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چکیده
ســبک زندگــی امــام رضاgکــه از موضوعــات پربســام د پژوهشهــای کنونــی اســت ،بیشــتر بــا
جنبههــای خانوادگــی ،اجتماعــی ،کالمــی و تربیــت دینــی عجیــن بــوده و از رویکردهــای روانشــناختی و
روشهــای متناســب آنبهــرهای نداشــته اســت تــا بتوانــد تندیــس جامعتری از شــخصیت متعالی ایشــان
ترســیم کنــد؛ آنهــا بــا انگیزههــای فرزانگــی ،جایــگاه عاطفــی ـ معنــوی و امتیازهــای ایشــان در میــان
ائمـه ،bاحیــاء و تبییــن فرهنــگ رضــوی و رأفــت حســی نشــر یافتهانــد .پژوهــش حاضــر میکوشــد تــا از
پژوهشهــای ســبک زندگــی رضــوی تحلیلــی روانشــناختی بــر اســاس دیــدگاه «گســتره عمر» اریکســون
ارائــه دهــد .نخســتین هــدف نــگارش نهادینهکــردن جوهــرۀ ســبک زندگــی رضــوی در ظهــورات فــردی
و اجتماعــی ،دوم؛ نمایــش ،طبقهبنــدی و ارتقــای دینــی عمومــی در ســطوح فرهنــگ عملــی و نظــری و
ســوم ،تحلیــل روانشــناختی نتایــج پژوهــش اســت.
روش گــردآوری اطالعــات ،کتابخانـهای ـ اســنادی و بــا رویکــرد کیفــی و روش تحلیــل روانــی ـ تاریخــی
اریکســون پژوهــش صــورت گرفتــه ،بعــد از اســتخراج مؤلفههــای اجتماعــی ـ فرهنگــی و فــردی تحلیــل
شــخصیت اریکســون ،ویژگیهــای ســبک زندگــی امــام رضـا gاز اســناد برســاخت ه و مطابــق مؤلفههــای
یادشــده دســتهبندی شــدند .حاصــل پژوهــش ایــن اســت کــه مصادیــق هویــت ایشــان بازتــاب باورهــا،
ارزشهــا و دانشهــای کاربــردی و نمادهــای رفتــار عملــی بــوده و اســاس هویتهــای دینــی ،معنــوی،
اخالقــی ـ اجتماعــی و ذهنــی اســت و قابلیــت الگوپذیــری همگانــی دارد.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gسبک زندگی رضوی ،تحلیل روانشناختیّ ،
هویت ،اریک اریکسون.
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مقدمه
ایــن پژوهــش قصــد دارد ســبک زندگــی امــام رضــا  gرا بــا روش تحلیــل روانــی ـ تاریخــی اریــک
اریکســون بررســی و مطالعــه کنــد .نــگارش مقــاالت علمــی ـ پژوهشــی دربــاره ســبک زندگــی
عمدتــا در قالــب معــارف قــرآن و ســنت بــوده و در بســترهای تاریخــی ،کالمــی ،اجتماعــی،
سیاســی ،اخالقــی و برخــی بــا نــگاه روانشناســی کاربــردی ســامان یافتهانــد .بیشــتر آنهــا بــه
روش کتابخانـهای و اســنادی و از رویکردهــای کیفــی و کمــی و یــا ترکیبــی بهــر ه بردهانــد ،برخی از
ک زندگی شــخصیتهای
پژوهشهــا نیــز میدانــی بــوده اســت و تعــدادی انگشتشــمار حول ســب 
دینــی پژوهیــده شــده کــه ســبک زندگــی فاطمــی و رضــوی را میتــوان نــام بــرد .ایــن پیشــینه
بــه اختصــار عبــارت اســت از :ســبک زندگــی خانوادگــی (شــریفی و لطفــی قادیکالئــی)1397 ،؛
تحلیــل کارکردهــا و نهادینهکــردن ســبک زندگــی (خدیمــی1393 ،؛ درینــی ،نامــدار جویمــی،
تابــان و ویســه)1394 ،؛ ســبک زندگــی از منظــر سیاســی (احمدنــژاد ،حاجــی اســماعیلی و
محمــدزاده)1394 ،؛ ســبک زندگــی و روانشناســی کاربــردی (آذربایجانــی)1395 ،؛ بررســی
و تحلیــل ســبک زندگــی شــخصیتهای دینــی (رجبــی و مطهــری1394 ،؛ قریشــی کریــن،
فاضــل قانــع ،فروهــی1394 ،؛ اخــوان ارمکــی و نعلچــی1394 ،؛ ایروانــی1394،؛ جانیپــور و
ســروریمجد1393 ،؛ حســینپور ،باللــی اســکویی و کینــژاد1396 ،؛ ابراهیمــی ،طهماســبی
بلداجــی ،مرتضــوی و قنبــری)1394 ،؛ تبییــن ســبک زندگــی اســامی بــر اســاس قرآن و ســنت؛
(شــریعتی1392 ،؛ رضایــی اصفهانــی1394 ،؛ کافــی.)1396 ،
بــا تحلیــل موضوعــات و عنوانهــای گذشــته و همســو بــا هــدف پژوهــش حاضر روشــن میشــود
نویســندگان ایــن آثــار بــا هــدف احیــا و تبییــن فرهنــگ رضــوی ،از راه بیــان ســبک زندگــی ایشــان
بــه چیســتی و چگونگــی آن واقــف شــدهاند .بــه بیــان دقیقتــر ،پژوهــش آنــان بررســی راهکارهــای
ایجــاد و تــداوم ســبک زندگــی و تأثیــرات آن در روابــط اجتماعــی ،شــیوههای تربیتــی و رســیدن
بــه آرامــش روانــی ،پرداختــن بــه برخــی از مصادیــق فــروع دیــن ،بهرهمنــدی از تفریــح ســالم بــر
اســاس مطالعــه ســبک زندگــی امــام رضــا  gبــوده کــه نتیجــه پرداختن بــه چیســتی و چگونگی
ســبک زندگــی اســت (حســینپور ،باللــی اســکویی و کینــژاد1396 ،؛ ابراهیمــی ،طهماســبی
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بلداجــی ،مرتضــوی و قنبــری1394 ،؛ ایروانــی1394،؛ درینــی ،نامــدار جویمــی ،تابــان و ویســه،
1394؛ قریشــی کریــن ،فاضــل قانــع ،فروهــی1394 ،؛ جانیپــور و ســروریمجد1393 ،؛
اخــوان ارمکــی و نعلچــی .)1394 ،مســئله مشــترک در ایــن پژوهشهــا ،بیــان ســبک زندگــی
امــام رضــا  gاســت بــا ایــن تفــاوت کــه تمرکــز ایــن پژوهشهــا بــر مــوارد گفتهشــده اســت و
ً
طبیعتــا دانــش کافــی را در مســائل مختلــف ســبک زندگــی پوشــش ندادهانــد و از ســبک زندگــی
امــام رضــا  gنیــز تحلیــل روانشــناختی ارائــه نکردهانــد ،بهویــژه در هیچیــک از مطالعــات یــاد
شــده از نظریــه اریکســون بــرای انجــام ایــن تحلیلهــا اســتفاده نشــده اســت .بــه همیــن دلیــل،
ایــن مطالعــات دانشــی کاربــردی و طبقهبنــدی شــده دربــارۀ ســبک زندگــی امــام رضـا gرا کــه
بــرای عمــوم مــردم قابــل بهرهبــرداری باشــد ،ارائــه نمیدهنــد .بــه بیــان نلســون ،نظریه اریكســون
بینشهــای ارزشــمندی را عرضــه میكنــد کــه بــرای درك مســائلی درزمینــۀ رشــد معنــوی و دینی
ب ـهكار میآینــد و میتواننــد بهعنــوان الگویــی بــرای فهــم مراحــل و وظایــف رشــد معنــوی ب ـهكار
گرفتــه شــوند (.)Nelson ,2009 :165
نــوآوری پیـشرو بــا به رهگیــری از نظریــۀ گســتره عمــر اریکســون ،بینش عمیقــی در زمینه رشــد
معنــوی و دینــی و ابعــاد هویتــی ایجــاد کــرده ،ســبک زندگــی امــام رضــا gرا بــه روش تحلیــل
ی ـ تاریخــی بازخوانــی میکنــد کــه در طــی آن ،شــخصیت مطلــوب و منحصربهفــرد و وقایــع
روانـ 
ّ
مهــم زندگــی فــرد بــا ارزیابــی متعادالنــه و متناســب واکاوی شــده ،رویدادهــای آن زندگــی را از
روزنــۀ دیــد خــود او مینگــرد .رویکــرد اریکســون در تحلیــل شــخصیت ،رویکــردی عرفــی اســت
و علیاالصــول بــا شــخصیت انســان کاملــی چــون امــام رضــا  gکــه از دو سرچشــمۀ متعالــی
علــم و عصمــت الهــی بــار مییابنــد ،چنــدان قابــل تطبیــق بهنظــر نمیرســد؛ امــا ایــن پژوهــش
کوشــیده اســت تــا مشــترکات و تمایزهــای رویکــرد اریکســون در تحلیــل روانشــناختی ســبک
زندگــی ایشــان را در حــد امــکان بررســی و واکاوی کنــد .بــه بیــان دیگــر ،روشهای پیشــین قابلیت
تولیــد چنیــن نتیجــه و بازخــوردی را ندارنــد .عــاوه بــر اینهــا ،تاکنــون ســبک زندگــی امــام رضــا
 gبــا رویکــرد و روش روانشــناختی بررســی و بازخوانــی نشــده اســت .اهمیــت جایــگاه رفیــع
امــام رضــا  gو ســبک زندگــی رضــوی تا آنجاســت که بــا وجــود انبوهــی از جســتارهای علمی در
اینبــاره ،ســیر پژوهشهــا دربــارۀ آن امــام همــام همچنــان ادامــه دارد .عــاوه بــر شــأن و منزلــت
سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

62
مقــام امامــت ،احیــای امــر اهــل بیــت  bانگیــزهای دیگــر اســت کــه آن امام رئــوف بــارش رحمت
الهــی را بــرای محیــی آن از درگاه حـ ّ
ـی متعالــی فرامیخوانــد و طریــق آن را فراگرفتــن دانشهــای
ایشــان و انتقــال آن بــه دیگــران معرفــی میکنــد و راهــی بــرای ّ
تبعیــت دینــی مردمــان میدانــد
(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج ،)307 :1از ایـنرو ،صمیمــت ،ارتبــاط قلبــی و مجــاورت مکانــی ،فضایی
آکنــده از معنویــت را بــرای خلــق چنیــن آثــار مانــدگاری تقویــت کــرده اســت .دانش ســبک زندگی
بــا ســاحتهای روانشناســی و جامعهشناســی درهــم تنیــده و مفاهیــم نویــن آن بــر رفتارهــا
و کارکردهــای متفــاوت احاطــه دارد« ،آدلــر» در میــان روانشناســان و «ماکــس وبــر» در میــان
جامعهشناســان گــوی ســبقت را از دیگــران ربــوده ،حضــور پررنگتــری دارنــد .بســط دانــش ،ارائــه
را هحــل بــرای مســائل واقعــی و کمــک به توســعۀ مفهــوم گســتردۀ «ســبک زندگی» طریــق خویش
را میپویــد و کارآزمــودگان گوناگونــی کوشــیدهاند بــه آن رنــگ عمــل بپوشــانند.
ویژگــی مبنایــی موضــوع ایــن پژوهــش کــه دربردارنــدۀ مجموعـهای از مفاهیــم نظیر شــخصیت،
ذهــن ،جامعــه ،محیــط ،وراثــت و رفتــار و کارکردهــای انســانی اســت ،سرگذشـتها و اتفاقهــای
جزئــی زندگانــی بشــری را دربرمیگیــرد .ضــرورت پژوهــش آنکــه نگــرش ایــن اثــر از دریچــۀ نظریــه
ّ
پرتــو معــارف
اریکســون ،مخاطــب را قــادر میســازد از دیدگاهــی نــو هویتهــای مثبــت را در ِ
رضــوی بنگــرد و بینــش جدیــدی را پــس از تبییــن چکیــدهای از ســیر ه امــام  gو تطبیــق آن بــا
مناســبات ســبک زندگــی امــروزه بــه ارمغــان آورد.
پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر بــر ایــن محــور اســتوار اســت کــه از ســبک زندگــی امــام رضــا
 gچــه تحلیــل روانشــناختی را میتــوان بــر اســاس نظریــۀ اریــک اریکســون ارائــه کــرد؟ آنچــه
از رهگــذر ایــن دانایــی حاصــل میشــود مــا را قــادر میســازد تــا حـ ّـد تــوان الگوهــای رفتــاری
حضرتــش را بعــد از انطبــاق بــا روحیــات و خلقیــات خــود بیاموزیــم و عمــل کنیــم .ســپس در
مرحلــه دوم در محیــط خانوادگــی و اجتماعــی بــه افــراد خانــواده و جامعــه پیرامونــی ،آن محاســن
را منتقــل کنیــم تــا دانســتن رهنمودهــا و علــل و حکمتهــای رفتــاری ،کارکردهــا و آثــار بهتــری را
ً
در ارتباطــات و مجموعــا ســبک زندگــی فــردی و اجتماعی شــاهد باشــیم ،حتــی بتوان بســیاری از
مفاهیــم و آداب را از ورطــه عــدم درآورد و هســتی و معنــا بخشــید.
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 .1روش پژوهش
روش گــردآوری اطالعــات کتابخانــهای ـ اســنادی اســت و پژوهــش بــا رویکــرد کیفــی و روش
تحلیــل روانــی ـ تاریخــی انجــام شــده اســت .بدینمنظــور ،نخســت شــاخصها و مؤلفههــای
ارائهشــده در نظریــۀ گســترۀ عمــر اریــک اریکســون بــرای تحلیــل روانشــناختی شــخصیت
اســتخراج شــد .ایــن روش در اصــل بررســیهای زندگینامــهای اســت کــه وی از چارچــوب
نظریــۀ شــخصیت خــود بــرای توصیــف بحرانهــا و روشهــای مقابلهکــردن شــخصیتهای مهـ ّـم
سیاســی ،مذهبــی و ادبــی ماننــد مهاتمــا گانــدی ،مارتیــن لوتــر و جــورج برنــارد شــاو ،اســتفاده
ی مهــم تمرکــز دارنــد؛ رویــدادی کــه بیانگــر موضــوع ّ
مهم
کــرد .ایــن بررسـیها معمــوال روی بحرانـ 
زندگــی اســت و فعالیتهــای گذشــته ،حــال و آینــده را یکپارچــه میکنــد .اریکســون بــا اســتفاده
از روشــی کــه آن را «ذهنگرایــی منضبــط» نامیــد ،دیــدگاه آزمودنــی را بهعنــوان دیــدگاه خــودش
میپذیرفــت و رویدادهــای زندگــی را از زاویــه دیــد آن فــرد ارزیابــی میکــرد (شــولتز-270 :1387 ،

269؛  Zock , 1990:118؛ .)Capps,1996 :93-115در مرحلــۀ بعــدی ،از میــان پژوهشهــای
صورتگرفتــه بــا موضــوع ســبک زندگــی رضــوی و بــا حفــظ جوانــب مربــوط بــه شــئون امامــت،
ســبک زندگــی امــام رضــا  gاز نظــرگاه اریکســون تطبیــق و بازخوانــی شــد.
نخســتین گام بــرای رســیدن بــه مطلــوب ،ارائــه تصویــری تحلیلــی از ســهم پژوهشهای گذشــته
در توســعه دانــش موضوعــی و روششــناختی ســبک زندگــی بــود تــا از رهگــذر آن گسســت
پژوهشــی مشــخص شــود .چــارۀ کار بــرای یافتــن ایــن پژوهشهــا جســتجوی واژه «ســبک
زندگــی» یــا رصــد «روش رفتــاری» بــود .همچنیــن عبارتهایــی نظیــر «روش اخالقــی ،روش
تربیتــی ،روش مناظــرات ،روش سیاســی و فکــری ،روش تبلیغــی» که ّ
مبین ســبک ،شــیوه و روش
رفتــاری اســت ،میتوانســت بــرای نتایــج بهتــر کمــک کنــد .گام دوم بــا بررســی بیــش از شــصت
مقالــۀ علمــی ـ پژوهشــی دربــاره ســبک زندگــی اســامی و یــا ســبک زندگــی اهــل بیــت  bآغــاز
شــد و ســیزده مقالــۀ مرتبــط بــا ســبک زندگی امــام رضــا  gانتخــاب گردید .بــا مطالعــۀ مجموعۀ
بیــش از ســی حکایــت تاریخــی و روایــی معتبر ،مشــهور و مســتند درباره امــام رضــا  ،gدر نهایت
مؤلفههایــی کــه نمــاد رفتــار و عملکــرد ایشــان بودنــد ،کدگــذاری شــد کــه برخــی از آنهــا باوجــود
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تفــاوت مســئله و هــدف پژوهــش ،مشــترک بودنــد .آنــگاه در قــدم آخــر ،مصادیــق رفتــاری ایشــان
بــا ابعــاد نظریــه اریکســون از روی کدهــا و تحلیلهــای پژوهشــی مرتبــط بــا ســبک زندگــی امــام
رضـا gتطبیــق داده شــد و پــس از بازخوانــی و طبقهبنــدی تحریــر شــدند و انتزاعــات عقلــی آن
از جهــات بــاور ،ارزش و دانــش در ردیــف فرهنــگ نظــری جــای گرفتنــد.
بــرای درک بهتــر روش پژوهــش ،عــاوه بــر ارجــاع بــه جــدول  ،1-4شــاهدی از رویکــرد دوم
(هویــت معنــوی) ،شــماره  4ارائــه میشــود؛ هنگامــی کــه امــام رضــا  gبــه حمامــی در نیشــابور
عزیمــت کــرده بودنــد ،مــردی بــرای اســتحمام نیــز حضــور داشــت ،لکــن امــام gرا تــا آن روز
ندیــده بــود و نمیشــناخت .ســپس مطالبــۀ دالک کــرد ،چــون غیــر از او و ایشــان کســی در آنجــا
نبــود ،امــام  gبــدون هیــچ ســخنی ایــن امــر را خالصانــه انجــام دادنــد ،علمــاء شــهر بــرای دیــدار
امــام  gبــه ایــن حمــام آمدنــد .مــرد وقتــی بهواســطۀ معرفــی دیگــران متوجــه آن مقــام رفیــع
شــد ،بــا خجالــت و شرمســاری عــذر خواســت ،امــا حضرتــش تقاضــا کــرد کار را بــه پایــان رســاند و
اال ناراحتــی امــام  gرا موجــب میشــد (ابــن شهرآشــوب مازندرانــی1379 ،ق ،ج .)362 :4ایــن
حکایــت فراتــر از یــک توصیــف عــادی اســت کــه مصداقــی از ملکــۀ تواضــع ،فروتنــی ،اخــاص،
مــردمداری و مهربانــی و عطوفــت اســت ،حتــی وفــاداری بــه آنچــه وظیفــه نیســت ،در آن مشــهود
اســت .از ایــنرو ،تواضــع و مــردمداری نمــاد عملــی رفتــار علیبنموســیالرضا gاســت و
اندیشــۀ دوســتی بــا مــردم (نوعدوســتی) ،مســئولیتپذیری تــوأم بــا وفــاداری و همدلــی از باورهــا
و ارزشهــای آن امــام همــام نشــأت میگیــرد کــه حاکــی از فرهنــگ نظــری و الگــوی عملــی و
اخالقــی بــرای مســئوالن و کارگــزاران در نفــی هــر گونــه فرادســتی و فرودســتی اســت .متناظــر هر
نمــاد عملــی در ســتون فرهنــگ عملــی ،ارزش ،بــاور و دانــش مرتبــط بــا آن نیــز در ســتون فرهنگ
نظــری درج شــده و هــر کــدام شــمارۀ متناظــر خــود را دارد .ایــن تجربــۀ ّ
حســی حکایتــی اســت
واقعــی و قطــرهای از دریــای اخــاق و کرامــت امــام رضــا  gکــه اگــر اســوۀ همگانی شــود ،ارتقای
دینــی ـ ایمانــی و اخالقــی را در اظهــر ظهــورات فــردی و اجتماعــی بهدنبــال دارد.
از منظــر روششــناختی ،ایــن اثــر نســبت بــه ســایر پژوهشهــا متفــاوت مینمایـ د زیــرا مهمترین
هــدف آن بررســی روانشــناختی اســت تــا بتوانــد از رهگــذر مطالعــات تاریخــی ـ دینــی و بــا نــگاه
روانشــناختی بــه حقیقتــی متعالــی و مقــدس بنگــرد و زوایــای پنهــان و نیمهپنهــان دیگــری
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را آشــکار نمایــد .در روششناســی مطالعــات ادیــان آوردهانــد :بررســی ســاختار اندیش ـهها کــه
رهیافــت ،رویکــرد و جریانهــای فکــری اســت ،جنبــه فــردی دارد .از ای ـنرو ،ایــن روششناســی
ادیانــی ،مبتنــی بــر افــراد برجســته و خاصــی اســت کــه عظمــت فکریشــان را جهــان جدیــد ارج
ش عهــدهدار تشــخیص شــیوهها و رهیافتهــای اندیشــۀ جدیــد در حــوزۀ دیــن
مینهــد .ایــن رو 
اســت کــه بــا دوران گذشــته تمایــز دارد .از ای ـنرو ،نــگاه از بــاال بــه دیــن یــک تحــول محســوس
روششــناختی را نشــان میدهــد (وبــگاه دبیرخانــه دینپژوهــان کشــور .)2-1 :1397 ،همچنــان
کــه در انــواع تجربههــای دینــی 1بــر احساســات ،ادارک حســی ،رویکــرد فراطبیعــی ،ارتباطــی
عاطفــی بــا خداونــد و سرشــار از عواطــف و هیجــان تأکیــد میشــود ،همــواره نوعــی دیــدن و لقای
خداونــد بــا شــعور باطنــی اســت و نتیجـهاش ایمــان بــه خداونــد خواهــد بــود .حضــور خداونــد یــا
حقیقتــی متعالــی و روحانــی حضــور پررنــگ داشــته و ادراک آن بهمثابــۀ صور محسوســات اســت و
درککننــدۀ آن احساســی نزدیــک و عاطفــی برقــرار میکنــد و خــود را مشــحون از لطــف و رحمــت
الهــی میبینــد (آذربایجانــی و دیگــران.)104-103 :1395 ،
چرایــی پرداختــن بــه مبحــث ســبک زندگــی در البـهالی مطالــب نویســندگان کتابهــا و مقــاالت
بهصــورت ضمنــی اشــاره شــده اســت .روانشــناس برجســته «ویلیــام جیمــز» دربــاره ویژگیهــای
ّ
مهــم رهبــران دینــی در اثــر ســترگ خــود بــه انگیــزه مهمتــری اشــاره میکنــد کــه میتوانــد
قانعکنندهتــر باشــد بــه اینکــه هــدف از حیــات دینــی انسانســازی اســت ،دیــن فــردی از جانــب
دیگــران ســاخته میشــود ،از راه ســنت بــه او منتقــل میشــود و بــر اســاس عــادات در او نهادینــه
اصلــی ایــن اعمــال تقلیــدی و احساســاتی کــه بیــان میشــوند،
و حفــظ میشــود ،الگــوی
ِ
تجربههایــی اساســی هســتند .ایــن تجربههــای دینــی بــه شــکل هیجــان قــوی در کســانی یافــت

میشــود کــه در مســیر زندگانــی خــود نابغهانــد و ایــن نبــوغ ،آنــان را در زندگانیشــان مانــدگار
ً
کــرده اســت ( .)James,2002 : 11-12اتفاقــا روشــی کــه «ویلیــام جیمــز» از آن در روانشناســی
دیــن و مطالعــات پدیدههــای دینــداری خــود بهــر ه میبــرد ،بیشــتر بــر پژوهشهــای کیفــی
اســتوار اســت و بــر شــیوههایی ماننــد دروننگــری ،مطالعــه مــوردی ،مطالعــه زنجیــرهای ،مطالعــه
مقایسـهای و اســناد فــردی تأکیــد دارد و عصــاره آن همــان روش پدیدارشناســی اســت کــه عمــق
1. Religious Experience.
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و غنــای موردپژوهیهــای کیفــی را مکمــل دســتاوردهای آمــاری میدانــد (آذربایجانــی:1385 ،
.)162-141
بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــر اســاس رویکــرد تحلیــل روانــی ـ تاریخــی اریــک اریکســون صــورت
گرفته و از حکایات تاریخی و روایی وارد شــده درباره امام رضا  gو در اســناد برســاخت ۀ پژوهشــی
اســتفاده کــرده اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه شــخصیت قدســی امــام رضــا gاز روششناســی
روانشناســی دیــن نیــز بهــره گرفتــه اســت کــه در طــی آن تجزیهوتحلیــل روانشــناختی پدیدهها،
داوری معنــوی و تجربههــای دینــی اهمیــت مییابــد.

 .2مبانی نظری
از آنجاکــه پژوهــش حاضــر بــه تحلیــل روانشــناختی و مباحــث حــوزه ســبک زندگــی بهطــور
همزمــان میپــردازد ،مفاهیــم و مبانــی پژوهــش هــر دو ســاحت ،در ادامــه میآیــد:
الف) تحلیل شخصیت
بــه نظــر شــولتز «شــخصیت 1از واژه التیــن  Personaگرفتــه شــده و بــه نقابــی اشــاره دارد کــه
هنرپیشـهها در نمایــش اســتفاده میکردنــد .وی اظهــار مـیدارد کــه بر اســاس ریشــۀ شــخصیت،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه شــخصیت بــه ویژگیهــای بیرونــی و قابــل رؤیــت انســان اشــاره دارد یا
جنبههایــی از آدمــی اســت کــه دیگــران میتواننــد ببیننــد .در ایــن صــورت ،شــخصیت بر حســب
تأثیــری کــه بــر دیگــران میگذاریــم ،تعریــف خواهــد شــد ».البتــه ،ویژگیهــای قومــی ـ فرقـهای و
حتــی جنســیتی در تحلیــل و تفســیر ماهیت شــخصیت انســان اهمیــت دارنــد( .شــولتز:1387 ،
ً
 .)13-10الگــوی نســبتا پایــدار صفــات ،گرایشهــا یــا ویژگیهایــی کــه تــا انــدازهای به رفتــار افراد
دوام میبخشــد .بهطــور اختصاصیتــر ،شــخصیت از صفــات یــا گرایشهایــی تشــکیل میشــود
کــه بــه تفاوتهــای فــردی در رفتــار ،ثبــات رفتــار در طــول زمــان و تــداوم رفتــار در موقعیتهــای
1. Personality.
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گوناگــون میانجامــد .ایــن صفــات میتواننــد منحصربهفــرد باشــند ،در برخــی گروههــا مشــترک
ّ
باشــند ،یــا کل اعضــای گونــه در آن ســهیم باشــند ،ولــی الگوهــای آنهــا در هــر فــرد تفــاوت دارنــد.
بنابرایــن ،هــر کســی بــا اینکــه بــه طریقــی شــبیه دیگــران اســت ،شــخصیت منحصربهفــردی دارد
(فیســت .)12 :1388 ،اگرچــه برخــی آن را طــور دیگــری معرفــی میکننــد :ســازمان پویایــی از
سیســتمهای روان ـ تنــی فــرد کــه رفتارهــا و افــکار خــاص انســان را تعییــن میکنــد و یــا اینکــه آن
را الگــوی منحصربهفــرد صفــات شــخصیتی میداننــد (راس.)14 :1386 ،
بهطــور کلــی ،هشــت رویکــرد بــرای ارزیابــی شــخصیت ب ـهکار م ـیرود کــه عبارتنــد از :یــک.
رویکــرد روانــکاوی؛ دو .رویکــرد نــو روانــکاوی؛ ســه .رویکــرد گســتره عمــر؛ چهــار .رویکــرد صفــت،
وراثــت شــخصیت؛ پنــج .رویکرد انســانگرایی؛ شــش .رویکرد شــناختی؛ هفــت .رویکــرد رفتاری؛
هشــت .رویکــرد یادگیــری اجتماعــی (شــولتز .)456-78 :1387 ،بررســی ایــن رویکردهــا مجالی
دیگــر میطلبــد ،لکــن از میــان ایــن رویکردهــا روش تحلیــل روانــی ـ تاریخــی در نظریــۀ اریکســون
بــا روش اثــر حاضــر همخوانــی دارد.
رویکــرد گســتره عمــر اریکســون از جنبههــای خــاص شــخصیت تنهــا بــه برخــی مراحــل رشــد
ّ
اکتفــا میکنــد ولــی دیگــران الگوهــای رشــد کلــی را فــرض میکننــد .برخــی چــون فرویــد و
مــوری بــر ایــن باورنــد کــه شــخصیت تــا  5ســالگی طــی چنــد مرحلــه شــکل میگیــرد .امــا یونــگ
معتقــد اســت میانســالی مهمتریــن زمــان تغییــر در شــخصیت اســت .اریکســون نظریــه کاملتــر
و منطقیتــری را ارائــه میکنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه رشــد شــخصیت در طــول عمــر حاصــل
میشــود و رویکــرد عمــر در نظریــۀ شــخصیت او تبییــن میشــود .از ایـنرو ،رفتــار و رشــد انســان را
در هشــت مرحلــه ،از تولــد تــا مــرگ توضیــح میدهــد و اینکــه تمــام جنبههــای شــخصیت را طبــق
نقــاط عطــف یــا بحــران  ،تشــریح میکنــد (شــولتز.)262 :1387 ،
روش اریکســون گاهــی تداعــی آزاد و بهنــدرت روش زیانبــار تحلیــل رؤیاســت .او معتقــد
اســت روشهــای ارزیابــی بایــد متناســب و متعــادل بــا نیازهــای منحصــر بــه هــر فــرد باشــند.
ً
او بــرای ســاختن نظریــۀ شــخصیت خــود ،از اطالعاتــی اســتفاده میکنــد کــه عمدتــا آنهــا را از
بازیدرمانــی ،بررســیهای زندگینامــهای و تحلیــل روانــی ـ تاریخــی بهدســت آورده اســت .از
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نظــر شــولتز غیرعادیتریــن روش ارزیابــی اریکســون تحلیــل روانــی ـ تاریخــی 1اســت زیــرا ایــن
نــوع تحلیــل از ســنخ بررسـیهای زندگینامـهای اســت .وی از چارچــوب نظریــۀ شــخصیت خــود
بــرای توصیــف بحرانهــا و روشهــای مقابلهکــردن شــخصیتهای ّ
مهــم سیاســی ،مذهبــی و
ی ـ تاریخــی او ارائــه تصاویر شــفاهی از
ادبــی اســتفاده میکنــد .از ایـنرو ،اســاس کار تحلیــل روانـ 
رهبــران بزرگــی چــون مارتیــن لوتــر 2و مهاتمــا گانــدی 3اســت كــه بــرای انعــکاس تكامــل هنجارهــا
مناســب هســتند (شــولتز262 :1387 ،؛ .)Nelson ,2009 :159
ی مهــم تمرکــز دارنــد؛ رویــدادی کــه
ویژگــی ایــن بررســیها آن اســت کــه معمــوال بــر بحرانــ 
بیانگــر موضــوع مهـ ّـم زندگــی اســت و فعالیتهــای گذشــته ،حــال و آینــده را یکپارچــه میکنــد.
اریکســون بــا اســتفاده از روشــی کــه آن را «ذهنگرایــی منضبــط» نامیــد ،دیــدگاه آزمودنــی را
بهعنــوان دیــدگاه خــودش میپذیــرد و رویدادهــای زندگــی را از زاویــه دیــد آن فــرد ارزیابــی
میکنــد و هیــچگاه از آزمونهــای روانشــناختی بــرای ارزیابــی شــخصیت اســتفاده نمیکنــد
(شــولتز .)263-262 :1387 ،وی همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه عوامل اجتماعــی و تاریخی،
بــر شــکلگیری ّ
هویــت خــود تأثیــر میگذارنــد و ایــن بهنوبــۀ خــود ماهیــت شــخصیت را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد .البتــه او سـ ّ
ـن بحــران هویــت را حــدود  12تــا  18ســالگی میدانــد کــه بــه
طریقــی حــل میشــود (شــولتز .)270-269 :1387 ،از ایـنرو ،نــگارش ایــن اثــر نیــز بــر همیــن
منــوال پیــش خواهــد رفــت و بهدلیــل ظرفیــت انــدک ســیاق مقالــه ،تنهــا بــه برخــی از ابعاد ســبک
زندگــی امــام رضــا  gپرداختــه خواهــد شــد.
اریکســون مراحــل رشــد روانــی ـ اجتماعــی و نیروهــای آن را بــر اســاس ســنین مختلــف
دســتهبندی میکنــد کــه از تولــد تــا 1ســالگی (مرحلــه دهانــی ـ حســی)آغــاز میشــود .ســپس
بــه ترتیــب از  1تــا  3ســالگی (مرحلــه عضالنــی ـ مقعــدی) ،از  3تــا  5ســالگی (قــدرت جابجایــی)،
از  6تــا  11ســالگی (مرحلــه نهفتگــی) ،از  12تــا 18ســالگی (مرحلــه نوجوانــی) ،از  18تــا 35
ســالگی (مرحلــه جوانــی) ،از  35تــا  55ســالگی (مرحلــه بزرگســالی) و از  55ســالگی بــه بعــد
1. Psycho Historical Analysis.
2. Martin Luther.
3. Mahatma Gandhi.
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(مرحلــه پختگــی) را میشــمارد (شــولتز .)260-251 :1387 ،وی مراحــل رشــد را اینگونــه
ارائــه کــرده اســت و تأثیــر فرهنــگ ،جامعــه و تاریــخ را بــر شــخصیت بــه رســمیت میشناســد ،از
ایـنرو ،رشــد شــخصیت را بــه هشــت مرحلــه گذشــته تقســیم کــرد .تعــارض در هــر مرحلــه ،فــرد
را بــا روشهــای مقابلهکــردن ســازگارانه و ناســازگارانه روب ـهرو میســازد .رشــد تحــت تأثیــر اصــل
اپیژنتیــک قــرار دارد؛ هــر مرحلــه بــه نیروهــای ارثــی بســتگی دارد ولــی محیــط تعییــن میکنــد
کــه آیــا آنهــا تحقــق یابنــد یــا نــه.
شخصیت سالم و رویکردهای ارتقای دینی در نگاه اریکسون

تبییــن اریکســون از شــخصیت ســالم اینگونــه اســت کــه هیچــگاه بــه فقــدان بیماریهــای
فــردی تعبیــر نمیشــود؛ بلکــه شــخصیتی را ســالم میدانــد کــه ترجیحــا دارای یكــی از ای ـن
ویژگیهــا باشــد :الــف) اعمــال فعاالنــه بــرای چیرهشــدن بــر محیــط ب) ابــراز احســاس
منحصربهفــرد بــودن درون خــود و ارتبــاط داشــتن بــا اطرافیــان و ج) ادراك دقیــق خــود و جهــان
( .)Erikson,1968 :91-92; 1987:598از ســوی دیگــر ،فولــر بــر ایــن بــاور اســت کــه محوریــت
نظریــۀ اریکســون بــر رویكــرد كاركردگرایــی بــوده کــه بــه چگونگــی انطبــاق بــا محیــط میپــردازد و
اگــر در فضــای دیــن بـهكار رود ،كاركردگرایــی از پرسـشهای صحیــح اجتنــابكــرده ولــی دربــاره
چگونگــی یاریرســاندن افــراد در تكاملشــان پرســش میکنــد (.)Nelson :2009 :159
زیربنــای نظریــه اریکســون بــر ســه اصــل اســتوار اســت کــه توجه بــه آنهــا در توســعه و رشــد دینی
ضــرورت دارد :الــف) داشــتن برنامـهای فطــری بــرای تعالــی بهســوی تمامیــت در گســتره زندگــی
ب) اجــرای برنامــه تعالــی بــا ترتیبــی خــاص ذیــل وظایــف ویــژه در شــرایط مختلــف ج) ضــرورت
رشــد مناســب در مراحــل اولیــه بــرای موفقیــت .در طــی ایــن طــرح هش ـتمرحلهای ،فرصتــی
بــرای افــزودن تواناییهــای ویــژه فراهــمشــده كــه میتوانــد در طــول زندگــی ثبــات داشــته باشــد
( .)Erikson,1964 :138-140از میــان مراحــل هشــتگانۀ گســترۀ عمــر اریکســون مرحلــه
كودكــی اهمیتــی ویــژه دارد زیــرا فرصــت شــكلگیری اعتمــاد اصلــی در دیگــران و محیــط را در
اختیــار میگــذارد .دوره نوجوانــی نیــز بحرانــی اســت زیــرا در طــول ایــن دوره هویتمــان 1را بــه
1. Identity.
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شــكل «احســاس عینــی فــردی و تــداوم تاریخــی» 1ارتقــا میدهیــم .آنچــه اریکســون بــر آن تأکیــد
اطمینان
میکنــد و همــواره مهــم برمیشــمارد ،احســاس بهینــۀ هویــت اســت زیــرا ایــن احســاس
ِ
ن کــه شــادمانی فیزیكــی و روانشــناختی را
درونــی معنــای مثبــت بــه زندگــی میبخشــد ،همچنــا 
بــه دنبــال دارد ( )Erikson,1968 :17,165و مهمتــر آنکــه در مراحــل بعــدی تكامــل نیــز ،منشــأ
افزایــش صمیمیــت ،وفــاداری و عشــق خواهــد بــود (.)Markstrom & Kalmanir ,2001
از ســوی دیگــر ،هویــت در بــدو نوجوانــی در مجموعـهای مرکــب از محركهــای مثبــت و منفــی
شــكل میگیــرد .هویــت مثبــت 2مــا نســبت بــه دیگــران در اســلوب فكــری کــه الگــوی ماســت،
نمایــان میشــود .ایــن نــوع از هویــت ،بهگونــۀ ســنتی بــه كمــك جامعــه ایجــاد شــده و در عیــن
ارتباطــات بــا گذشــته ،بــه ســمت آینــده نیــز میــل میکنــد ( .)Erikson,1968 :303,310اگرچــه
ممكــن اســت در شــکلگیری هویــت منفــی 3مجموع ـهای از آرمانهــا یــا باورهــا را واكنشــی در
برابــر ســاختار خاصــی بــروز دهیــم ،ولــی همــه در موقعیتهــای منفــی قــرار داریــم و نمیخواهیم
ماننــد فــرد یــا گــروه خاصــی منفــور باشــیم .در مــوارد خاصتــر ،گروههــای مــردم بــا هویتهــای
منفــی میتواننــد دربــارۀ خــود متفــاوت و خــاص بیندیشــند کــه شــاید تنهــا مــردم ارزشــمند روی
زمیــن هســتند ( .)Erikson,1987 :580مبنــای کار اریکســون ایــن نبــود کــه بــرای دیــن ارزشــی
قایــل باشــد ،اگرچــه زمانــی مدعــی بــود کــه یــک پیــرو مســیحی اســت .بــا اینهمــه ،وی از
کارکردگرایــی در اثــر آخــر و در تحلیــل روانشناســی ـ تاریخــی خــود دربــارۀ مارتیــن لوتــر و مهاتمــا
گانــدی فاصلــه گرفــت زیــرا كاركردگرایــی غالبــا راهــی بــرای خالصــی از تعالــی اســت (:159,161

.)Nelson,2009
شــکلگیری ارتقــای دینــی در مراحــل كودكــی و دورۀ نوجوانــی ،از پیشنیازهــای نظریــۀ
اریكســون اســت کــه دو شــاخصۀ رشــد و شــكلگیری ّ
هویــت از میان آنهــا اهمیت بیشــتری دارند
و مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ آن شــمرده میشــوند .از ســوی دیگــر ،رهیافتهــا و کارکردهــای
دیــن بــا مســائل تكمیلــی چــون تــوکل قریــن اســت .وی دیــن نظاممنــد را نهــاد اجتماعــی بزرگــی
1. Sense of Personal Sameness and Historical Continuity.
2. Positive Identity.
3. Negative Identity.
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میدانــد كــه از رهگــذر آن ،احســاس تــوکل و اطمینــان مجــدد در آدابــی نظیــر نماز و شــعایر فراهم
میشــود .ایــن اعتمــاد ،مایــۀ ظهــور تجربــۀ دینــی و نیــز پای ـهای بــرای امیــدواری اســت (:83,84

 .)Erikson,1968بــر اســاس یافتههایــی از نظریــه اریکســون ،اهـ ّـم نــکات رویکــرد او بــرای ارتقــا
و رشــد ســطح دینــی ،از چهــار منظــر قابــل توجــه اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره میشــود:

منظــر اول؛ ارتبــاط دیــن و هویــت .فلســفۀ موضــوع نظریــه اریکســون در واقــع بــرای کشــف
ارتبــاط بیــن آندو اســت کــه هویــت بهعنــوان کانــون زندگــی فــردی ،مشــابه مفهــوم ایمــان
پــاول تیلیــش بــود .اریکســون معتقــد اســت در مراحــل گوناگــون زندگــی بــا اضطرابهــا و
پریشــانیهایی مواجــه میشــویم .ایــن مســتلزم رشــد ّ
هویــت وجــودی اســت كــه از ســایر

وجــوه ّ
هویــت مجزاســت .بــرای بیشــتر مــردم ،منابــع ایدئولوژیكــی ســنن دینــی اینگونــه بــود؛
ولــی اریكســون معتقــد بــود ســایر ایدئولوژیهــا ممكــن اســت ایــن نیــاز را برآورنــد .عــاوه بــر
ایــن ،وی اعتقــاد داشــت گروهــی از مــردم بــا چالشهــای عصــر خــود روبــهرو میشــوند و
ایــن مســئله را مســتقیما برطــرف میكننــد و بــه پاس ـخهایی فراتــر از آنچــه دیگــران دادهانــد،
دســت مییابنــد .آنهــا نوابــغ دینــی چــون لوتــر یــا گانــدی هســتند كــه راههــای جدیــدی را بــرای
بشــریت روشــن میكننــد (.)As cited in Nelson,2009 :162
منظــر دوم؛ دیــن و معنویــت .وجوهــی از تجربــۀ انســانی اســت كــه در میانســالی صفتــی پایــدار
میشــوند .تصــور اریكســون دربــارۀ دیــن اینگونــه اســت کــه نقــش ویــژۀ حیاتــی در بزرگســالی
دارد و بــرای باالبــردن یكپارچگــی و یــاری فــردی كــه بــا نگرانیهــای نهایــی ســروكار دارد .ســایر
محققــان طبیعــت دینــی ،میانســالی را در اندیشــ ه اریكســون بررســی كردهانــد .بــرای نمونــه،
موضوعــات دینــی در مفهــوم ســازندۀ وی آشــكار اســت ،وظیفــه میانســالی فداكــردن (ایثــار) خود
بــرای حفــظ نســل جوانتــر اســت ،آنجاكــه تصویــر هنجــاری نوعدوســتانهای از انســان فراهــم
میكنــد .یافتههــای پژوهــش اخیــر نشــان میدهــد ویژگیهــای شــخصیتی افــراد بســیار بالنــده
همچــون امیــد راســخ ،تــوکل و ایمــان اغلــب بــر زیربنایی مذهبــی اســتوارند و دیگــر آنکــه میتوان
بالندگــی را با جســتجوی جاودانگی فــردی مرتبــط دانســت.)As cited in Nelson,2009 :162( .
منظــر ســوم؛ وجــه اخالقــی ـ اجتماعــی .اریکســون نظریــه ارتقــای خــود را كــه بــا زندگــی دینــی
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مرتبــط اســت ،بســط داد .هنگامــی كــه الصــاق غیــرارادی بــه جزمیــت اخالقــی دیــن را رد كــرد،
در ایــن فكــر بــود كــه هــر فــرد بهعنــوان هــدف نــه وســیله بــه رشــد اخــاق اصولــی بــر پایــه تقابــل
و اصــل كانتــی از رفتارهــای دیگــران نیــاز دارد .او میانگاشــت ایــن احســاس اخالقــی بزرگســال،
بایــد بــر اســاس یكپارچگــی ایدئولــوژی بــا وجــدان در شــخصیت بزرگســال پایهگــذاری شــود .وی
معنــای آرمــان اخالقــی را بــا مفهــوم مســیحی عشــق بــدون قیــد و شــرط بهجــای مفهــوم رســمی
عدالــت معــادل كــرد؛ همانگونــه كــه در نظریهپــردازان رشــد پیــاژهای 1نظیــر الرنــس كولبــرگ

2

دریافــت (.)As cited in Nelson,2009 :162-163
منظــر چهــارم؛ هویــت ذهنــی و کســب فضایــل مثبــت .اریكســون در كار بعــدیاش بــه فضایــل
مثبتــی توجــه نمــود كــه در هــر مرحلــه از ارتقــا نمــودار میشــوند .وی اینهــا را بهعنــوان
قــوای اساســی بررســی كــرد كــه ســرزندگی را بــرای ســایر ویژگیهــای مثبــت فراهــم میكنــد.
فضیلتهایــی كــه بهوســیلۀ اریكســون بــه تصویــر كشــیده شــد ،از زندگــی در جامعــۀ چندنســلی
گســترش مییابنــد و بهطــور نزدیكــی بــا دیــن گــره خوردهانــد (:113-114 ;1968:232

 .)Erikson,1964مثــا اریكســون بــاور داشــت كــه برتــری امیــدواری یــا «بــاور پایــدار در رســیدن
بــه آرزوهــای پرشــور» هــردو بنیادیانــد کــه از ایمــان بزرگســالی نشــأت میگیــرد .مثــا فضیلــت
وفــاداری (توانایــی در وفادارمانــدن كــه آزادانــه جریــان دارد ،برخــاف تضادهــای اجتنابناپذیــر
حاکــم بــر نظامهــای ارزشــی اســت) در مركــز هویــت قــرار دارد و بــا ایدئولــوژی و تصدیــق دیگــران
حمایــت میشــود ،بهطوریكــه هــردو میتواننــد بهوســیله دیــن تأمیــن شــوند .حــد اعــای
فضیلــت او حكمــت اســت كــه بــا توجــه مــداوم در زندگــی ولــی فــارغ از وابســتگیها رابطــه دارد
( .)Erikson,1964 :118,125,133وی بــر ایــن بــاور اســت کــه در راســتای هویــت اصلیمــان
هویــت ذهنــی را نیــز پــرورش دادیــم ،علــم بــه بودنمــان بــه روش پایــدار فــردی تــداوم را در روابــط
ً
مــا فراهــم میكنــد .اریكســون ارتقــا را رشــد داد .تقریبــا وجــه عرفانــی ایــن تفكــر در میــان
دستنوشــتههایش بــر روی «مــن» یــا معنــای الهــی از آگاهــی ،وجــود و زندگــی اســت كــه بــا
آگاهــی پیــش مــیرود (.)As cited in Nelson,2009 :164
1. Piagetian Developmental Theorists.
2. Lawrence Kohlberg.
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ی ـ تاریخــی از جنبههای
جمعبنــدی نظریــۀ اریکســون این اســت کــه وی بر اســاس تحلیــل روانـ 
مختلــف شــخصیت بــه برخــی از مراحــل رشــد اکتفــا کــرده و قایــل اســت رشــد شــخصیت در
طــول عمــر و در طــی هشــت مرحلــه حاصــل میشــود .روش بررســی زندگینامــهای او بــرای
مطالعــۀ شــخصیت افــراد سیاســی و دینــی کاربــرد داشــت .وی اصــول س ـهگانهای را بــرای بیــان
ویژگیهــای شــخصیت ســالم ارائــه کــرد کــه مهمتریــن آن داشــتن برنامــه فطــری بــرای تعالــی
اســت .شــکلگیری ارتقــای دینــی در مراحــل كودكــی و نوجوانــی ،پیشنیــا ز نظریــۀ اریكســون
بــوده کــه دو شــاخصۀ رشــد و شــكلگیری ّ
هویــت از میــان آنهــا اهمیــت بیشــتری دارنــد .وی
در دیــن نظاممنــد ،از تــوکل و اعتمــاد و ایمــان در شــعایر و آدابــی چــون نمــاز یــاد میکنــد کــه
ایــن تــوکل و اعتمــاد ،امیــدواری را در پــی دارد و تجربــه دینــی را بــه ظهــور میرســاند .اســتواری
اینهــا زیربنــای دینــی میطلبــد و منظرهــای دیــن و ّ
هویــت ،دیــن و معنویــت ،وجههــای اخالقــی
ـ اجتماعــی هویــت و هویــت ذهنــی و کســب فضایــل مثبــت شــخصیت از جملــه رویکردهایــی
اســت کــه در نظریــه گســتره عمــر از آن ســخن مـیرود .بــرای تطبیــق و تحلیــل بهتــر ،تصویــری از
رویکردهــای نظریــه اریکســون در شــکل  1-2نمایانــده شــده اســت.

شکل1-2
پیکره هویت در نگاه اریک اریکسون .طبق نظریه گستره عمر اریکسون ،رویکردهای او برای ارتقا و رشد سطح دینی
هویت آدمی را تشکیل میدهد .جامع این مجموعه پیکرۀ ّ
چهار منظر دارد و هر یک بهگونهای ّ
هویت انسان است که
در طول عمر طبق عوامل ّ
مهم شخصیتی نظیر ژنتیک ،محیط ،والدین و یادگیری رخ مینماید.
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ب) سبک زندگی
ســازمان جهانــی بهداشــت بــه عنــوان ارائهدهنــدۀ ضــرورت «نظریــه ســبک زندگــی» 1ایــن تعریــف
را پیشــنهاد میکنــد« :ســبک زندگــی ،الگوهــای انتخابــی ـ رفتــاری متناوبی هســتند که به حســب
موقعیتهــای اجتماعــی ـ اقتصــادی انســانها بــوده و آسایشــی را در امــوری کــه قــدرت بــر انتخاب
دارنــد ،در دســترس آنــان ق ـرار میدهــد.)World Health organization(WHO(,1986 :118( ».
دربــاره ســبک زندگــی تعریفهــای مختلفــی ارائــه شــده ،امــا بــر اســاس متــون موجــود از دو منظر
قابــل تعریف اســت:
منظــر اول؛ ســبک زندگــی بهعنــوان پدیــدهای اجتماعــی ـ فرهنگــی اســت (: 845-855

 .)World Health organization,1986 :117-124 ; Dean ,et al,1995بــر مبنــای ایــن دیــدگاه،
الگوهــای رفتــاری متأثــر از زمین ـهای اســت کــه فــرد در آن زندگــی میکنــد و بافــت زندگــی فــرد
بــا ســبک زندگــی او ارتبــاط متقابــل دارنــد .ارزشهــای فرهنگــی و باورهــا ،عادتهــای رفتــاری
را کــه محــدود یــا ترغیبشــده باشــند ،بهوســیلۀ شــرایط اجتماعــی ـ اقتصــادی خــاص شــکل
میدهنــد .از ایــنرو ،ســبک زندگــی بــر الگــوی رفتارهــا معطــوف میشــود.
منظــر دوم؛ ســبک زندگــی بهعنــوان ویژگــی فــردی محســوب شــود (مهــدوی کنــی:1387 ،
 .)63-59طبــق ایــن نظریــه ،ســبک زندگــی شــامل رفتــار ،افــکار ،احساســات فــرد و حرکــت بــه
ســوی هــدف بــوده ،دایــره آن بــه وســعت یــک) فعالیتهــا؛ دو) عالقهمندیهــا؛ ســه) عقایــد و
باورهــا (نگرشهــا و گرایشهــا)؛ چهــار) امــوال و پنــج) روابــط اجتماعــی فــرد اســت .از ای ـنرو،
مؤلفههــای متعــدد آن کــه برگرفتــه از رویکردهــای مختلــف اســت و روابــط اجتماعــی در مرحلــه
آخــر مدنظــر قــرار میگیــرد در امــور ذیــل خالصـ ه شــده اســت :الگوهــای مصــرف ،نــوع پوشــش،
نحــوه صحبــت ،نگرشهــا و الگوهــای مربــوط بــه نقــاط تمرکــز عالقهمنــدی در فرهنــگ ،روابــط
زناشــویی ،عقالنیــت ،دیــن ،خانــواده ،میهنپرســتی ،آمــوزش ،هنرهــا و ورزشها ،اوقــات فراغت،
آداب معاشــرت ،چش ـماندازهای اخالقــی ،ارزشهــای سیاســی ،الگوهــای زندگــی خانوادگــی،
تربیــت کــودک و روابــط بــا فرزنــدان.
1 Concept of Lifestyle.
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صاحبنظــران ایــن حــوزه ،نحــوۀ شــکلگیری ســبک زندگــی در دوران کودکــی ،نگرشهــا،
وظایــف اصلــی زندگــی و تعامــل آنهــا بــا یکدیگــر را در قالــب درخــت ســبک زندگــی نشــان
میدهنــد .ارزشهــا و مفاهیــم انسانشــناختی و فلســفی را مطــرح کــرده و تمــام زندگــی را
بهصــورت یکپارچــه بــه تصویــر میکشــند (کاویانــی .)27-26 :1391 ،بــر ایــن اســاس ،آلفــرد
آدلــر و پیــروان او همچــون کــرت آدلــر ،لیــدا ســیچر ،الکســاندر مولــر ،ســوفیا وریــس ،آنتونــی
بــروک ،ارویــن وکســبرگ ،الکســاندر نــؤر ،ســوفیا الزارفلــد ،آیــدا لــوی ،فردینانــد بــرن بــام و
دیگــران ،بــه موضــوع ســبک زندگــی پرداختهانــد (کاویانــی .)69-67 :1391 ،آدلــر نظــام
روانشــناختی خــود را «روانشناســی فــردی» نامیــد تــا نشــان دهــد کــه تمــام توجهــش بــه درک
ّ
ماهیــت یگانــه و کلیــت فــرد معطــوف اســت ،نــه بــه ایــن معنی کــه عامــل اجتماعــی را کـمارزش
شــمرده اســت.
مفهــوم جدیــد ســبک زندگــی حوزههــای مختلــف علــوم انســانی ـ اعــم از جامعهشناســی،
روانشناســی ،انسانشناســی ،مدیریــت ،مطالعــات فرهنگــی و علــوم اجتماعــی ـ را بررســی
میکنــد .تمرکــز اصلــی و موضــوع اساســی ســبک زندگــی در همــۀ ایــن شــاخهها رفتــار آدمــی
اســت کــه حاصــل جهانبینــی و الگوهــای پابرجــای زندگــی فــردی یــا اجتماعــی اوســت .در
واقــع ،چگونــه زیســتن و مدلهــای رفتــاری بشــریّ ،
مبیــن ماهیــت اندیشـ ه و ارزشهــای انســانی
اســت کــه در پرتـ ِـو بایســتهها و شایســتهها شــکل میگیــرد و هرقــدر متعالیتــر باشــد ،رفتــاری
وزینتــر و خردمندانهتــر ظهــور میکنــد .ایــن مفهــوم از نظــر فــردی بــا طــرز زندگــی ،آداب و

رســوم ،فکــر و ذهــن ،ذوق و ســلیقه ،شــخصیت و رفتــار ،ژنتیــک و وراثــت و از نظــر اجتماعــی بــا
خردهفرهنگهــا ،جامعــه و محیــط مرتبــط اســت .از ایــنرو ،بــا مطالعــۀ مبانــی نظــری ســبك
زندگــی میتــوان مدعــی شــد کــه از پنــج منظــر در پژوهشهــای مختلــف مدنظــر قــرار گیــرد:
 .1ســبك زندگــی ب ـ ه عنــوان مجموعــه آگاهیهــای زندگــی  .2ســبك زندگــی بــه عنــوان ســبک
تفكــر و اندیشــه  .3ســبك زندگــی بهعنــوان ایجــاد كننــدۀ توانایــی «یادگیــری نحــوۀ زندگــی» .4
ّ
ن «شــیوه
ســبك زندگــی بهعنــوان توانایــی «حــل چالشهــای زندگــی»  .5ســبك زندگــی بهعنــوا 
آمــوزش کارکردهــای زندگــی».
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بــا مطالعــه الگوهــای رفتــاری امــام رضــا  gایــن اثــر چقــدر ارزش و منزلــت مییابــد؟
الگوهــای پایــدار فــردی و اجتماعــی ،چگونــه زیســتن و تعامــل ایشــان بــا دیگــران برای تشــنگان
حقیقــت روش ـنگری کــرده ،ماننــد آفتابــی در ضمیــرش میدرخشــد و بــا پیــروی از آن ســیرۀ
نــاب ،ســرانجام بــه ســاحل هدایــت و رســتگاری میرســد .بــه دلیــل اهمیــت و رفعــت جایــگاه
امــام رضــا  gدر میــان فــرق و مذاهــب اســامی و پیونــد قلبــی و معنــوی کــه مردم بــا حضرتش
برقــرار میســازند ،ضــرورت پرداختــن بــه ایــن مفهــوم را آشــکارتر میکنــد ،خاصــه اینکــه زمیــن
فطــرت آدمــی تشــنه الگوســازی و نهادینهکــردن ّ
خلقیــات انســان کامــل و متعالــی در وجــود
خویشــتن اســت.

.3دلیل برگزیدن امام رضا  gاز میان سایر ائمه b
در تمــدن بشــری و در میــان اقــوام و ملــل مختلــف ،تعــداد ماههــای ســال را در هــر تقویــم
(شمســی ،قمــری و میــادی) و حتــی ماههــای رومــی رومیــان قدیــم ،دوازده شــمردهاند .قــرآن
کریــم نیــز ضمــن صحهگــذاردن بــر ایــن قاعــده بشــری و عرفــی ،تعــداد ماههــا را نــزد حقتعالــی
از زمــان خلقــت آســمان و زمیــن در کتــاب تکویــن و تشــریع کــه در جایــگاه عقــل و لــوح محفــوظ
منعکــس اســت ،دوازد ه مــاه بیــان میکنــد .مفســران عامــه و خاصــه ذیــل کریمــه بــا عظمــت
ـماوات َو ْ َ
ِ
ی ِكتـ ِ
ض
السـ
ـر َش ـ ْهرا ً ف ـ 
«إ َِّن ِع ـ َّد َة ُّ
ال ْر َ
الش ـ ُهو ِر ِع ْنـ َ
ـو َم َخ َلـ َ
ـق َّ
ـاب اهلل ِ یَـ ْ
ـد اهلل ِ ا ْثنــا َع َشـ َ
َ
ـر ٌم» (توبــه )36/بیــان کردهانــد از میــان ایــن ماههــا در تقویــم قمــری چهــار مــاه
ِم ْنهــا أ ْرب َ َع ـ ٌة ُحـ ُ
ذیالقعــده ،ذیالحجــه ،محــرم و رجــب حرمــت بیشــتری دارنــد؛ یعنــی اگــر کســی در ایــن چهــار
مــاه فعــل ســزا و نیکــی انجــام داد اجــر او مضاعــف اســت و اگــر نافرمانــی اتفــاق افتــاد ،عــذاب او
نیــز مضاعــف اســت (طبــری آملــی1412 ،ق ،ج90-89 :10؛ طبرانــی2008 ،م ،ج311 :3؛ ابن
کثیــر1419 ،ق ،ج .)131-130 :4گویــا خداونــد بــرای مهمانــی عظیمــی کــه در حــج بنــا نهــاده
حرمــت خاصتــری قــرار داده اســت؛ زیــرا اصــل عمــل حــج کــه در مــاه ذیالحجــه انجام میشــود
موجــب تقویــت دیــن 1برشــمرده شــده اســت (طبــری آملــی1413 ،ق .)113 :حتــی در زمــان
َ .1وال َْح َّج تَ ْشیِیدا ً لِلدِّ ین.
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جاهلیــت نیــز حرمــت ایــن ماههــا را نگــه میداشــتند و از جنــگ و جــدال پرهیــز میکردنــد.
ایــن ظاهــر آیــۀ مبارکــه بــود ،امــا تأویــل و تفســیر آن را اهــل بیــت  bفرمودنــد کــه باطــن ایــن آیــه
مــا هســتیم؛ همانــا مــا ائمــه دوازدهگانهایــم و در میــان مــا بــرای چهــار امــام حرمــت خــاص وجــود
دارد ،ایــن چهــار امــام دیــن ّقیمانــد و بایــد بــه امامــت همــه اقــرار کــرد ،همــه امــام مفترضالطاعــه
هســتند تــا هدایــت یابیــم و بــه حــق واصــل شــویم (ابوالفتــوح رازی1408 ،ق ،ج241-239 :9؛
حویــزی1415 ،ق ،ج215 :2؛ زبیــدی1428 ،ق ،ج118 :3؛ اشــکوری ،1373 ،ج-257 :2
 .)258همــه امامانــد و همامانــد ،همــه بزرگوارنــد و گرامــی کــه در آن هیــچ ســخن و تردیــدی
ً
نیســت ،از عجایــب اینکــه نــام مبــارک ایــن چهــار امــام ،علــی اســت و اتفاقــا کنیــۀ آنهــا نیــز
ابوالحســن اســت؛ ابوالحســن علیبــن ابیطالــب  ،cابوالحســن علــی بــن الحســین الســجاد
 ،cابوالحســن علیبــن موســیالرضا c؛ ابوالحســن علیبــن محمــد الهــادی .cمهمتــر
آنکــه یاعلــی 1نــدای جبرئیــل اســت بــه پیغمبــر گرامــی در روز احــد کــه ای پیامبــر  ،nصــدا بــزن
علــی  gرا در هــر مشــکلی کــه گرفتــار آمــدی (قیصــر األفغانــی1416 ،ق ،ج1087 :2؛ عطــار
نیشــابوری401 :1376 ،؛ لســان الملــک ســپهر ،1392 ،ج.)355 :1

 .4یافتهها؛ تحلیل روانشناختی سبک زندگی امام رضا g
از ویژگیهایــی کــه در ســیرهنامهها و زندگینامههــا از نظــر روانشناســی مطالعــه میشــود،
جنبههــای کنجــکاوی ،حساســیت بــه حقایــق ،ظرفیت تفکــر منطقی ،تنظیــم دقیق احساســات
و حتــی اشــراق را توجــه میکننــد و از ایــنرو در تحلیــل و تبییــن شــخصیت بــه ایــن نتیجــه
میرســند کــه آن در واقــع تراکــم متغیرهــای گسســته و جزیــرهای فــردی نیســت؛ بلکــه شــخصیت
مجموعـهای اســت پیچیــده و یکپارچــه کــه پژوهشهــایچنینــی بــه دنبــال ارائــه روش فهــم ایــن
پیچیدگیهاســت .بــه همیــن دلیــل ،هنگامــی کــه اریکســون در ارزیابیهــای روانشناســانهاش
بــه موضوعــات متفاوتــی چــون اختاللهــای روانشــناختی و بیماریهــا و همینطــور ســامت
روان شــخصیتهابهطــور افراطــی پرداخــت ،مــورد انتقــاد واقــع شــد خاصــه اینکــه در فراینــد
ده َعونَا ل َ
ك یَا َعلِى.
نجلِى ،بِوِالیَتِ َ 
الع َجائب ،تَجِ ُ
َك فِى النَّ َوائب ،ك ُُّل غ َّم َو َه ّم َسیَ َ
 .1نَا ِد َعلِیّا َمظ َه َر َ
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ایــن مطالعــه ،تجربــۀ دینــی را نادیــده گرفــت ( .)Wulff, 1997 :405-408عــاوه بــر ایــن ،در
بخــش مقدمــه بــه نبــود امــکان برخــی از ویژگیهــای تحلیــل روانشــناختی نظیــر اختاللهــای
روانشــناختی و بیمــاری دربــاره امــام معصــوم بهدلیــل دو شــاخصۀ مهـ ّـم علــم و عصمــت الهــی
اشــاره شــد .نظــر بــه اینکــه ســامت روان آثار مثبــت فــردی و اجتماعــی دارد و میتواند از بســیاری
نقایــص پیشــگیری کنــد ،بــه موضوعــات روانشــناختی شــخصیت و تواناییهــا و کارکردهــای آن
تمرکــز میشــود .قابلیتهایــی ماننــد مدیریــت اســترس ،مدیریــت خشــم ،مهارتهــای ارتباطــی،
ّ
توانمنــدی حــل مســائل و موانــع ،تفکــر خالقانــه و نقادانــه از محورهــای مهـ ّـم ایــن ارزیابــی اســت.
از ســوی دیگــر ،عناصــر مهــم بــرای تحلیــل شــخصیت را در ســه دســته اصلــی میتــوان خالصــه
کــرد :الــف) انگیزههــا؛ کــه شــامل قــدرت و موفقیــت شــده و عامــل هدایــت شــمرده میشــود.
ب) شــناختها و باورهــا؛ کــه بــه نگرشهــا و ارزشهــا توجــه دارد .ج) خلقوخــو و صفــات؛ کــه
بــه اوصــاف و ویژگیهــای درونــی شــخصیت تمرکــز دارد.
بنابرایــن ،آنچــه از مــدل تحلیــل شــخصیتها برمیآیــد ،از «تفاوتهــای فــردی» نظیــر ســطح
انــرژی ،جامعهپذیــری ،کنتــرل تکانههــا ،ثبــات هیجانــی و ســبکهای ارتبــاط بــا دیگــران؛
از «ویژگیهــای خلقوخــو» ماننــد برونگرایــی (شــادخویی) ،ســازگاری (مطلوبیــت) ،پیــروی
از وجــدان ،ثبــات عاطفــی و تجربهانــدوزی؛ در «ســنجش انگیزههــا» ،مطلوبیــت اجتماعــی و
مدیریــت احساســات؛ در «ســبکهای رهبــری» نظیــر خشــم ،اضطــراب ،افســردگی ،بیانگــری
عاطفــی ،همــکاری و تمایــل مثبــت از اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد .بــرای مثــال ،ســبک
رهبــری افــراد شــاخص و مهــم در انتخــاب طریقــۀ برخــورد بــا مســائل دشــوار عــاوه بــر ماهیــت
فراینــد تصمیمگیــری مؤثــر اســت زیــرا برخــی بــر ایــن باورنــد کــه ســبک رهبــری هــر شــخصیتی
نتیجــه و چکیــدۀ رفتارهــای اولیــن موفقیــت مؤثــر رهبــری اوســت و اگــر بتوانــد در طــول زمــان و
در موقعیتهــای آینــده بــه آن اعتمــاد کنــد ،میتوانــد تقویــت شــود و از ایـنرو ،طریقـهای بــرای
ارتبــاط بــا جهــان اطــراف خــود قــرار گیــرد (.)Barber ,1977
از آنچــه گذشــت ،دربــارۀ ســبک زندگــی امــام رضــا  gاز نــگاه اریکســون ،ایــن مطالب بهدســت
میآیــد:
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اول .اریکســون ،مراحــل رشــد روانــی ـ اجتماعــی و نیروهــای آن را بــر اســاس ســنین مختلــف
بســط داده و  55ســالگی بــه بعــد را مرحلــه پختگــی دانســته بــود .بــا توجــه به مــدت عمــر گوهربار
امــام رضــا 203-148( gق) و بــا عنایــت بــه دوران طالیــی امامــت ایشــان ـ  193تــا 198ق
ـ بــا وجــود اختنــاق و خودکامگیهــای بســیار ،مدیریــت علمــی و فرهنگــی جامعــه اســامی را
در مدینــه عهــدهدار بودنــد ،ولــی امــام  gتوانســتند بهطــور نســبی فعالیتــی آزاد داشــته باشــند.
از ای ـنرو ،عمــده تربیــت شــاگردان و نشــر معــارف و حقایــق اســامی در ایــن دورۀ فرهنگــی رخ
داده اســت کــه تــا آغــاز خالفــت مأمــون بهطــول میانجامــد (پیشــوایی.)499-495 :1394 ،
در نــگاه اریکســون ،ایــن دوره در اوج بزرگســالی و پختگــی یــک انســان کامــل واقــع شــده اســت
کــه تمامــی مراحــل رشــد شــخصیت را در طــول زندگانــی و ادوار هش ـتگانه طــی کــرده اســت.
بــه همیــن دلیــل ،منشــأ آثــار و بــرکات بســیار بــوده و نگارنــده نیــز در بخــش یافتههــا اهــم وقایــع و
تأثیرگذارتریــن حــوادث فرهنگــی عمــر بــا برکــت امــام رضــا  gخاصــه دهــۀ اخیــر امامتشــان را
کــه عصــاره و بازتــاب زحمــات آن دوره اســت ،بررســی میکنــد.
از ســوی دیگــر ،بــا دقــت و تأکیــد بــر آنچــه گذشــت ،زیربنــای نظریــۀ اریکســون بــر ســه اصــل
اســتوار بــود :الــف) داشــتن برنامـهای فطــری بــرای تعالــی بهســوی تمامیــت در گســترۀ زندگــی
ب) اجــرای برنامــۀ تعالــی بــا ترتیبــی خــاص ذیــل وظایــف ویــژه در شــرایط مختلــف ج) ضــرورت
رشــد مناســب در مراحــل اولیــه بــرای موفقیــت .اکنــون بهتــر پدیــدار میشــود و انطبــاق مناســب
مییابــد کــه کاملتریــن و برتریــن برنامــه فطــری بــرای تعالــی بــه ســوی تمامیــت در سرتاســر
زندگــی همــان دیــن الهــی اســت و انســان را بــه کلمــه توحیــد فــرا میخوانــد .کثــرات و غیــر خــدا
را از او دور میســازد و از رهگــذر اجــرای احســن برنامههــای دینــی کــه شــامل آموزههــا و مناســک
میشــود ،میتوانــد انســان را در مســیر تعالــیاش بــه موفقیــت برســاند .از ایــنرو ،آن هشــت
مرحلــه رشــد ،فرصتــی بــرای افــزودن تواناییهــای ویــژه اســت كــه میتواند در طــول زندگــی ثبات
داشــته باشــد و همانطــور کــه در نظــر اریکســون و در بخــش تحلیــل شــخصیت آمــد ،عوامــل
اجتماعــی ـ تاریخــی و ژنتیــک در تکامــل و رشــد شــخصیتی تأثیــر مســتقیم دارند .با ایــن مطابقت
عینــی ،ذهــن بهطــور ناخــودآگاه بــه ســمت الگــوی انســان کامــل کــه نمونــه آن ،امــام رضــا g
اســت رهنمــون میشــود زیــرا هــم آینــۀ تمامنمــای آن برنامــۀ فطــری اســت و هــم شایســتهترین
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کســی اســت کــه برنامــۀ تعالــی را بــه خوبــی و کمــال اجــرا کــرده اســت.
دوم .بــه عقیــدۀ اریکســون دیــن نظاممنــد ،نهــاد اجتماعــی بزرگــی اســت كــه از رهگــذر آن،
احســاس تــوکل و اطمینــان مجــدد در آدابــی نظیــر نمــاز و شــعائر فراهــم میشــود .ایــن اعتمــاد،
مایــۀ ظهــور تجربــه دینــی و نیــز پایــه و اساســی بــرای امیــدواری اســت .در این راســتا ،پژوهشــی در
بــاب نســبت اخــاق و سیاســت بــه اســتناد حدیثــی از امــام رضــا  gعرضــه مـیدارد« :جایــگاه
آموزههــای اخالقــی را در شــریعت نبــوى از زبــان امــام هشــتم gنشــان میدهــد و بهخوبــی
اشــعار مـیدارد کــه ظواهــر دینــی و اقامــۀ شــعائر ،بــدون پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی نمیتوانــد
معـ ّـرف شــخصیت دینــی فــرد در هــر جایــگاه و پســت و مقامــی باشــد( ».احمــدی طباطبایــی،
 .)142 :1394مدعــای اریکســون گویــای حقیقتــی اســت کــه امــام  gتبییــن کردهانــد کــه
عــاوه بــر انجــام شــعائر دینــی و اهتمــام بــه آنهــا کــه سرســپردگی فــرد بــه آن دیــن را میرســاند،
ّ
تخلــق بــه آموزههــای متعالــی نظیــر راســتگویی و ادای امانــت و اصــول اخالقــی نظیــر تــوکل و
اعتمــاد بــه خداونــد در مناســک دینــی ،امیــدواری بــه مبــدأ هســتی ،تجربــه دینــی و الهــی را در
زندگانــی انســان پررنــگ میکنــد و ایــن از مظاهــر عالیــۀ یــک دیــن نظاممنــد اســت کــه هــم
انســان را بــه مراتــب عالیــۀ معرفتــی و انســانی رســانده و هــم بــه او هویــت بخشــیده اســت.
عــاوه بــر اینهــا ،قیــود بـهکار رفتــه در کالم اریکســون (تــوکل ،اطمینــان به مبدأ هســتی ،شــعائر
و امیــدواری) مایــۀ ّ
هویتبخشــی دینــی (ارتبــاط بــا مبــدأ متعالــی) بــه انســان اســت کــه رهیــن
پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی و انســانی اســت و ســرانجام آن تجربــه دینــی و نتیجـهاش ایمــان بــه
خداونــد خواهــد بــود .اگرچــه اریکســون فاقــد آن اشــراف علمــی بــه پیکرۀ اخــاق عملــی و نظری
اســت و ســایر مصادیــق اخالقــی را نشــمارده ،از بــاب مشــت نمونــه خــروار تنهــا بــه برخــی اشــاره
کــرده اســت ،لکــن امــام رضــا  gبــا اســتناد بــه کالم پیامبــر گرامــی اســام  nبــه ســنگبنای
اخــاق در پیکــره دیــن یعنــی صداقــت و امانتــداری تأکیــد ورزیــده و معیــار دینــداری را معرفــی
کردهانــد (ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج51 :2؛ فتــال نیشــابوری ،1375 ،ج .)373 :2البتــه ،ســایر
مــکارم و فضایــل اخالقــی موجبــات کمــال انســانی را فراهــم میکنــد و هنگامــی کــه از ملــکات
انســانی شــد ،هویــت دینــی او را میســازد مشــروط بــر آنکــه آدمــی مراقبــه داشــته باشــد و خــود
را از رذایــل اخالقــی دور بــدارد (احمــدی طباطبایــی .)144 :1394 ،در نــگاه مســیحیت ســنتی،
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كانــون شــخصیت را قلــب 1میداننــد کــه مســتقیم بهوســیله خداونــد شــناخته شــده و بایــد بــه
وجــود آن و ویژگیهایــش پیبــرد ( .)Pannenberg, 1985 :197-224امــا در فرهنــگ اســامی
مشــارطه ،مراقبــه ،محاســبه و معاتبــه از برنامههــای شــبانهروز ســالک راه خداســت .انســان بایــد
واردات قلبــی خــود را صیانــت کنــد و مراقبــه ،نگهبانــی از اعمــال خویشــتن اســت (ســمنانی،
 .)121 :1379اینگونــه اســت کــه انســان ســود یــا زیــان میکنــد .همچنیــن اســت کــه مراقبــه
را نــگاه پیوســته بــه ســوی دوســت میداننــد و تمــام همــت را بــر دیــدار او میگذارنــد (خوارزمــی،
 .)229 :1997آن بهرهمنــدی روح اســت از نفحــات و انــوار الهــی .خلــوت کــردن درون بــرای خــدا
نیــز مراقبــه اســت ،ایــن کــه کــدام یــک از خاطــرۀ روحانــی حضــور دارد یــا خاطــره شــیطانی کــه
دومــی را بایــد نفــی کنــد (جنــدی .)104 :1993 ،مالحظــه رقیــب حقیقــت مراقبــه اســت (فیض
کاشــانی ،1415 ،ج )156 :8و آن حالتــی بــرای قلــب اســت کــه نتیجۀ آن معرفتشناســی اســت.
ایــن ّ
هویــت دینــی اســت کــه در کانــون زندگــی فــردی و اجتماعــی خالصــه میشــود و هــم
ایمانگرایــی را بهدنبــال دارد و هــم ایمــان را ارتقــا میبخشــد کــه نتیجــۀ توجــه و عملکــرد
کارکردهــای مصادیــق دینــداری اســت و اریکســون در منظــر اول دیــن و ارتقــای دینــی (ارتبــاط
دیــن و هویــت) بــه آن اشــاره کــرد ( .)As Cited in Nelson, 2009 :162مضــاف بــر ایــن ،دقایــق
بســیار مهـ ّـم دیگــری ســزاوار تأکیــد و توجــه اســت بــه اینکــه اریکســون در منظــر اول؛ ّ
هویــت
دینــی را بهمثابــۀ ایمــان انگاشــته و اظهــار مــیدارد کــه انســان بــا اضطرابهــا و پریشــانیها
مواجــه میشــود ،از ای ـنرو ،معتقــد بــود ســایر ایدئولوژیهــا ممكــن اســت ایــن نیــاز را بــرآورده
ً
و آن چالشهــا را مســتقیما رفــع کننــد و بــه پاس ـخهایی فراتــر از آنچــه دیگــران دادهانــد ،دســت
مییابنــد .وی در ادامــۀ ایــن ســخن از نوابــغ دینــی چــون لوتــر یــا گانــدی نــام میبــرد كــه
راههــای جدیــدی را بــرای بشـ ّ
ـریت روشــن میكننــد .امــا آفتــاب حقیقــت اینجاســت کــه بــه نیکــی
جلــوه مــی کنــد و آن گوهــر ایمــان اســت کــه در ســرزمین انســان روشــنضمیر و پاکطینــت
میدرخشــد .هــر قــدر آدمــی رنــگ خلــوص و پاکـیاش بیشــتر باشــد ،ایمانــش افزونتــر اســت،
چــون سرچشــمهای از انــوار ،اوصــاف و اخــاق ربانــی و الوهــی در او جریــان یافتــه ،پریشــانیها
و اضطرابهــای پیشآمــده را بهخوبــی مدیریــت میکنــد ،زندگانــی سراســر آرامــش را تجربــه
1. Heart.
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میکنــد ،حتــی امــواج آرامــش او بــه دیگــران نیــز ســرایت میکنــد و نســیم رحمانـیاش ســایرین
ّ
را مینــوازد .ایمــان واقعــی حــال مشــاکل اســت ،اریکســون خــوب بــه راه درمــان ایمــان پــی بــرده
ی دیگــری را نیــز بــرای نجــات ارجــاع داده اســت لیکــن گمگشــتۀ واقعــی را کــه همــان
و ایدئولــوژ 
ایمــان نــاب اســت ،نیافتــه اســت .ایمــان نــاب را بایــد در ســرای انســان کاملــی چــون امــام رضــا
 gیافــت؛ او کــه خورشــید خورشیدهاســت ،از میــان دوازده نــور ،درخشــندگیاش چشـمنوازتر و
ّ
رحیمیــت حقتعالــی و تجلــی اوصــاف جمــال و کمــال اســت.
دلرباتــر اســت ،او آینــۀ رحمانیــت و
هرچــه از گفتــار و رفتــار و ملــکات از او ســرمیزند ،عیــن حــق اســت .اصــا حــق بــا او تعریــف
میشــود و مصــداق مییابــد؛ چــون جلــوۀ کمــاالت او در علــم الهــی اســت کــه در جــان او عجیــن
شــده و بــا منطــق فطــری و عقالنــی کــه خردپذیــر اســت رفتــار میکنــد ،تــا آنجــا کــه مســیحی و
یهــودی و زرتشــتی در برخــورد بــا او سـ ِـر تســلیم فــرو میآورنــد .اگرچــه لوتــر و گانــدی رهبــری از
رهبــران بشــری هســتند ،هیـچگاه در درجــات عالیــۀ دینــی و معنــوی قــادر بــه راهبــری نیســتند.

کســانی کــه رنــگ ایمــان در نظرگاهشــان شــفافیت نــدارد ،نمیتواننــد آن حقیقــت نوریــه را بــه
دیگــران بتاباننــد.
از ای ـنرو ،مخاطــب فهیــم ســلیم بهفراســت درمییابــد کــه ســبک زندگــی امــام رضــا g
ک زندگــی (پدیــدهای اجتماعــی ـ فرهنگــی و ویژگــی فــردی) قابــل تطبیــق
هــر دو منظــر ســب 
اســت و کلیــۀ شــئون اجتماعــی ،طبقــات و اصنــاف و هــر دیــن و مذهبــی را بــدون اســتثنا
در الگوهــای رفتــاری در برمیگیــرد ،رفتــار ،افــکار و احساســات فــردی را نیــز میپوشــاند،
فعالیتهــا ،عالقهمندیهــا ،عقایــد و باورهــا (نگرشهــا و گرایشهــا) و روابــط اجتماعــی را
زیــر نظــر دارد و بهطــور خالصــه همــۀ مراتــب دو منظــر ســبک زندگــی را کــه باالتــر آمــد ،در
اختیــار خــود میگیــرد.
هویــت معنــویّ ،
ت دینــیّ ،
ســوم .اریکســون ّ
هویــت اخالقــی ـ اجتماعــی و فضایــل مثبــت
هویـ 
را بــا ویژگیهایــی برشــمرد .فرهنــگ غنــی رضــوی بهگونــهای اســت کــه هــم ابعــاد نظــری را
در برمیگیــرد و هــم بــر جنبههــای عملــی تأکیــد دارد .فرهنــگ نظــری بــر باورهــا ،ارزشهــا و
دانشهــا اشــراف دارد و فرهنــگ عملــی ،نمادهــا و رفتارهــا را مینمایانــد (آذربایجانــی:1395 ،
 .)35اکنــون بــا عنایــت بــه دو جهتگیــری فرهنــگ نظــری و فرهنــگ عملــی و حســب آنچــه در
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پیشــینۀ پژوهــش آمــد ،میتــوان مظاهــر و مصداقهــای آنهــا را در ســبک رفتــاری امــام رضــا g
در میــان پژوهشهــای مرتبــط بــا ســبک زندگــی ایشــان نظیــر (قریشــی کریــن و دیگــران:1394 ،
81-67؛ اخــوان ارمکــی و نعلچــی176 -154 :1393 ،؛ شــریفی و لطفــی قادیکالئــی:1397 ،
207-186؛ ابراهیمــی و دیگــران56-39 :1394 ،؛ ایروانــی125-111 :1394 ،؛ رجبــی و
مطهــری89-82 :1394 ،؛ احمدنــژاد و دیگــران14-8 :1394 ،؛ خدیمــی)102-96 :1393 ،
مطابــق جــدول  1-4طبقهبنــدی کــرد .روش دریافــت محتــوای ایــن جــدول پیــش از ایــن در
بخــش روش پژوهــش آمــد.
چهــارم .طبقهبنــدی مصداقهــای ســبک رفتــاری امــام رضــا  gدر نــگاه اریکســون در
هویــت مثبــت فــردی قابــل مالحظــه اســت .از ایــنرو ،تقســیم ّ
واقــع بــر مبنــای ّ
هویتهــا

بــه ّ
هویــت دینــی ،معنــوی ،اخالقــی ـ اجتماعــی و ذهنــی ـ فضیلتــی ،اوال بــه اعتبــار تقســیم
ً
رویکردهــای نظریــه اریکســون اســت و ثانیــا بــر اســاس زیرســاختها و نتایــج آن بــه شــکل
کنونــی درآمــده اســت .بنابرایــن ،عصــارۀ همــه انــواع هویــت تشــکیل همــان هویــت مثبــت
اســت کــه در کانــون انســان کارآمــد از بــدو تولــد بــا توجــه بــه عوامــل مهـ ّـم شــخصیتی نظیــر
ژنتیــک ،محیــط ،والدیــن و یادگیــری رخ مینمایــد و تفصیــل جزئیــات آن دربــاره امــام رضــا
 gمجالــی دیگــر میطلبــد .مهــم در ایــن طبقهبنــدی ،نهادینهشــدن دو فرهنــگ ارزشــمند
اســت؛ یکــی فرهنــگ نظــری و دیگــری فرهنــگ عملــی .اولــی دائــر مــدار باورهــا ،ارزشهــا و
دانشهاســت و دومــی مبتنــی بــر نمادهــا و رفتارهــای بیرونــی اســت .انســان ســلیمالنفس
ً
کــه فطرتــا بــه دنبــال هدایــت واقعــی و کمــال نهایــی خویشــتن اســت ،نخســت بایــد بــه
فرهنــگ نظــری بیندیشــد؛ یعنــی از نظــر ذهنــی و ارزشــی باورهــای الزم را خردمندانــه بپذیــرد
و دانشهــا و معرفتهــای ضــروری آن را نیــز کســب کنــد .ســپس در مرحلــۀ دوم نمادهــا و
رفتارهــای بیرونــی را بــه مقتضــای عقالنیــت عرفــی و اوامــر و مصداقهــای شــرعی و اخالقــی
در خــود نهادینــه کنــد .ویژگیهــا و ظرفیتهــای ایــن ســاختار ،بــه تفصیــل در مقالــۀ مــورد
اشــاره آمــده اســت (آذربایجانــی.)44-29 :1395 ،
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پنجــم .مصداقهــای رفتــاری امــام رضــا  gاز نــگاه روانشــناختی اریکســون در مطلوبیــت
اجتماعــی و مدیریــت احساســی تبلــور دارد کــه از مال کهــای ســنجش انگیزه هســتند .عالوه
بــر ایــن ،بــا مشــاهدۀ مفـ ّ
ـاد تطبیقــی جــدول ،ســبک رهبــری ایشــان در مــواردی همــکاری،
در برخــی شــرایط تمایــل مثبــت و بــه شــکل مبنایــی ،بیانگــر عاطفــه محســوس اســت .ایــن
مــوارد در عیــن فعــال بــودن و اســتقالل شــخصیتی کــه ّ
مبیــن نفــوذ و تأثیــر اســت ،ایشــان را به
شــخصیتی کاریزماتیــک بــدل کــرده کــه همــواره صلــح و آرامــش را نویــد میدهــد و بهدلیــل
عالیــق درونــی و بازخوردهــای محیطــی ،نوعــی مقبولیــت اجتماعــی ،تأیید و تحســین عمومی
را بهدنبــال دارد (ماننــد حکایــت اســتقبال مــردم و نخبــگان از امــام رضــا  gدر نیشــابور،
اشــتیاق طبقــات اجتماعــی بــرای اقامــه نمــاز عیــد در مــرو ،تعاملهــای فرادینــی فرهنگــی
و ســازنده بــا ســران ادیــان و مذاهــب و تفقــد از مناظرهکننــدگان ،خوشــرویی بــا مــردم و
مأنوسشــدن بــا دیگــران و پرهیــز از نــگاه تحقیرآمیــز ،تواضــع و مــردمداری ،خیرخواهــی و
ک ســفره نشســتن با غالمــان و دربــان) .از ایـنرو ،بهدلیل
کوشــابودن بــرای امــر دیگران ،سـ ِـر ی 

عــزت نفــس بــاال ،بــا ســلطه ،زور و قــدرت حاکمانــه مخالفــت کردهانــد .بدینترتیــب ،از نظــر
انگیــزه ،قــدرت معنــوی فوقالعــاده ایشــان تــوأم بــا موفقیــت الهــی ،عامــل هدایــت دیگــران
ن کــه در خلقوخــو و صفــات
شــدهاند ،ضمــن اینکــه از ناحیــۀ شــناختی و باورمنــدی همچنــا 
درونــی شــخصیت ایشــان دیــده شــد ،عناصــر اصلــی شــخصیتی آن امــام همــام را ســاخته
اســت کــه حاکــی از کارکردهــای عقالنــی و فطــری اســت .تجربهانــدوزی و ثبــات عاطفــی
نیــز از ویژگیهــای سرشــتی امــام  gاســت و عــاوه بــر ایــن تبییــن اریکســون از شــخصیت
ن ویژگیهــا بــود :الــف) اعمــال فعاالنــه بــرای چیرهشــدن بــر
ســالم ،دربرداشــتن یكــی از ای ـ 
محیــط ،ب) ابــراز احســاس منحصربهفــرد بــودن درون خــود و ارتبــاط داشــتن بــا اطرافیــان و
ج) ادراك دقیــق خــود و جهــان .اکنــون بــا توجــه بــه مجموع ـه یافتههــا 1و همچنیــن مطابــق
تئــوری شــخصیت ســالم اریکســون کــه در اولیــن بنــد از همیــن عنــوان در مبانــی نظــری
ارجــاع شــد ،روشــن میشــود کــه ایشــان هــر ســه ویژگــی را دارنــد و معیــاری بــرای شــخصیت
ســالم شــمرده میشــوند .ســرانجام ،از آنچــه در ســرفصلهای فرهنــگ نظــری و عملــی آمــد،
 .1افزون بر این از مفروضات کالمی شیعی این است که امام  gاسوه ،معصوم و حجت بر همگان هستند.
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دو شــاخصۀ رشــد و شــكلگیری ّ
هویــت از مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ ارتقــای دینــی در
مصداقهــای ســبک رفتــاری امــام رضــا  gقابــل تأمــل بــوده و از رهیافتهــا و کارکردهــای
مختلــف دینــی دوران زندگــی ایشــان فــداکاری ،امیــد و ایمــان راســخ ،فضایــل مثبــت و تــوکل
بــه مبــدأ هســتی مثالزدنــی اســت .گوهــر ایــن فضایــل ،حکمتــی اســت کــه در وجــود ایشــان
بــه ودیعــه گــذارده شــده اســت.
ششــم .چنانکــه مالحظــه میشــود ،نتایــج ایــن تطبیــق حاصــل جزئــی از اقــوال ،افعــال و
تقریراتــی اســت کــه از وجــود بــا برکــت امــام رضــا  gدر طــول حیــات پربارشــان صــادر شــده
اســت .ایــن همــه قبــل از ظهــور از مصــدر امامــت ،محمــل عقالنیــت و انســانیت اســت؛ یعنــی
اگــر انســانی مســیحی ،یهــودی ،زرتشــتی ،بودایــی ،هنــدو و دیگــر از ادیــان شــرقی و غربــی و
یــا حتــی یکــی از فــرق و مذاهــب اربعــه بــا چشــم مداقــه ایــن اعمــال را مطالعــه کنــد ،ظاهــرا
عبارتــی برآمــده از متــن قــرآن کریــم و ســنت در آن نخواهــد یافــت ،لکــن بــه حکــم فطــرت،
عقــل ،اخــاق و عــرف اجتماعــی بــر جــان و دلشــان مینشــیند و ایــن همــان باطــن والیــت
اســت کــه از مشــرق کرامــت تابیــده و آن هنگامــی اســت کــه جامعــه ،دیــن و افــراد بهســوی
حقیقــت متعالیــه و خورشــید هدایــت رهنمــون شــوند و انــوار هدایتــش را برتابنــد ،مشــروط بــه
آنکــه تکلیــف خــود را بــا عقــل و فطــرت انســانی کــه همــان روح اســام و سرســپردگی اســت،
روشــن کــرده باشــند.
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مصداقهای سبک زندگی

فرهنگ نظری

فرهنگ عملی

امام رضا  gدر نگاه

)باورها ،ارزشها و دانشها(

)نمادها و رفتارها(

اریکسون
یک  .هویت دینی
در پرتو صفت هدایت و
ایمانگرایی

.1استقبال مردم و نخبگان از امام رضا g
 .1ارزش محبت و مهرورزی  .2احترام
.4
به دیگران  .3رعایت امور خانوادگی
در نیشابور  .2اشتیاق طبقات اجتماعی
و
اقوام
هدایت توحیدی و ایمانگرایی
برای اقامه نماز عید در مرو  .3برآوردن
ملل و دعوت به خردورزی  .5ارتباط با
نیازهای خانواده  .4تعاملهای فرادینی
مبدأ هستی و متعالی برای کسب آرامش
 .6ایجاد اعتماد و اطمینان درونی در پرتو فرهنگی و سازنده با سران ادیان و مذاهب
 .5اهتمام به انجام مناسک (نماز ،روزه و
مناسک  .7اهتمام به سنن الهی (کتمان
دعا خاصه ذکر صلوات)  .6توکل مستدام
سر) ،نبی (مدارا با مردم) و ولی (صبر در
تکلفات
مشکالت وسختیها)  .8دوری از
در امور زندگانی  .7شکیبابی و صبوری در
مردم
با
 .9احساس شادمانی و یکرنگی
سختیها و مدارای با مردم (هنگام زندان
 .10برای بهرهمندی از آثار فردی نماز و
بودن پدر بزرگوارشان ،هنگام وداع در سفر
رسیدن به تکامل فردی و اجتماعی ،ایجاد
مدینه به مرو ،تحمیل والیتعهدی ،سکوت در
آرامش ،تقویت امید و نشاط در زندگی
برابر اهانت دیگران)؛  .8سهلگرفتن امور
و منع ناامیدی ،ایجاد رابطه بین خدا و
انسان ،تقویت اعتماد به خداوند ،رسیدن زندگی  .9خوشرویی با مردم (مأنوس شدن با
به کمال ایمانی و سعادت ،تقویت صبر
دیگران ،رفتوآمد به منزل امام ،همصحبتی
و استقامت ،جهتدهی زندگی از نظر
با امام و پرهیز از نگاه تحقیرآمیز) .10
اجتماعی ،احیای امر به معروف و نهی از
توصیه و اهتمام به نماز اول وقت با حضور
منکر ،مانعیت از فساد و تباهی ،همکاری
قلب و به جماعت  .11سبک مناظرات مؤثر
اجتماعی ،ایجاد اتحاد و یکپارچگی،
و سازماندهیشده (مشخص کردن طرف
رفع فقر از جامعه ،تقویت مساوات و
مقابل ،هدایت به بحث ،احتجاج به زبان
برابری  .11هدایت نظاممند به توحید
 .12همدلی ،بهرهمندی از نقاط ّ
قوت و
خصم ،رعایت سطح فکر مخاطب ،رعایت
ّ
تبدیل نقاط ضعف به قوت و سپس هدایت مقتضای حال ،احقاق حق و حقمداری،
نظاممند به توحید  .13ایمانگروی و
کاربست تشبیه و تمثیل ،عالقه مخاطب
مراقبۀ نفس ،عامل رشد و شکوفایی
به ادامه بحث ،تفقد از مناظرهکنندگان،
شخصیت انسانی در روابط اجتماعی
استناد به کتاب و سنت) درمناظره با یحی
است.
بن ضحاک سمرقندی ،جاثلیق ،عمروبن
هداب ،عمران صابی ،ثنویه  .12سبک رفتار
ک برهانی ،اقناعی
سیاسی با حاکمان (سب 
ـ اسکاتی ،توبیخی) ،توجه امام gبه افکار
عمومی و استفاده از فرصتهای طالیی .13
توصیه به تقویت ایمانی و مراقبه نفس به
ابونصر بزنطی
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دو .هویت معنوی

 .1عدالتورزی و محبت به دیگران از باب

 .1انفاق و هبه به دیگران و احسان به

در پرتو صفت وفاداری(ایثار)

نو عدوستی  .2مسئولیتپذیری اجتماعی

دیگران  .2یاری به ناتوانان و زیردستان .3

و نوعدوستی

در راستای عدالت اجتماعی  .3تعاون

خیرخواهی و کوشابودن برای امر دیگران و

اجتماعی و همیاری با دیگران براساس

تسمیه به کثیرالمعرفه و الصدقه  .4تواضع

کرامت ذاتی  .4وفاداری و دوستی با

و مردمداری (کیسهکشیدن بدن مردی در

مردم ،مسئولیتپذیری  .5کرامت ذاتی

ک سفره نشستن با
حمام نیشابور)  .5سر ی 

و تکوینی انسان  .6توجه به نیازها و

غالمان و دربان  .6مهرورزی و عطوفت به

امور اولیه دیگران و رسیدن به آرامش و

دیگران (غذا خوردن با خانواده و خادمان

شادمانی  .7رعایت عدالت اجتماعی و

بعد در روز شهادت)  .7یاد محرومان و

رسیدن به آرامش و خوشبختی

درماندگان هنگام غذاخوردن و اطعام به
آنها؛
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سه .هویت اخالقی ـ
اجتماعی
در پرتو اراده جدی بر تخلق
به اخالق با نیت آرمانگرایی
اخالقی

.1انس و همگرایی اجتماعی؛  .2دوری از
خشم و غضب الهی؛ احترام به دیگران؛
 .3رعایت آداب اجتماعی؛  .4رعایت
روابط اجتماعی مبتنی بر مکارم اخالقی؛
 .5کینهزدایی از دل و ایجاد آرامش و
شادی؛  .6ایجاد و تقویت دوستیها و
دفع بالیا؛  .7چگونگی مهرورزی در اداء
حقوق دیگران (رعایت حقوق شهروندی
اعم از فردی و اجتماعی برای ایجاد و
توسعه صلح و آرامش پایدار)؛  .8کاهش
آالم و رنجها ،راحتی قلب ـ رجعت و میل از
ناخوشیها به سمت خوشیهای زندگی،
احتراز از فرسودگی روح و روان؛  .9به
منظور تعلیم و تربیت مناسب نسل که از
جمیع جهات پذیرفتنی و مقبول باشد
اعم از پزشکی ،جسمی ،روحی ،روانی،
اخالقی ،اجتماعی ،علمی و معنوی؛ .10
جریان عدالت و مساوات در ارکان جامعه،
رعایت اصول اساسی قانون کار؛ .11
رعایت عدالت اجتماعی و هدایت به حق
و قانون؛
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.1اهتمام به وضعیت ظاهری و رعایت آراستگی
 .2رعایت زیبایی ظاهری ( .3شانهزدن ،خضاب
کردن ،پوشیدن انگشتر و عطرزدن) (.4عفت
در کالمداشتن ،عدم تقطیع کالم دیگران،
اهتمام به حاجات دیگران ،تکیه ندادن در
حضور اغیار ،درازنکردن پاها ،به نرمی سخن
گفتن با خادمان و کارگزاران ،تبسم کردن)؛ .5
توآمد
مهرورزی و هدیه دادن به یکدیگر  .6رف 
با خویشان و بخشش به آنان و آزار نرساندن
به آنها  .7التزام به توصیههای دوازدهگانه
(التزام به تقوا ،داشتن حسن خلق ،معاشرت
با مردم ،تواضع در قبال علما و دانشمندان
و اهل دیانت ،رفتار با مالطفت با زیردستان،
متعهدبودن ،تسریع در برآوردن حوایج دیگران،
احتراز از غیبت ،سخنچینی و بدخلقی
با خانواده ،حسن خلق با همسایگان) .8
خوشبینی نسبت به مردم و عدم کینهورزی .9
توصیه به برگزیدن همسر صالح ،رعایت آداب
مباشرت ،مجموعه مراقبتهای ایام بارداری،
تقید به آداب و سنن بعد از والدت (نظیر اذان و
اقامه ،ختنه ،نامگذاری نیکو ،عقیقه ،برداشتن
کام با تربت حسینی ،مراقبت از کودک و تغذیه
مناسب ،اهتمام به مراسم عبادی در خانه،
آموزش احکام و معارف ،ایجاد فضای مناسب
تربیتی ،مهرورزی ،احترام به شخصیت کودکان
و پرهیز از استهزا و تحقیر او ،تشویق و تنبیه
بهجا ،نظارت بر فرزندان و توجه به استقالل
آنان)؛  .10توصیه به برابری همگان در حقوق
اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی و شفافیت
در اجرای قانون (در حکایت طی کردن مزد
کارگران)؛  .11موضعگیری امام رضا  gدر
برابر زید به دلیل خروج بر مردم.
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.1شکوه و زیبایی جامعه اسالمی  .2تبلیغ 1و .2پوشش زیبا و مناسب با شرایط مکانی،
ّ
زمانی و اقتصادی  .3میهماننوازی و
حس زیباییشناختی؛ مقتصد بودن و
خدمتگزاری آنان  .4مذاکره علم به روش
میانهروی  .3اهتمام به امور خانوادگی
احسن و تسلط بر مبانی علمی ادیان و
 .4فضیلت علم توحید و دفاع عقالنی و
مذاهب  .5تفکر در امر الهی  .6امیدواری
منطقی از مبانی اسالمی با حسن خلق
به رحمت الهی  .7قناعت در سراسر زندگی
 .5سرسپردگی در برابر وجود متعالی و
 .8داشتن حس رضایت و حسن ظن به
عبادت او  .6ایجاد انگیزه و روحیه شادی
مستدام  .7دوری از تکلفات و آسایش در خداوند  .9تقسیم ساعات شبانهروز به چهار
بخش (مناجات ،تأمین معاش ،مالقات و
زندگی  .8ایجاد آرامش و رضایت قلبی
لذات)  .10توصیه به بهرهمندی از تفریح
به مقدرات  .9رسیدن به شخصیت واال و
سالم و پرهیز از لهو و لعب و رفاهزدگی و
اهداف متعالی انسانی .10برآوردن نیاز
مصرفگرایی.
جسم و روح ،خشنودی و رضایتمندی از
زندگی حاصل از قناعت.

جدول 1-4
مصداقها و مظاهر سبک زندگی امام رضا  gاز نگاه اریکسون .در این جدول مصداقها و مظاهر سبک رفتاری
امام رضا  gاز دریچۀ رویکردهای نظریۀ هویت اریکسون مطابق با دو منظر نظری و عملی سبک زندگی نگریسته
و طبقهبندی شده است .مشاهده میشود که ّ
هویتسازی دینی ـ اخالقی و گسترش آن در طول زندگانی امام رضا
 gهمواره هدف متعالی ایشان بوده و سرانجام آن هدایت و ایمانگروی است.

نتیجهگیری
در پاســخ بــه پرســش پژوهــش کــه مطالعــۀ تحلیــل روانشــناختی ســبک زندگــی امــام رضــا g
از دیــدگاه اریکســون اســت ،نتایــج زیــر بهدســت میآیــد:
نخســت ،نظریــۀ اریكســون بینشهــای ارزشــمندی را میتوانــد بــرای درك مســائلی درزمینــۀ
رشــد معنــوی و دینــی ارائــه دهــد یــا بهعنــوان الگویــی بــرای فهــم مراحــل و وظایــف رشــد معنــوی
بـهكار گرفتــه شــود ،خاصــه اینکــه اگــر طبــق روش تحلیــل روانــی ـ تاریخــی زندگانــی امــام معصوم
بازخوانی شــود.
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دوم ،امــام رضــا gبــر اســاس رویکــرد اریکســون ،انســانی کامــل بــا ویژگیهایــی منحصربهفــرد
اســت کــه بــا توجــه بــه سرشــت شــخصیتی ایشــان و انطبــاق آن بــا دو منظــر ســبک زندگــی
(پدیــدهای اجتماعــی ـ فرهنگــی و پدیــد ه فــردی) عصــاره آن قابــل دقــت و تأمــل اســت.
ســوم ،دیــن اســام کاملتریــن و برتریــن برنامــۀ فطری بــرای تعالی به ســوی تمامیت در سرتاســر
زندگــی اســت کــه از ســوی خــدای متعــال بــرای بشــر نهــاده شــده و انســان را بــه کلمــۀ توحیــد
فرامیخوانــد ،کثــرات و غیرخــدا را از او دور میســازد و از رهگــذر اجــرای احســن برنامههــای
دینــی ماننــد آموزههــا و مناســک ،انســان را در مســیر تعال ـیاش بــه موفقیــت میرســاند .امــام
رضــا  gالگــوی منحصربهفــرد انســان کامــل و آینــۀ تمامنمــای آن برنامــه فطــری اســت ،کســی
کــه برنامــه تعالــی را بــه خوبــی و کمــال اجــرا میکنــد.
چهــارم ،وجــه اشــتراک میــان ســبک زندگــی امــام رضــا  gو نظریــۀ اریکســون آن اســت کــه بــر
مفهــوم تــوكل تکیــه کردهانــد .امام رضــا  gآن را خداترســی معرفــی کــرده و از ارکان ایمــان و مایۀ
نیرومنــدی انســان برمیشــمارند ،اریکســون آن را از موجبــات امیــدواری و عامــل هویتبخشــی
انســان اظهــار مـیدارد کــه ســبب متعالیشــدن ّنيــت هدفمنــد شــده و انســان را از خودكامگــی به
خرســندی ســوق میدهــد .از ایـنرو ،بــه مــدد ایــن نظریــه میتــوان نشــان داد كــه تــوكل اســاس
امیــدواری اســت كــه اجــازه میدهــد نیــت هدفمنــد خــود را تعالــی بخشــیم و از خودكامگــی بــه
خرســندی حركــت كنیــم ،وابســتگیهای خــود را بــه زمــان حــال دگرگــون كــرده و امــكان جدیدی
را بگشــاییم (.)Meissner, 1987 :186 -187 ; 204-205
پنجــم ،قیــود بــهکار رفتــه در کالم اریکســون (تــوکل ،اطمینــان بــه مبــدأ هســتی ،شــعایر و
امیــدواری) بــه انســان ّ
هویــت میبخشــد کــه رهیــن پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی و انســانی اســت
و ســرانجام آن تجربــۀ دینــی و نتیج ـهاش ایمــان بــه خداونــد خواهــد بــود .امــا امــام رضــا gدر
پیکــرۀ دیــن ســنگبنای اخــاق را صداقــت و امانتــداری اظهــار میکننــد و هنگامــی کــه مــکارم
و فضایــل اخالقــی از ملــکات نفســانی شــدّ ،
هویــت دینــی او را میســازد ،مشــروط بــه آنکــه آدمــی
مراقبــه داشــته باشــد و خــود را از رذایــل اخالقــی دور بــدارد.
ششــم .طبقهبنــدی مصداقهــای ســبک رفتــاری امــام رضــا  gاز دیــدگاه اریکســون بــر
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مبنــای هویــت مثبــت فــردی اســت و اقســام ّ
هویتهــای دینــی ،معنــوی ،اخالقــی ـ اجتماعــی و
ذهنــی ـ فضیلتــی بــه اعتبــار رویکردهــای نظریــه اریکســون و بــر اســاس زیرســاختها و نتایــج آن
بــوده اســت .بنابرایــن ،عصــارۀ همــه انــواع هویــت همــان ّ
هویــت مثبت اســت کــه در انســان از بدو
تولــد شــکل گرفتــه و بــه مرحلــۀ تکامــل و پختگــی میرســد و تحــت تأثیــر عوامــل ّ
مهم شــخصیتی

نظیــر ژنتیــک ،محیــط ،والدیــن و یادگیــری قــرار دارد .نهادینهشــدن دو فرهنــگ ارزشــمند نظــری
و عملــی ،غایــت ایــن دســتهبندی و نشــانۀ کارآمــدی انســان اســت.
از ویژگیهــای پژوهــش حاضــر ،ارائــه دو نــوآوری بــود :نخســت ،اســتخراج مؤلفههــای تحلیــل
شــخصیت طبــق نظریــه اریــک اریکســون .دوم ،تحلیــل روانشــناختی و بازخوانــی ســبک زندگی
امــام رضــا gمطابــق مؤلفههــای نظریــه اریکســون و طبقهبنــدی نتایــج.
بــا توجــه بــه آنچه گذشــت ،مخاطبان اصلی این جســتار ،دانشــجویان ،پژوهشــگران و اســتادانی
هســتند کــه در حــوزۀ روانشناســی دیــن ،مطالعــات فرهنگــی ،مطالعــات اســامی ،دینپژوهــی
و روانشناســی دینــی ،تحقیــق میکننــد .همچنیــن ،دامنــۀ ایــن مقــال امامتپژوهــان،
ســیرهپژوهان ،محققــان حــوزۀ ســبک زندگــی و در نهایــت عالقهمندانــی را در برمیگیــرد کــه
ی و طالــب رشــد معنــوی و کمــاالت انســانی هســتند.
رهیــن مهــر و رأفــت امــام مهربان ـ 
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