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کنند، حال یا با تمام نشانگان بالینی و یا آنکه به طور مبهم و غیر را در طول زندگی تجربه می افراد غالبا اضطراب
فرد  سبب امنیت تواند مثبت یا منفی باشد، نگرانی مثبتراگیر است، میای فپدیده )زیرآستانه(. نگرانی بالینی

قرار  «ایمان»، مانع از رشد و عمل شده و مقابل کند، ولی نگرانی منفیشده و اقدام به عمل را در او فعال می
گرفته شده و رشد یافتگی نیز گیرد. در پژوهش حاضرمی ، ایمان به منزله فقدان نگرانی منفی و رشدیافتگی در نظر 
گرایشات، هشیاری، رفتار و توجه مانعی برای ابتال به اضطراب و موجب  5در  ک و تفکر، انگیزش و  محور ادرا

 شود.فرد می« احساس امنیت»

گردید و حوزه آسیب شناسی از هاعلم روان شناسی به واسطه نیاز به بررسی انسان ی نابهنجار آغاز 
ها برای اینکه بتوانند به خوبی، چرایی و مباحث اولیه مطرح شده در این علم محسوب شد. انسان

کنند نیاز به یک تعریف پایه از انسان بهنجار داشته اند. بنابراین چگونگی رفتار نابهنجار را تبیین 
کدام به نحوی انسان بهنجار و سالم را تعریف میرویکردهای روان شناسی پدید آمد و  که در هر  کسی  کرد و 

که تعاریف مختلفی از چارچوب انسان بهنجار نبود طبیعتا نابهنجار نام می گرفت، و این سبب شد 
یشه ها انجام شود. از های  آسیب شناسانه متعددی نسبت به ناهنجاریشناسیانسان بهنجار و به تبع ر

که 2000نتشار مجله روانشناسی مثبت در سالطرفی بعد از ا گردید  ، خط سیر دیگری در روانشناسی ایجاد 
ها به بررسی نقاط قوت واستعدادهای آدمی سبب شد روانشناسی، از تشخیص و درمان صرف آسیب

 تغییر جهت دهد.
که روان شناسی در سال های اخیر از بنابراین نیاز روان شناسی به فهم و تعریف انسان بهنجار سبب شد 

که  حیطه آسیب شناسِی صرف به سمت سالمت روان و بهداشت روان کند، زیرا به همان میزان  حرکت 
درمان نقص عملکرد برای افراد دارای اختالل مهم است، رسیدن به باالترین میزان رشد و سالمت روان نیز 
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کرده است. در همین های فاقد اختالل ولی دارای نقص عمبرای انسان لکرد خفیف هم با اهمیت جلوه 
تواند، ابعاد مختلف و های فاقد اختالل به دنبال رشد بیشتری هستند، و رشد بیشتر میراستا، انسان

یف متعددی در برداشته باشد.  تعار
کامل ارائه شود، توجه ن بینی موجود حائز اهمیت به جها برای آنکه بتوان تعریفی از انسان بهنجار، سالم یا 

گرایی متفاوت است. لذا  ی، رفتارگرایی و انسان  کاو کامل از دیدگاه روان  است، به طور طبیعی انسان 
گردد. از طرفی برای آنکه های متفاوت سبب ارائه تعاریف و الگوهای نظری مختلف میجهان بینی

که آیا جهان بینی جامعه علمی نسبت به تعریف و الگوی ارائه شده به اتقان برس کند  د، الزم است توجه 
کافی برخوردار هست یا خیر.   انتخاب شده از روایی 

که پژوهش کّمی و آزمایشگاهی قابل های بنیادین در بستر پژوهشدر حوزه علوم انسانی بدان جهت  های 
گزینش و سپس پژوهش بر پایه آن س وار شود. بررسی نیست، الزم است در ابتدا جهان بینی هر پژوهشی 

ریزی و انتخاب روش پژوهش بر جهان بینی آن پژوهش استوار است. لذا علم یابی، برنامهبنابراین جهت
که در آن مبانی معرفتروان شناسی در شرایطی به سر می های شناسی و روش شناسی نسبت به پدیده برد 

کیفی به سرعت در حال پیشرفت هستند تا آنکه هانسانی از مبنا با یکدیگر متفاوتند. از این رو روش ای 
که در پژوهش کند. آنچه  یادی دارد منبع کمبودهای موجود در علوم انسانی را جبران  کیفی اهمیت ز های 

که روش کیفی به صورت استقرایی انجام مییا مرجع مورد مطالعه است. از آنجایی  شود و از پایین به های 
پردازد، مفاهیم استخراج شده عمدتا نتایج جزئی و غیر قابل تعمیم خواهد بود و باال به استخراج نتایج می

کند. صد البته این سیر نمی تواند ساختارهای جدید و اساسی در حوزه معرفت شناسی انسان ایجاد 
بنابراین برای اطمینان از نتایج حاصل باید نوعی سیر قیاسی و از باال به پایین در روند پژوهش انتخاب 
یت،  گردد تا نتایج به واسطه موارد نقیض به طور مکرر منتفی نشده و تغییر نکند. برای رفع این محدو

بیشتری به منبع مورد مطالعه شود، وقتی منبع مورد مطالعه جزئی باشد، نتایج و تعمیم نتایج  توان توجهمی
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کلی و با قوانین و حقایق  هم جزئی و کیفی در بستری  که همان روش  غیر قابل تعمیم خواهد بود ولی زمانی 
کلی و قابل تعمیم خواهد بود.  ثابت و مستمر انجام شود، نتایج حاصل 

که هیچ در این میان قرآن کلی و قابل تعمیم  کنون بدان راکریم، منبعی است با مفاهیم  ه گونه انحرافی تا
، از طرفی این منبع 1نیافته و طبق نّص صریح موجود در آن، تا ابد هم بدون تحریف باقی خواهد ماند

وحیانی در مقام تبیین هدایت انسان و همه حقایق مورد نیاز او برای رسیدن به سعادت و رشد برآمده 
کتاب معرفت بنابراین توجه 2است. ک به این  ه سراسر مملو است از حقایق مرتبط با انسان، شناسی 

گذشته و آینده گمراهی او، میاش و راهتحوالت او،  کشف ساختارهای های هدایت و  تواند منبعی برای 
جدید و ثابت به خصوص در علوم انسانی باشد. بدین جهت آنچه در پژوهش حاضر مورد نظر است، ورود 

زیر  های انسان رشد یافته )فاقد اضطرابوزه بررسی مفهوم و مولفهبه قرآن و استخراج مفاهیم از آن در ح
 آستانه( و دارای سالمت روان است.

کلی در پژوهش حاضر، دستیابی به نوعی روِش استخراج مفاهیم از قرآن که بتواند  چشم انداز  است 
 الگویی برای سایر پژوهش های مشابه باشد. 

که معنای صریح و ررسی، ابتدا مفهوم مورد نظر در روان شناسی تبیین میدر این ب شود. اما در صورتی 
که  روشنی از آن مفهوم در علم روان شناسی موجود نباشد و یا آنکه مفهومی تازه در این علم قلمداد شود 

کیفی مومفهوم سازی قطعی در رابطه با آن صورت نگرفته، بایستی با توجه به روش جود در علم روان های 
یافت تا در نهایت این مفهوم به قرآن عرضه شود. شناسی به یک مفهوم واحد و نسبتا جامع و مانع دست

                                                           
 : إِنَّا نحَنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظُونَ.9ه سوره مبارکه حجر، آی 1

 وَ ءٍشَيْ لِكُلِّ تِبْیاناً الْكِتابَ عَلَیْكَ نَزَّلْنا وَ هؤُالءِ عَلى شَهیداً بِكَ جِئْنا وَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ عَلَیْهِمْ شَهیداً أُمَّةٍ کُلِّ في نَبْعَثُ یَوْمَ وَ: 469، ص 12ترجمه تفسیر المیزان، ج 2

 به معناى بیان است، و چون قرآن -بطورى که گفته شده -تبیان براى هر چیزى است و تبیانسوره ی مبارکه ی نحل ؛  (89) لِلْمُسْلِمینَ بُشْرى وَ رَحْمَةً وَ هُدىً

همه آن چیزهایى است که برگشتش به هدایت باشد از قبیل « ءٍلِكُلِّ شَيْ»راد از کریم کتاب هدایت براى عموم مردم است و جز این کار و شانى ندارد لذا ظاهرا م

قرآن تبیان همه اینها معارف حقیقى مربوط به مبدأ و معاد و اخالق فاضله و شرایع الهى و قصص و مواعظى که مردم در اهتداء و راه یافتنشان به آن محتاجند، و 

 است.
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های حاصل شود. یافتهمتناسب با مفهوم عرضه شده به قرآن، مفهوم نسبتا نزدیک به آن در قرآن یافت می
که  نوعی روش بررسی مفاهیم است، « به تقابل تعریف»از مطالعه پیرامون موضوع پژوهش حاضر، نشان داد 

گونه که برای دستیابی به یک مفهوم میبه  توان واژگان و مفاهیم مقابل آن را بررسی نموده و به ساختاری ای 
 از آن مفهوم دست یافت.

 فصل اول: اضطراب زیر آستانه
 فصل دوم: روش و ضرورت پژوهش قرآنی

 زیرآستانه و ورود به قرآن فصل سوم: استخراج مفهوم یکپارچه از اضطراب
 (با رویکرد اضطراب )خوف زیرآستانه فصل چهارم: مفهوم شناسی قرآنی اضطراب
یکرد  ستانهزیرآ فصل پنجم: مفهوم شناسی قرآنی اضطراب  «احساس امنیت»با رو

 به منزله رشد یافتگی« ایمان»فصل ششم: 
یکرد  فصل هفتم: درمان اضطراب  «گزینی ایمان»با رو
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