند تا تعلقات را رها نمایند. ها آموزش می انسان

در واقع، دو عامل حجب نور و حجب ظلمت مانع از این است که 
ادراک  ،االمر را در همین نشئه مادی انسان بتواند حقیقت و نفس

های بسیار  انبیای الهی و انسان ،مخصوص اولیا ،نماید. حجب نور
. حاضر نبود پژوهشمر دین است که موضوع بحث متعالی در ا

 عبارت . بهاست حجب ظلمت بر دو نوع حجاب تعلق و حجاب گناه
شوند  هایی که هیچ گناهی هم مرتکب نمی دیگر، حتی انسان

باز قادر به درک  ،(مانند افراد قبل از سن بلوغ که مکلف نیستند)
شود.  ا بار میبر آنه همچنانزیرا حجاب تعلق،  ،االمر نیستند نفس

 ،تعلقات و حجب نورانی رهایی یابند ،ها از گناه اما اگر انسان
فرموده  (ص)پیامبر اکرمتوانند حقیقت را ادراک نمایند. این که  می

ظاهرًا اشاره به همین نکته دارد. یعنی  "تموتوا موتوا قبل ان"است 
قبل از مرگ به معنی مفارقت کامل جسم از نفس، از طریق قطع 

هللا آماده کنید. سّر این  عالیق و تعلقات مادی، نفس را برای سیر الی
رود و  که گفته شده است پس از مرگ، پرده از دیدگان افراد کنار می

ه است که این اتفاق پس از نکته نهفتاین فهمند، در  حقیقت را می
برای درک حقیقت، مردن شرط  و افتد قطع تعلق جسم از نفس می

توان در همین  شرط است. بنابراین، می ،نیست، بلکه قطع تعلق
االمر) را هم دریافت کرد  نشئه مادی زیست و حقیقت (نفس

از آن به موت  وافتد  (اتفاقی که برای انبیا و اولیای الهی می
 برای تعلق که قطع این از تری ساده نمونهکنند).  اد میاختیاری ی

 خواب، در. است خواب موضوع افتد، می اتفاق ها انسان تمام
 شامل حیوانی قوای عمدتاً ( افتد می کار از انسان قوای از بخشی
) غیره و تنفس هاضمه، مثل( نباتی قوای اما ،)گانه پنج حواس
 تعلق قطع که حد همین در. دهند می ادامه خود کار به همچنان
 کارهای انجام به قادر انسان افتد، می اتفاق نفس از جسم

 و ثانیه از کسری در طوالنی های مسافت طی مانند محیرالعقول
 بیداری در که اموری و پروازکردن گاهاً  دشوار، مسیرهای از عبور
 کجا از امور این انجام برای نفس قدرت این. شود می نیست، ممکن
 قطع دلیل به را توانایی این اسالمی، اندیشمندان است؟ شده حاصل
 انسان در اگر معتقدند. دانند می بدن از جسم قوای از بخشی تعلق
 همین به شود، مادی امور به تعلق قطع به موفق هم بیداری
 باشد، بیشتر تعلق قطع این که چقدر هر و یابد می دست توانایی
 درب کندن حادثه در. شود می تر شگرف امور انجام به قادر انسان
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   ۱۳۹۷ بهار، ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                                                      و طبپژوهشی قرآن - نامه علمی صلف

 با را درب آن هرگز "من فرموده است که (ع)حضرت علی خیبر، قلعه
 با و خداداد نیروی پرتوی در بلکه نکندم، جای از بشری نیروی
 همین بر دادم"، انجام را کار این بازپسین، روز به راسخ ایمانی
  .[13]است اساس

نیاز  برای رشد انسان، بدیهی و بیبودن تعلقات  رسد مانع به نظر می
توجهی به  بی ،از توضیح باشد (واضح است که منظور از قطع تعلق

نیازهای واقعی جسم و نفس نیست). عالقه بیش از حد به امر 
جا مثل مصرف مواد، نوشیدن  ههای ناب خوردن، امور جنسی، لذت

ر و طلبی، دیکتاتوری، تفاخ اندوزی، شهرت طلبی، ثروت الکل، قدرت
رسد بر همین  همه مانعی برای تعالی انسان است. به نظر می غیره،

شناختی  های روان اساس، بتوان نشان داد که بسیاری از بیماری
  (غیرفیزیولوژیک) ریشه در امر تعلق داشته باشند.

  
تعلق و ارتباط آن با "مستندات روایی و قرآنی 

  "شناختی های روان اختالل
عنوان عامل مهمی در ایجاد افسردگی معرفی  بهدر روایات، تعلق  -۱

فرموده است البالغه  نهج ۳۶۷در حکمت  (ع)حضرت علی. شده است
"... آن کس که به دنیا عشق ورزید، درونش پر از اندوه شده و  که

حضرت  . همچنین"شود میها در خانه دلش رقصان  غم و اندوه
که قلب او با کس  " آننیز فرموده است که  ۲۲۸در حکمت  (ع)علی

همواره جانش گرفتار سه مشکل اندوه  ،دنیاپرستی پیوند خورد
  ".است نشدنی می، حرصی مستمر، آرزو و امید برآوردهیدا
فنا  ،بستن به چیزهایی است که زوال تعلق به مظاهر مادی، دل -۲

 ۱۱۴در خطبه  (ع)و اضمحالل در ذات آنها نهفته است. امام علی
آن  ،های عالم از دگرگونی" که فرماید بطه میالبالغه در این را نهج

امروز مورد غبطه واقع  ،است که آن کسی که دیروز مورد ترحم بود
گیرد و این  مورد ترحم قرار می ،ن کس که مورد غبطه بودآشود و  می

  ".شوند سرعت دگرگون می هایی که به دلیل نعمت نیست مگر به
 است. لع روی انسانهای حرص و و تعلق به معنی بازشدن درب -۳

دنیازده سیر "البالغه  نهج ۳۶۷در حکمت  (ع)به تعبیر امام علی
معادل یا بیشتر از آن  ،مند شود بلکه هر اندازه از دنیا بهره ،شود نمی

  .[6]" شود درهای حرص و ولع روی او باز می
ساز  تعلق به این دنیا و مظاهر آن را عامل زمینه ،متون اسالمی -۴

 ندا هفرمود (ع)علیبرای نمونه حضرت  .اند مشکالت دانستهبسیاری از 
  .[14]""تعلق به دنیا کلید دشواری و مرکب رنج و گرفتاری است که
در روایات اسالمی، آزادی از تعلق و نداشتن وابستگی، موجب  -۵

 (ع)حضرت علی .رهایی انسان از بسیاری از مشکالت فرض شده است
ای  عده ،مردم دو دسته اند" که رمایدف البالغه می نهج ۱۳۳در حکمت 

خرند و  ای خود را می فروشند و عده آیند و خود را می به این دنیا می
دادن بسیاری از  آوردن یا ازدست دست . بنابراین به[15]" کنند آزاد می

، همان طور که تواند زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد چیزها نمی
لکیال تاسوا علی مافاتکم و التفرحوا " خداوند در قرآن آورده است

دادن این موارد، ظرفیت  ). حتی گاهی ازدست۲۳ ،(حدید "بما آتاکم
  برد. آنها را برای رویارویی با مواردی از این قبیل در آینده باال می

عشق و عالقه به دنیا، یکی از  ، دوستی(ره) خمینیاز منظر امام  - ۶
. نفسه مذموم نیست دنیا فی چه اگر ،است "قلب"موانع مهم تزکیه 

وسیله آن  زیرا اگر انسان دنیا را وسیله و ابزار قرار دهد و بتواند به
های دنیوی و اخروی را تامین کند، دنیا ممدوح است.  نیازمندی

دلیل توجه قلب به دنیا و زخارف  ایشان تمام خطاهای انسان را به
نفس در هر حظى که از این عالم  ،بداناند که " و فرموده دانند آن می

 و ملک از ثرات آن که شود مى واقع آن از اثرى قلب در ،برد یم
 چه هر التذاذات. دنیا است به آن تعلق سبب و است طبیعت

 آن حّب  و تعلق و کند مىثر پیدا اآن بیشتر ت از قلب ،باشد بیشتر
که تمام وجهه قلب به دنیا و زخارف آن  آن تا شود مىبیشتر 

مفاسد بسیارى است. تمام خطاهاى  ا[معطوف] شود و این منش
ت براى همین محبت و عالقه ئاانسان و گرفتارى به معاصى و سیّ 

 ۱۳۵۹بهمن  ۴در تاریخ  (ره)خمینی، امام . در بیاناتی دیگر[16]" است
 ت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمیادر دیدار با هی

این  و عالم طبیعت، تعلق به این دنیاتعلق به این " اند که فرموده
کند. ... رسول اکرم هم  شود که انسان را منحط می این می ،اسباب

کن این یفرمای ملت بود، ل یس یک ملت بود و فرمانیر
که او را جذب کند به خودش. د فرمایی اینطور نبو فرمان
فرمایی درتحت سیطره او بود، نه او در تحت سیطره  فرمان
یی. اگر انسان سیطره پیدا بکند به حسب نفس بر خودش فرما فرمان

و بر همه چیز، دیگر اهل دنیا نیست ولو این که همه دنیا هم 
   ".داشته باشد

  
  شناختی روان های سالمت و اختالل تبیین درتعلق  نقش

شناختی به شکل تبیین نظری  های روان ارتباط بین تعلق و اختالل
در تبیین بسیاری از  "تعلق"رسد  به نظر می. شددر این بخش ارایه 

شناختی نقش داشته باشد. فرض مطالعه حاضر،  روان های اختالل
لحاظ  که به بودشناختی زیر  های روان ارتباط بین تعلق و اختالل

محور، برخی از  نظری قابل تبیین است. گر چه برخی شواهد داده
مایی آنها نیازمند آز لیکن راستی ،کند این فرضیه ها را تایید می

این کار  شود که تری است. لذا پیشنهاد می مطالعه میدانی گسترده
 در تحقیقات آتی صورت پذیرد. 

  رابطه تعلق با اضطراب
تواند به  این نگرانی می و افراد مضطرب معموًال نگران آینده هستند

  یکی از دالیل زیر باشد:
افرادی که در  ود:دلیل تعلق به وضع موج بودن به نگران آینده - ۱

تدریج به وضع  به ،نمایند شرایط خاصی (نوعًا مطلوب) زندگی می
گر چه معلوم نیست که این شرایط به نفع  ،نمایند موجود عادت می

تکَرهوا َشيئًا و هو خيٌر لکم  أن یَعس"آنان باشد. بنابراین به مصداق 
بسا شرایطی  چه ،)۲۱۶ ،(بقره "ُتِحّبوا شيئًا و هو َشرٌّ لکم أن یَو عس

پندارند، اما در واقع به نفعشان نیست.  که افراد آن را مطلوب می
تعلق دارند (یعنی خواهان ادامه  ،بنابراین افرادی که به وضع موجود

شوند. در  وضع موجود هستند) با تغییر شرایط دچار نگرانی می
هایی که به وضع موجود تعلقی ندارند، آمادگی  انسان ،مقابل

برای قبول شرایط جدید و رسیدن مجدد به نقطه بهینه  بیشتری
تعلق کمتری  ،جدید را دارند. به نسبتی که این افراد به وضع موجود

آمادگی  هستند،تر نسبت به گذشته  البال به همان نسبت فارغ  ،دارند
پذیرش تغییرات بیشتر در آینده را دارند و کمتر از شرایط جدید 

  بینند. آسیب می
در خصوص افرادی که  بودن از آینده به یک دلیل واقعی: نگران - ۲

نگران آینده هستند، باید بررسی نمود که تا چه اندازه میزان نگرانی 
اقامه نمایند. در این  یتوانند شواهد آنها واقعی است و برای آن می

مکفی است و نگرانی آنها  ،صورت یا میزان نگرانی مبتنی بر شواهد
صورت باید تمهیداتی اندیشیده شود که فرد  منطقی است که در این

مورد است و  واقعیت را بپذیرد و با آن کنار بیاید یا نگرانی فرد بی
 ،کند که باید از طریق چالش شناختی برآورد می فرد نگرانی را بیش

وضعیت را  ،صورت، تعلق به وضع موجود دوآن را رفع نمود. در هر 
فرد باید در  ،نی فرد واقعیت داردکند. در حالت اول که نگرا بدتر می

نخست مدیریت مشکلی که دارد و دوم  .دو وضعیت مبارزه نماید
دلیل تعلق به وضع موجود، به  کنارآمدن با شرایط جدید (که به



 ۷۱ شناختی های روان مفهومی کلیدی برای تبیین سالمت و اختالل: تعلقات دنیویـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نسبت کسی که این تعلق را ندارد، گرفتاری بیشتری خواهد داشت). 
ه از در حالت دوم نیز، تعلق به وضع موجود، مانعی برای استفاد

درمانی برای رفع مشکل اضطراب مراجع  های شناخت برخی تکنیک
برای کسی که  "شود اگر ... می چه"است (برای مثال اجرای تکنیک 

  تعلق به وضع موجود دارد، دشوارتر است).
  

  رابطه تعلق و افسردگی
 غیره:ها و  دادن اشیا، افراد، موقعیت افسردگی به خاطر ازدست - ۱

دهند  فرد، شیء و موقعیت خاصی را از دست میهمه کسانی که 
شدن به هنگام  شوند. یکی از دالیل مهم افسرده افسرده نمی

دادن اموری که ذکر شد، میزان تعلق افراد به چیزهایی است   ازدست
اند. بدیهی است در چنین مواقعی کسانی که تعلق  که از دست داده

شوند.  سرده نمیرفته نداشته باشند، اف خاطری به امور ازدست
بنابراین، تعلق و شدت آن، عامل بالقوه خطر برای ابتال به افسردگی 

کند  رفتاری سعی می -است. در چنین مواقعی درمان شناختی
لحاظ منطقی (عقالنی) مراجع را متقاعد نماید که باید واقعیت  به

کردن  صورت، با توجه این چون در غیر ،رفتن امور را بپذیرد ازدست
رفته (و نپذیرفتن واقعیت)، امکانات را در زمان حال  ور ازدستبه ام

  نیز از دست خواهد داد. 
نماید. از این  تر حل می ای دیدگاه اسالمی مساله را ریشه ،در مقابل

رفته، تاثیر منفی (فراتر از حد مورد انتظار) بر  منظر، اگر امور ازدست
ی وجود دارد زندگی فرد داشته باشند، بیانگر آن است که تعلق

دادن امور، در حدی زندگی افراد را تحت تاثیر  (بدیهی است ازدست
تاثیر مخرب بر زندگی فرد، فراتر از از اما اینجا منظور  ،دهد قرار می

نماید که  حد مورد انتظار است). دیدگاه اسالمی، تالش می
رفتن امور را تبدیل به یک فرصت نماید، بدین معنی که  ازدست

  ر تعلقی است که باید آن را رفع نماید.مراجع دچا
باورهای ما بر دو گونه باورهای عقلی و قلبی هستند. باورهای نوع 

نامند که از عمق  اول را بینشی و باورهای نوع دوم را گرایشی می
باورهای  وبیشتری برخوردار است. باورهای نوع اول از نوع دانستن 

نوع دوم از نوع فهمیدن است. باورهای نوع اول (دانستن) ممکن 
داند مصرف الکل  تاثیر باشد (فردی که می است روی رفتار فرد بی

تری  کند)، اما باورهای قلبی تاثیر جدی اما مصرف می ،مضر است
رفتاری، باورهای عقالنی افراد را  - روی رفتار دارند. درمان شناختی

ماید. درمان از دیدگاه اسالمی سعی در رساندن افراد به ن تصحیح می
گذارد.  تری بر رفتار آنان بر جای می باور قلبی دارد که تاثیرات عمیق

 ،رفتاری، درمان افسردگی در این حالت - از منظر درمان شناختی
رفته. اما از منظر اسالمی، درمان  یعنی پذیرش عقالنی امور ازدست

لحاظ پذیرش عقالنی امور  هقاعدشدن، بافسردگی، فراتر از مت
تری مطرح است و آن پذیرش قلبی  رفته، در سطح عمیق ازدست

پذیرد که تعلقات خود را رها  است. یعنی فرد با تمام وجود می
دادن اشیا،   ازدست ، در آن صورت،نماید. اگر فرد از تعلقات رها شود

  .رسان خواهند شد ها خیلی کمتر آسیب افراد و موقعیت
در اینجا نیز فرد  :خاطر شکست و ناکامی در زندگی هافسردگی ب - ۲

هدفی داشته که به آن نرسیده و این باعث افسردگی وی شده 
رسند و دچار  است. بدیهی است همه افرادی که به هدف خود نمی

شوند و  به یک اندازه افسرده نمی ،شوند شکست یا ضرر و زیان می
 ان به هدفی که دنبال آن هستند، دارد.این بستگی به میزان تعلق آن

بینی فرد به همین دنیا و آنچه در آن است  هنگامی که جهان
نماید.  احساس افسردگی می نیز دادن آن  با ازدست ،شود محدود می

بینی الهی دارد و به معاد، حکمت  در نقطه مقابل، کسی که جهان
دادن   دارد، ازدستالهی و زودگذربودن این دنیا، اعتقاد و ایمان قلبی 

برانگیز  ساز باشد، برای وی تامل که افسرده مظاهر دنیا، بیش از آن

ها عبرت آموخت و نقاط ضعف را  است. در مواردی باید از شکست
. در مواردی هم شدگرفتن پیروزی  برطرف نمود تا شاهد درآغوش

آموزند که بین آنچه نیاز واقعی ما برای  ها به ما می شکست
آوردنش نداریم (و  دست هو آنچه نیازی برای ب وردن استآ دست هب

ل شویم. در ید بر نیازهای واقعی ماست) تمیز قایتعلقات و امور زا
جای تالش دوباره برای  آموزد که به این صورت شکست به ما می

آوردن و پیروزشدن، مسیر خود را تصحیح کنیم. اگر خداوند  دست هب
شان  ها را به هر آنچه نیاز واقعی انالعالمین بدانیم که انس را رب

ها حداقل به اندازه  نماید، در این صورت شکست است رهنمون می
ها برای ما رشدآور هستند. همان طور که عارفان بالله نوعًا  پیروزی

نمایند که در شرایط قبض بیش از شرایط بسط، به رشد و  گزارش می
  . [17]اند شکوفایی رسیده

  ل پرخوریرابطه تعلق و اختال
تواند مانعی برای کنترل پرخوری  ها می عالقه بیش از حد به خوردنی

و موجبات ابتال به اختالل خوردن را فراهم نماید. برخی شود 
های  شواهد تجربی حکایت از سوگیری توجه بیماران دارای اختالل

ها  های بدنشان دارند که در برخی آزمایه خوردن، به غذاها و اندام
دات) نشان داده شده است.  نمونه استروپ هیجانی و پروب(برای 

دار عملکرد بیماران دارای اختالل خوردن در مقایسه با  تفاوت معنی
های مربوط به غذا و  ها، به نفع محرک افراد سالم در این آزمایه

دار این  های بدن، احتماًال حکایت از تعلق بیشتر و معنی اندام
  .[18]داشته استر مقایسه با افراد سالم ها د بیماران به این محرک

  ری افرادیپذ رابطه تعلق و میزان ریسک
پذیری  معموًال مشکل ریسک ،افرادی که تعلق به وضع موجود دارند

کنیم که همواره در معرض تغییر و  دارند. ما در جهانی زندگی می
و در جهان متغیر، هیچ نوع قطعیتی وجود ندارد (عدم  استتحول 

تواند به شما تضمین دهد که  عنی این که کسی نمیقطعیت ی
هان، جقطعیت حاکم بر  شوید). لیکن شرایط عدم گرفتار حادثه نمی

موجب  قطعیت بلکه شرایط عدم ،شود باعث توقف زندگی نمی
کردن برای ادامه زندگی را  شود که شما تحت شرایطی، ریسک می

آنگاه هیچ  ،نماییدبپذیرید. چون اگر بخواهید کامًال محتاطانه عمل 
هایی که تعلق بیشتری به وضع  حرکتی نخواهید کرد. معموًال انسان

موجود دارند، کمتر مایلند تا وضعیت موجود را در معرض خطر قرار 
پذیری کمتری برخوردارند. این در صورتی است  دهند، لذا از ریسک
پذیری در حد  ریسکاند،  دادهشناختی نشان  که تحقیقات روان

  .داشته استشناختی همبستگی مثبت  ل با سالمت روانمعقو
  رابطه تعلق و وابستگی به افراد

موجب وابستگی  ،چنانچه تعلق عاطفی به دیگران بیش از حد باشد
تواند عملکرد فرد را تخریب نماید.  شود و می افراطی به دیگران می

های خاص، به  وابستگی افراطی فرد به اشخاص، اشیا و موقعیت
شود تا در قبال  فردی که وابستگی کمتری دارد، موجب مینسبت 

دادن آن شرایط، دچار بحران بیشتری  نیاوردن یا ازدست دست هب
وابستگی و تعلق بیشتری به  ،شود. بدیهی است هر چه فرد عالقه

 این امور داشته باشد، در فقدان آنها بیشتر متحمل رنج خواهد شد.
 های با برخی اختالل گر چه در این پژوهش ارتباط تعلق

و برخی شواهد میدانی نیز آن  شدطور نظری تبیین  به شناختی روان
شواهد مکفی باید همچنان در  یند، لیکن تا احصاا هرا تایید نمود

های مهم در  تعلقات یکی از ریشه .گیری احتیاط نمود نتیجه
رود که  شناختی است. انتظار می های روان گیری بیماری شکل

تعلقات دنیوی با تمام متغیرهای ناهمخوان با سالمت مقیاس 
تواند موضوعی برای  روان، همبستگی مثبت داشته باشد که می

  تحقیقات آتی باشد.
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   ۱۳۹۷ بهار، ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                                                      و طبپژوهشی قرآن - نامه علمی صلف

 های شواهد تجربی ارتباط بین تعلق و اختالل
  شناختی روان

بررسی های میدانی در ارتباط بین تعلق و افسردگی نتایج زیر را 
 تایید نموده است:

  

افسردگی و همچنین و  )r=۲۵/۰( افسردگی و تعلق بین -۱
، تعلق )r=۵۲/۰( تعلق به وضع موجودشامل  های تعلق زیرمقیاس
های  ، همبستگی)r=۴۴/۰( و تعلق عاطفی )r=۲۵/۰( به مادیات

. به عبارت دیگر، هر چه داشته استداری وجود  مثبت و معنی
افسردگی نیز باالتر میزان تعلق به وضع موجود بیشتر باشد، میزان 

 .[4]خواهد بود
  

متغیر قدرتمندی در  )ß =۵۲/۰؛ p=۰۰۰۱/۰( تعلق به وضع موجود -۲
بینی افسردگی است. مولفه تعلق به وضع موجود به تنهایی  پیش
 .[4]نمایداز واریانس افسردگی را تبیین  %۲۷ ه استتوانست

 

ه است توانستلفه تعلق به وضع موجود) وطور کلی و م تعلق (به -۳
های ناکارآمد و سبک دلبستگی  بیش از دو متغیر نگرش که

لفه تعلق به وضع وبرای م .بینی نماید اجتنابی، افسردگی را پیش
 برای سبک، ۴۵/۰ طور کلی برای تعلق به، ۵۲/۰برابر با  ß، موجود

بوده  ۳۸/۰های ناکارآمد  و برای نگرش ۲۴/۰ دلبستگی اجتنابی
 .[4]است

  

همبستگی بین نمرات مقیاس تعلقات دنیوی با نمرات  -۴
داشته است  یهای ناکارآمد همبستگی مثبت نامه نگرش پرسش

)۰۰۰۱/۰p< ۶۷/۰؛=r( به این معنی که تعلقات دنیوی، به مفهوم .
وابستگی افراطی به اشخاص، اشیا و موقعیت های مختلف، خود 

در  نوعی نگرش ناکارآمد برای حل مساله است که فرد را
  .[4]نماید های بیشتری دچار شکست و فقدان می موقعیت

  
  گیری نتیجه

 

دارد و الزمه حیات بشر است، زیرا  یکارکرد مثبت ،تعلق بدن به نفس
شود. اما انسان این تعلق را درون خود  موجب حفاظت نفس می

شود  دهد تاحدی که این تعلق، موجب حجاب نفس می توسعه می
که مظاهر آن در تعلقات  این حجاب نفس و اگر انسان بتواند با

 یابد. های شگرفی دست می به قابلیت ،دنیوی است، مبارزه نماید
تواند در تبیین بسیاری از  صورت نظری می حداقل به ،تعلق
شناختی تاثیرگذار باشد. برخی تعلقات مستقیمًا  روان های لاختال

به نحوی که مانعی برای ادراک صحیح مساله  ،نماید فرد را درگیر می
شود که فرد نگران هر  موجب می "تعلق به وضع موجود". هستند

نوع تغییری در زندگی باشد، لذا این افراد نسبت به تغییر شرایط 
ها و  موقعیت ،تعلق به اشیا، افراد"پذیر خواهند بود.  زندگی آسیب
ا فقدان این اشیا، شود زمانی که افراد ب موجب می "اهداف خاص

در معرض افسردگی قرار گیرند. در  ،رو شوند هها روب افراد یا موقعیت
عدم اگر  ،العالمین است صورتی که در دیدگاه اسالمی که خداوند رب

بسا که فرد  ناشی از کوتاهی فرد نباشد، چه دستیابی به هدف خاصی
معنی های جدیدی در زندگی هدایت نماید. به این  را به سمت راه

 باکه احتماًال هدفی که فرد برای خود برگزیده است نامتناسب 
به نظر در مجموع، . یا تحقق آن به صالح فرد نباشد باشد شرایط وی

گیری  های مهم در شکل یکی از ریشه ،رسد که تعلقات می
  .باشدشناختی  های روان بیماری

  
دانشگاه شناسی  از دانشکده علوم تربیتی و روان تشکر و قدردانی:

لف، امکان وشیراز که با دراختیارگذاشتن فرصت مطالعاتی برای م
. همچنین از شود میوهش را فراهم آوردند، قدردانی ژانجام این پ

های نوشتار  نویس یار که تهیه برخی پیش سرکار خانم منصوره مهدی
  آید. عمل می قدردانی به ،عهده داشتند فعلی را بر

 

  ز سوی نویسنده ذکر نشده است.موردی ا تاییدیه اخالقی:
 

منافعی درباره  تعارضنویسنده این مقاله هیچ گونه  تعارض منافع:
  این پژوهش ندارد.
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