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پیگیری راه های میانبر برای پیشتازی در علم

زهرا ایزدخواصی - سردبیر
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روند دانش و پیشرفت علم در جهان، یک 
روند رو به رشد است و اهمیت پیشرفت 
مشخص  آنجا  مسئله،  این  در   کشور 
می شود که مقام معظم رهبری در بیانیه 
پژوهش  و  علم  مسئله  انقالب،  دوم  گام 
را به عنوان اولین توصیه مطرح میکنند. 
کاماٌل مشخص است که کشور ما در عرصه 
را  خود  های  ماندگی  عقب  دانش  و  علم 
برای  و  دارد  دیگر  کشورهای  به  نسبت 
اینکه بتوانیم در مسئله علم وپژوهش پا 
به پای جهان حرکت کنیم حتی در زمان 
عقب  این  باشیم،  پیشتاز  بتوانیم  هایی 
اما چطور؟  باید جبران کنیم،  را   ماندگی 
سر  پشت  غرب  که  مسیری  باید  آیا 
گذاشته را انتخاب کرده و پیش بگیریم یا 
اینکه مسیر جدیدی را انتخاب کنیم؟ اگر 
بخواهیم مسیری که کشورهای پیشرفته 
خود  الگوی  را  داشته اند  علم  حوزه  در 
این  پابرجاست،  دنیا  تا   که  دهیم  قرار 
همچنان  و  شد  نخواهد  پر  علمی  فاصله 
مسیر عقب ماندگی خود را پیش خواهیم 
گرفت. خوب با این وجود چاره چیست؟ 

آیا راه دیگری وجود دارد؟
 جهان خلقت دارای سنن الهی و قوانین 

از  هنوز  که  است  بسیاری  آفرینش 
دسترس و حوزه آگاهی انسان خارج بوده 
آدمی  اگر  کند  کشف  را  آنها  نتوانسته  و 
چه  باشد  داشته  آگاهی  قوانین  این  به 
میانبرهای  و  بهتری  سریع  های  راه  بسا 
بر روی انسان روشن شود که نیاز نباشد 
راهی که کشورهای دیگر طی کرده اند را 
بپیماییم. ما می توانیم با استفاده از دانش 
به دست آمده از کشورهای دیگر راه های 
کنیم،  حرکت  و  کرده  انتخاب  را  میانبر 
شناخت این راه های میانبر می تواند متأثر 
باشد چرا که جهان  نیز  از جهان بینی ما 
بینی نوع نگاه انسان را به هستی، امکانات 
موجود در آن، توان و اختیارات انسان در 
مادی  بعد  در  جهان  کردن  محدود  آن، 
بعد روحانی  بر  اعتقاد  آن  بر  اضافه  نه  یا 
این که چگونه  نیز مشخص می کند و  را 
امکانات  از  صواب  زندگی  برای  می تواند 
موجود استفاده کند؟ زمانی که ما انقالب 
شرایط  شناخت  مرز  به عنوان  را  اسالمی 
کنیم،  تقسیم  آن  از  بعد  و  قبل  به  ایران 
جهان بینی  نوع  که  شد  خواهیم  متوجه 
بود!  خواهد  اثرگذار  کشور  پیشرفت  در 
قبل  همچون  دارم  تصمیم  من  آیا  اینکه 
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را  مادی  جهان بینی  اسالمی،  انقالب  از 
توجه  با  و  دهم  قرار  خود  کار  سرلوحه 
من  به  که  امکاناتی  نگاهش،  نوع  به 
می دهد، به سمت پیشرفت حرکت کنم 
یا نه، با وجود یک جهان بینی الهی، راه 
پیشرفت  خود را بنا کنم؟ قضاوت و دید 
متفاوتی که جهان بینی الهی یا غیر الهی 
به انسان می دهد و نتایجی را که در بر 
میشل  که  می شود  مشخص  آنجا  دارد 
فوکو دانشمند فرانسوی، انقالب اسالمی 
مدرن  پسا  دوره  در  نو  حرکتی  یک  را 
می داند که سعی دارد، معنویت را وارد 
سیاست کند و به دلیل اندیشه متفاوت 
دوره پست مدرن از لحاظ جهان بینی با 
انقالب اسالمی، درک انقالب از ذهن فرا 
مدرن بشر خارج است، چرا که از راه های 
میانبری برای این پیروزی بهره مند شده 
و  برمی آید  الهی  جهان بینی  از  تنها  که 
این نشان می دهد که نوع دیدگاه در نوع 
حرکت و پیشرفت بشر اهمیت دارد. لذا 
اگر مبنای حرکت ما بعد از دوره انقالب 
ایران، همچون مبنای غربی ماتریالیسم 
که  مسیری  باید  اینکه  احتمال  باشد 
را  کردن  انتخاب  پیشرفت  برای  آن ها 
راه های  وجود  است.  زیاد  بگیریم  پیش 
شهید  خاطرات  در  می توان  را  میانبر 
افراد شاخص  از  طهرانی مقدم که یکی 
پیشرفت موشکی ایران و مؤثر در حرکت 
برد چرا  نام  است می توان  علمی کشور 
وجود  با  که  بود  افرادی  از  ایشان  که 

تحریم ها، موانع را کنار زد و در صنعت 
موشکی کشور مؤثر بود. ایشان خاطره ای  
را نقل می کند که یک بار برای بازدید از 
آنجا  به  بود  ساخته  روسیه  که  موشکی 
رفتیم. ژنرال روسی گفت: طهرانی مقدم، 
را  موشک  این  نمی توانید  دیگر  شما 
روسی  ژنرال  به  خطاب  شهید،  بسازید. 
می فرماید: ما این را هم خواهیم ساخت! 
در ادامه خاطره، شهید می گوید: بعد از 
کردم،  تالش  هرچه  روسیه  از  بازگشت 
را طراحی  روسی  موشک  نوع  نتوانستم 
رضا  امام  به  که  گرفتم  تصمیم  کنم. 
را  روز  سه  لذا  کنم.  توسل  علیه السالم 
از  بعد  معتکف شدم.  امام رضا  در حرم 
اتمام سه روز اعتکاف، ناگهان طرحی در 
ذهنم ترسیم شد که دفتر نقاشی دخترم 
پیاده  کاغذ  روی  را  مدلی  و  برداشته  را 
کردم که از موشک روسی هم بهتر شد! 
میانبرهای بسیاری وجود دارند، که نگاه 
از آن ها را مشخص  ما به جهان، اطالع 
می کند. نگاه الهی به جهان خلقت مسیر 
را  زیادی  معنوی  و  مادی  میانبر  های 
با  جز  که  کند  روشن  ما  برای  می تواند 
تالش و کوشش اتفاقی نمی افتد و رهبر 
جوانان  دوش  بر  را  وظیفه  این  انقالب 

مرز و بوم ایران اسالمی گذاشته اند.
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)گفتاری خطاب به طالب و اساتید مدرسه 
منتظریه الشمس"حقانی"- سال1356(

یک رشته وسیع "دیگری" از علوم داریم به نام 
علوم انسانی. علوم انسانی زمینه کارشان چیست؟ 
علوم طبیعی شناخت جهان را می رساند، اما تا 
کجا؟ تا مرز انسان. از این به بعد باید خود این 
موجود دو پا را شناخت که اعجوبة خلقت است. 
علومی که مسئولیت شناخت این موجود دو پا 
را بر عهده دارند آنقدر وسیع و گسترده شده اند 
و  شاخه ها پیدا کرده اند که با یک بخش پهناور 
و وسیع از علوم روز تبدیل شده اند. در اصطالح 
امروز علوم دینی هم جز علوم انسانی به حساب 
می آید. تا ده - پانزده سال پیش، سراغ هر جوان 
با استعدادی را می گرفتی سرش در رشته های 
علوم طبیعی بود. در سه یا چهار سال اخیر یک 
که  است  این  آن  و  است  شده  پیدا  تازه  چیز 
عده ای از علوم انسانی دانشگاه ها به علوم اسالمی 
دانشگاه ها روی می آورند؛ یعنی با این که رفتند 
سراغ علوم انسانی گمشده خود را آنجا هم پیدا 
نکردند آن وقت فکر کرده اند بیایند سراغ حوزه 
و علوم اسالمی، شاید گمشده خود را اینجا پیدا 
کنند. در همین ماه های اخیر عده ای از دوستانی 
که سال آخر اقتصاد یا جامعه شناسی که جز 
شاداب ترین و سرزنده تر رشته های علوم انسانی 
روز است، مکرر آمده اند که می خواهیم درسمان 
را تمام کنیم و اسممان را برای فوق لیسانس 

چند  طرحی  آیا  نرویم.  سربازی  که  بنویسیم 
قرآن  با  علمی  و  پخته  آشنایی  برای  که  ساله 
آنها چه عناصر  میان  دارید؟ در  باشد  اسالم  و 

جالبی هستند.
موضوع اصلی در علوم اسالمی چیست؟ انسان. 
زمینه اصلی در ادیان و علوم انسانی، انسان است. 
شناخت انسان، بافت های گوناگونی که در هستی 
اوست، تار و پود او، خواست ها و نیازهای او از یک 
سوف توان ها و کارآیی ها از سوی دیگر. انسان در 
ارتباط با محیط طبیعی یعنی جهان، انسان در 
ارتباط با محیط اجتماعی اش با تارهایی که خود 
بر  و  دور  عنکبوت  مثل  تاریخ  طول  در  انسان 
انسان نسبت  تنیده، جامعه. سازندگی  خودش 
سازندگی،  این  حدود  خود،  محیط  و  خود  به 
راه های عملی  و  این سازندگی، جهت ها  هدف 
و  علوم انسانی  اصلی  زمینه های  سازندگی،  این 
اسالمی است. تفاوت اصلی علوم انسانی متعارف 
اصلی  تفاوت  چیست؟  در  اسالمی  علوم  با 
علوم انسانی متعارف مثل جامعه شناسی اقتصاد 
حقوق روانشناسی تاریخ ادبیات هنر و امثال آن 
با علوم اسالمی کجاست؟ عرض شد که زمینه 
در  امروز  که  اسالمی  غیر  متعارِف  علوم انسانی 
مدارس گوناگون دنیا می خوانند، با زمینه علوم 
پاسدارانش هستید،  که شما جز خیر  اسالمی 
یکی است. انسان بافت های هستی، او نیازهای 
او، توان های او، میزان و حدود کارایی، هدف این 
کارایی، جهت این کارایی، میزان خودسازی و 

کاوشی در عالم نشر ؛ نسبت علوم اسالمی
 با علوم انسانی

شهید آیت اهلل دکتر سید محمد حسینی بهشتی
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محیط  سازی از راه های عملی این خودسازی و 
محیط سازی موضوع و زمینه همه علوم انسانی 
است.  همین  هم  اسالمی  علوم  زمینه  است. 
تفاوت اصلی شان در چیست؟ در این است که 
علوم انسانی متعارف در این راه تنها از مشاهده 
علوم  در  کند.  می  استفاده  تحلیل  و  تجربه  و 
از هر چیز یک کاوشگر سخنش  اسالمی قبل 
وحی  سرچشمه  نخست  ببینند  که  است  این 
چیست؟  انسان  می-گوید.  چه  زمینه  این  در 
بافت ها نیازها و توان هایش چیست؟ یک عالم 
اسالمی اول می خواهد ببیند وحی در این زمینه 
انسان  اختیار  و  کارایی  میزان  است.  گفته  چه 
چقدر است. اول می خواهد ببیند وحی در این 
زمینه چه گفته است. هدف الیق زندگی انسان 
چیست؟ اول می خواهد ببیند و در این زمینه 
چه گفته است. جهت ها و راه های عملی رسیدن 
انسان به آن هدف چیست اول می خواهد ببیند 
وحی چه گفته است. پرسش هایی داریم قبل از 
وحی، پرسش هایی هم داریم بعد از وحی. قبل 
از وحی می پرسیم اصال وحی ای در کارهست 
معرفت  و  باید شناخت  بروم؟  آن  تا من سراغ 
برسیم؛  وحی  به  تا  انداخت  کار  به  را  انسانی 
در  خدا  یافتن  خدا،  اثبات  به  مربوط  معارف 
جهان، پی بردن و راه بردن به خدا یا هر چیزی 
بگذارید.  را  آن  اسم  می خواهید  که  دیگری 
وحی  به  را  ما  که  است  معارفی  خداشناسی، 
می رساند و این که وحی یکی از واقعیت هاست 
و می تواند تکیه گاه بشر قرار گیرد. اینها همه 
می رسیم.  وحی  به  بعد  است.  وحی  از  قبل 
از  را  وحی  محتوای  وحی.  محتوای  شناخت 
کجا باید شناخت؟ امروزه گاهی می گویند برای 
محتوای وحی چند نفری در یک اتاق در بسته 
مصلحت  ببینیم  تا  می کنیم  بحث  می نشینیم 
بشریت چیست، آن وقت می گوییم این همان 

فهمیدید؟  را  من  عرض  است!!!  وحی  محتوای 
چهار نفر، می خواهد صد ساله، می خواهد پانزده 
ساله یا بیست ساله، می خواهند عمامه به سر، 
می گویند  نمی کند،  فرق  غیرمعمم،  می خواهد 
می رویم در یک اتاق در بسته با هم می نشینیم 
و دربارة مصلحت بشریت اندیشه آزاد می کنیم! 
آن روزها می گفتند بچه ها دور هم جیغ بنفش 
می کشند، بنده می خواهم بگویم اندیشة بنفش 
ترسیم می کنند! بعد هم می پزیم ومی سازیم و 
می کشیم و سفره مان را پهن می کنیم و به تمام 
بشریت می گوییم هر که خواهان سعادت است 
بسم اهلل، وحی همین است که ما می گوییم! به 
عاقلی  هیچ  است؟  راه صحیحی  این  نظر شما 
پیدا می شود که بگوید این راه صحیحی است؟ 

البته که صحیح نیست ..
در  است  منعکس  اسالمی،  وحی  در  ما  بحث 
برای  سنت.  و  کتاب  یکدیگر:  متمم  آیینة  دو 
و سنت.  کتاب  سراغ  رفت  باید  وحی  شناخت 
بله، امروز برای کتاب فهمی و سنت فهمی زندة 
پویا و نه متحجر و ایستا یا حتی ارتجاعی، عالوه 
بر همة آنچه تاکنون برای فهم کتاب و سنت 
به آن احتیاج داشتیم، به یک سلسله معلومات 
دیگر نیز به صورت کمک نیازمندیم. یعنی اگر 
انسان بخواهد  ببیند وحی دربارة روند جامعه 
چه می گوید، تا الفبایی از جامعه شناسی نداند 
نمی تواند اصال بفهمد وحی دربارة روند جامعه 
چه می گوید. اگر بخواهد ببیند وحی درزمینة 
کلی  آشنایی  تا  می گوید،  چه  تربیت  و  تعلیم 
کلی  به صورت  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  با 
و در حد معلومات عمومی نداشته باشد، اصال 
می کند  عبور  حدیث  و  آیه  کنار  از  نمی شود. 
.بنابراین، اگر امروز انسان بخواهد استنباط زنده 
باشد، به یک مقدار و  از کتاب و سنت داشته 
با  متناسب  عمومی  معلومات  به  ابزار،  حد  در 
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زمان، احتیاج دارد. بنابراین، یک مقدار معلومات 
ولی  بفهمیم.  خوب  را  وحی  تا  داریم  احتیاج 

سرچشمه کجاست؟ ، کتاب و سنت. 
یک مطلب هم داریم که مربوط است به بعد از 
تمام  را شناختیم، وحی  وحی. گیرم که وحی 
مو  به  مو  را  زمان ها  همة  به  مربوط  جزئیات 
که نگفته است. برای پیاده کردن نقشة مدون 
وحی بر روی عرصة زمان ما که ناظر به نسل 
آینده و سرنوشت آینده باشد، خیلی معلومات 
هم  عمومی  معلومات  که  اینجاست  است.  نیاز 
معلومات  دیگر  اینجا  نمی خورد،  درد  به  دیگر 
زمینة  در  وحی  و  اسالم  می خواهد.  تخصصی 
تعلیم و تربیت، چه مسائل و تعالیم و بنیادهایی 
این  براساس  به دست می دهد؟ می خواهیم  را 
درست  اسالمی  تربیت  و  تعلیم  فن  بنیادها 
و  تعلیم  متخصص  اینجا  خوب،  بسیار  کنیم. 
تربیتی می خواهیم که علوم اسالمی اش را هم 
تا حد خوبی فرا گرفته باشد. می خواهیم جامعه 
بسازیم، چه کار کنیم؟ اقتصاددان می خواهیم؟ 
امروز  معنی  به  یا  می خواهیم؟  سیاست گذار 
گسترش  آنقدر  دیگر  را  اجتماعی  علوم  که 
جای  خود  در  را  علوم انسانی  همة  که  داده اند 
در  بتواند  که  اجتماعی می خواهیم  علوم  داده، 

اسالمی  پایه های  این  مبنای  بر  آن  شاخه های 
طرح اجرایی برای امروز و فردا بدهد؛ طرحی که 
امروز می دهد و ممکن است فردا معلوم شود که 
اشتباه است، چون طرح است. اسالم او اشتباه 
مشاهده  است.  اشتباه  کردنش  پیاده  نیست، 
هم  تحلیل  می خواهد،  هم  تجربه  می خواهد، 
می خواهد، جمع بندی هم می خواهد. مالحظه 
می کنید که در مسئله بعد از وحی باز برگشتیم 
پس  بندی.  جمع  تحلیل،  تجربه،  مشاهده،  به 
برای کسب این شناخت مربوط به انسان از دو 
اندیشه  آورده های  از  استفاده کرد:  راه می توان 
و تجربة بشری، از آورده های وحی. علوم انسانی 
اول  راه  مختلف  شاخه های  امروز،  اصطالح  به 
ادیان  در  پیروان وحی  برای  دینی  علوم  است. 
مختلف در درجة اول مربوط به راه دوم است 
هر  از  استفاده  با  شناخت  این  که  بهتر  چه  و 
ندارند.  تضادی  هم  با  چون  گیرد،  صورت  دو 
آنچه فعال بخش اصلی برنامة کار ما را تشکیل 
می دهد، خود به خود مربوط به وحی، آن هم از 
آگاهی  برای  اساسی  منبع  است.  قرآن  دیدگاه 
صلوات اهلل علیه   محمدی  وحی  آورده های  بر 
چیست؟ کتاب و سنت. بنابراین می توان گفت 
پویای  و  زنده  و  فهم صحیح  ما  اساسی  هدف 
فهم  این  که  در حدودی  است،  و سنت  کتاب 
در دسترس ماست. و همچنین )روی این کلمه 
تکیه دارم( میزان و حدود روشنگری معلوماتی 
از اسالم که در دسترس ماست، برای بشر امروز 
و فردا. درس نمی خوانیم که موال بشویم، درس 
می خوانیم که بفهمیم بشر امروز و فردا چه باید 
بکند؛ در جهت خواست ها و نیازها و در ارتباط با 

توان ها و کارایی های بشر. 

1.برگرفته از کتاب تک گفتارهای موضوعی، ص 25الی42 

1
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مبنای  غربی،  علوم انسانی  "مبنای 

غیر الهی است"

معرفت  دقیق  بیان  به  و  علوم انسانی 
 « یا   » انسان  علم   « انسانی، 
به  انسان شناسی  است.  انسان شناسی« 
معنای شناخت انسان به  مثابه موجودی 
متمایز از سایر موجودات است، که اتفاقاً 
تمایز او در همین بعد شناخت و ادراک و 
امور مرتبط با آن چون احساس و شعور 
سرنوشت  علوم انسانی،  است.  آگاهانه 
کشورها را در رسیدن به قله های توسعه 
یا واماندن و عقب افتادگی رقم می زند و 
پیشرفت جوامع منوط به داشتن مهارت 
یک  که  هرگونه  است.  علوم انسانی  در 
را  علم  شروع  استارت  کشور  یا  تمدن 
بزند تا آخر مسیر، خط مشی علمی آن 
کشور زده خواهد شد. به گونه ای تمدن 
دشوار  و  سخت  راه  از  سازی  تمدن  و 
علوم انسانی می گذرد. علوم انسانی هوای 
که  است  کشور  نخبة  مجموعه  تنفسی 
حال  دارند.  عهده  بر  را  جامعه  هدایت 
بررسی  هدفش  که  انسان  علم  این  اگر 

باشد  آسیب  و  ضعف  دچار  است  انسان 
و  فرهنگی  بنیاد  به  اساسی  ضربه های 
توجه  با  می زند.  جامعه  یک  اجتماعی 
به اهمیت این علم ما شاهد آسیب های 
اساسی در علوم انسانی غرب هستیم که 
بشری  جهان  به  را  مهلکی  ضربه های 

وارد کرده است.
آن  رسالت  را  دانش  واقعی  ارزشمندی 
علوم انسانی  حوزه  در  می کند.  مشخص 
همان طور که از اسم آن مشخص است، 
ابعاد  به  توجه  و  انسان  بررسی  هدف 
مختلف انسان است. در حالی که با نگاه 
یک  به  تنها  غربی  علوم انسانی  بر  حاکم 

بعد انسان توجه شده است. 
توصیف  را  انسان  هم  غربی  علوم انسانی 
به  می کند.  توصیه  او  به  هم  می کند، 
انسان  به  مربوط  مطالب  دلیل  همین 
مطرح  علوم انسانی  دانشمندان  توسط 
وحی  و  خدا  میان  این  در  و  می شود 
برای  فرد  روی  ازاین  ندارد؛  جایگاهی 
شناخت خود و مسیرش به سراغ مکاتب 
همه  ریشه  که  مکاتبی  می رود.  فلسفی 
به  تحویلی  و  سطحی  نگاه  یک  آن ها 

آسـیب شـناسی علـوم انسانی غربی و 
تـبعات فکری، فرهـنگی آن

نوسینده : محدثه ایزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه شهید چمران اهواز



9

حیوان  مرز  تا  را  انسان  که  است،  انسان 
متعالی  جنبه های  به  و  آورده اند  پایین 

انسان هیچ توجهی ندارند. 
به گفته رهبر انقالب "مبنای علوم انسانی 
غربی، مبنای غیر الهی است، مبنای مادی 
با  این  است.  توحیدی  غیر  مبنای  است، 
مبانی  با  نیست،  سازگار  اسالمی  مبانی 
وقتی  علوم انسانی  نیست.  سازگار  دینی 
صحیح  کننده  تربیت  و  مفید  و  صحیح 
نفع  فرد و جامعه  به  و  بود  انسان خواهد 
و  الهی  تفکر  براساس  که  رساند  خواهد 
نگاه  این  در  باشد."  الهی  بینی  جهان 
مادی اصالت سود مطرح است؛ هرچیزی 
روشی  هر  از  بود  سودمند  فرد  برای  که 
دارد.  اهمیت  باشد  آمده  دست  به  که 
نگاه در این تفکر نگاه عقل ابزاریست؛ به 
می شود  نگاه  ابزار  دید  به  صرفا   انسان 
قرار  توجه  مورد  او  دیگر  قابلیت های  و 
قد  تمام  تعریف  یک  داشتن  نمی گیرد. 
به  مادی  نگاه  و  عالم  و  انسان  از  سکوالر 
همه چیز از نقاط ضعف علوم انسانی غربی 
غربی  علوم انسانی  مشکل  واقع  در  است. 

پایه های معرفتی غلط آن است.
سوژه ای  غربی  علوم انسانی  در  خدا 
است.  طلبی  برتری  و  ستیزه جویی  برای 
را  خدا  که  است  قدرتمندتر  فیلسوفی 
بخواند.  نبرد  به  بی تعارف تر  و  صریح تر 
خدای مدبّر جهان در علوم انسانی برآمده 
اندازه  هم  جایگاهی  به  غرب  تفکرات  از 
شده  داده  تحلیل  افسانه ای  قهرمانان 

غرب  علم  در  خدا  به  نگاه  حداکثر  است. 
را صرفٌا  انسان  خداییست ساعت ساز که 
اختیاری  دیگر  آن  از  بعد  و  کرده  خلق 
با عقل  انسان است که  این خود  ندارد و 
را دست می گیرد.  کار  عنان  تجربی خود 
و  واقع علم غربی، علم بی خداییست  در 
او می  برای  را  انسان جایگاه خدا  حواس 
تحصیل  با  انسان ها  شدن  خدایی  گیرد! 
علوم غربی ممکن نیست، زیرا علوم غربی 
جدا  ماورء الّطبیعه  و  باال  عالم  از  را  خود 

کرده اند.
اساسی  آسیب های  از  دیگر  یکی 
توجه  می توان  را  غرب  علوم انسانی 
علم  مدون  و  مصرح  مبانی  به  نداشتن 
بسیار  فرعیات  به  که  هرچند  دانست. 
پرداخته می شود ولی نپرداختن به مبانی 
اصلی در علوم انسانی غربی باعث نداشتن 
معرفی  و  پردازی ها  نظریه  در  صراحت 
مبانی  می شود.  علمی  جهان  به  آن ها 
معلق  و  نشده  اثبات  غربی  علوم انسانی 
است. بدون شک نظریاتی که بر پایه این 
مبانی اثبات نشده مطرح می شود معیوب 
از  را  صددرصدی  استناد  قابلیت  و  است 

ما می گیرد.
هدف اساسی در علوم غرب صرفٌا افزایش 
قدرت انسان و گسترش و ازدیاد سلطه او 
بر طبیعت است. لذا انسان را از شناخت و 
تهذیب خود دور ساخته و نتیجه ای عاید 
بشر در این بُعد ننموده است. هر چند در 
حوزه تجربه و علوم تجربی پیشرفت های 



10

عظیمی داشته است.
باید  را  غرب  تمدن  و  فرهنگ  واقع  در 
جبهه  یافته  بسط  و  پیچیده  نمونه 
در  و  توان  همه  با  که  دانست  باطل 
عالم غیب  به جنگ  گسترده ترین شکل 
است.این  آمده  حیاتی  و  آموزه های  و 
زندگی  صحنه  از  دین  حذف  با  تمدن 
را  بنیاد  خود  جمعی  عقل  اجتماعی، 
به عنوان تکیه گاهی برای تسخیر انسان 

و طبیعت برگزیده است.
علوم انسانی  ازجمله؛  علوم  در  اختالف 
به این باز می گردد که تصور از کمال و 
سعادت در فرهنگ ها وتمدن ها متفاوت 
است. علم و ابزارهای ساخته شده توسط 
آن وسیله رسیدن انسان به کمال است. 
حال اگرمبانی این علم صرفٌا مادی باشد 
و نگاه به انسان تک بعدی باشد، سعادت 
حیوانی  خوی  و  مادی گرایی  در  انسان 

خالصه می شود.
به  ولی  ندارد  جغرافیا  و  سرزمین  علم 
از  غرب  فرهنگ  است.  وابسته  فرهنگ 
غرب  معرفت شناسی  و  هستی شناسی 
تاثیر  تحت  هم  دو  این  که  است  متاثر 
هستند.  تحصل گرایی  و  تجربه گرایی 
صبغه  دارای  غربی  فرهنگ  واقع  در 
است  اومانیسم  یا  مارکسیسم  لیبرال، 
سمت  به  را  جامعه  افراد  و  جامعه  که 
پیروی از مبانی مادی گرایانه و سخیف 
دید  این  می کند.  تشویق  مکاتب  این 
به  تبدیل  را  او  انسان  به  مادی گرایانه 
یک ماشین مکانیکی کرده که باید فقط 
عجیب  و  کند.  عمل  مبانی  این  درقالب 

که  انسانی  می شود  مگر  که  اینجاست 
عالقه مند  دارد،  عاطفه  می زند،  لبخند 
می شود، فقط بعد حیوانی داشته باشد؟!

واقعیت  عناصر  همه  غرب  فرهنگ  در 
جهان  که  آن  ظهور  نازل ترین سطح  به 
قطع  است.  یافته  تنزیل  است،  فیزیکی 
شدن نگاه انسان به خدا و مراتب باالتر 
در  نهلیسم  و  پوچ گرایی  نوعی  باعث 
کسب  برای  را  او  که  شده  غربی  انسان 
می کشاند.  کاری  هر  سمت  به  لذت 
بوده  قدری  به  علم  این  تاثیرگذاری 
است که او را به سمت کسب لذت از هر 
نگاه  که  زمانی  تا  است.  کشانده  روشی 
باشد  مادی گرایانه  نگاه  هم  به  انسان ها 
و اصل سود مطرح باشد برده فروشی به 

سبک امروزی ادامه خواهد داشت.
هدف اساسی در علوم انسانی غرب صرفٌا 
افزایش قدرت انسان و گسترش و ازدیاد 
را  انسان  لذا  است.  طبیعت  بر  او  سلطه 
از شناخت و تهذیب خود دور ساخته و 
ننموده  بعد  این  در  بشر  عاید  نتیجه ای 
علوم  و  تجربه  حوزه  در  چند  هر  است. 
تجربی پیشرفت های عظیم داشته است 
اساسی  کمبودهای  انسانی  بعد  در  ولی 

دارد. 
رام ساختن قوای سرکش نفس انسان با 
نیازمند تجدید نظر  این مبانی  به  توجه 
غربی  علوم انسانی  ریشه های  در  اساسی 

با توجه به فطرت اصلی انسان است.

Izadi.labkhand@yahoo.com
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پیشنهاد  و  اکتشافی  مدل  "طراحی 

الگوی درمانی آن از منظر قرآن کریم"

است  مزمن  اختاللی  فراگیر،  اضطراب 
نسبتاً  عمر  طول  در  آن  بالینی  نمود  که 
آمار  است؛  عملکرد  افت  با  همراه  و  ثابت 
عوامل  و  است  پایین  آن  کامل  بهبودی 
قرار  ابهام  در  همچنان  آن  شناختی  سبب 
رویکردی  کمبود  اساس،  این  بر  دارد. 
وجودی  ابعاد  تمامی  بر  مبتنی  فرآیندنگر 
انسان به چشم می خورد و درک ما از این 
پدیده پیچیده نیاز به افق  متفاوت تر دارد. 
بنابراین، با توجه به چالش های بسیاری که 
ارزیابی و درمان اضطراب  در مفهوم بندی،  
اکتشافی  پژوهش  این  دارد؛  وجود  فراگیر 
ارائة مستقیم  با  تا  به دنبال آن بوده است 
اضطراب فراگیر به قرآن کریم، از این کتاب 
فرآیند،  شناخت  تعریف،  برای  آسمانی 
بهره  آن  جانبة  همه  درمان  و  ارزیابی 
ماحصل  دکتری،  رساله  این  نتایج  ببرد. 
جلسات هفتگی هسته روان  شناسی اسالمی 
متخصصان  مشترک  کار  و  تهران  دانشگاه 
روان شناسی و علوم قرآنی بوده است. این 

شناختی  روش  نظر  از  اساساً  که  پژوهش 
جزء پژوهش های کیفی محسوب می گردد 
برای تحلیل محتوای قرآن، از روش خاصی 
گرفت؛   بهره  است  کرده  توصیه  قرآن  که 
پژوهش  این  نتایج  عمدة  که  معنا  این  به 
کلمه ای  تدبر  به ویژه  تدبر  روش  بر  مبتنی 

بوده است.  
به¬منظور  پژوهش،  این  مرحله  اولین  در 
معناشناسی اضطراب فراگیر از منظر قرآن 
کریم، ابتدا تعریف اختالل اضطراب فراگیر 
پزشکی  روان  انجمن  تعریف  با  مطابق 
افت  و  نگرانی  اصلی  مفهوم  دو  به  آمریکا 
و 11  ارائه شد  قرآن  به  و  تبدیل  عملکرد 
واژة قرآنی در ارتباط با اضطراب فراگیر به 
دست آمد. »فتنه«، »بال«، »ُضر«، »اصابه« 
زمینه ساز  عوامل  بر  ناظر  »رجس«  و 
نگرانی، »ِرجز«، »ُرجز«، »خوف«، »َعَمه« 
بر مفهوم نگرانی و »ضیق  ناظر  و »ضرع« 
صدر« ناظر بر مفهوم افت عملکرد هستند. 
خوف  واژه  واژه ها،  این  اصلی ترین  از  یکی 
است که در چنین حالتی، نقطة مقابل رجاء 
و ناظر بر مقصد است )سوره مبارکه یونس، 
15-7(. خوف- رجاء یکی از اجزای اصلی 

رساله دکتری با عنوان
                               اختالل اضطراب فراگیر

پژوهشگر : سارا صنعت نگار 

دکتری روان شناسی سالمت از دانشگاه تهران
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شبکة ذکر در وجود انسان است.  
در دومین مرحله این پژوهش، با انطباق 
الگوی  نُه  قرآن،  آیات  با  شبکه  این 
اضطراب شناسایی شدند که عبارتند از: 
-15 )یونس،  اضطراب  فرآیندی  الگوی 

گریزی  فقدان   - کام جویی  الگوی   ،)7
)یونس، 27-21(، الگوی انعطاف ناپذیری 
گریزی  آسیب  الگوی   ،)42-51 )انعام، 
اجتماعی  تعصب  الگوی   ،)63-67(
جبرگرا  الگوی   ،)122-127 )انعام- 
 ،)147-150 )انعام،  مسئولیت گریز   –
الگوی   ،)7-9 )زمر،  گرا  مقایسه  الگوی 
الگوی  و   )17-27 )زمر،  جویی  طاغوت 
در   .)44-53 )زمر،  مأیوس   - خودبین 
ادامه، 300 گویه برای ارزیابی بر اساس 
این نه الگو طراحی گردید و سپس بعد از 
بررسی سه داور متخصص در علوم قرآنی 
و در نظر گرفتن عواملی مانند ایجاز، این 
تعداد گویه به 157 گویه کاهش یافت تا 
در ارزیابی نیم ساختاریافتة اختصاصی به 

کار روند. 
در مرحله سوم و پایانی این پژوهش نیز، 
یک چهارچوب کلی درمان نیز بر اساس 
شبکة ذکر پیشنهاد شده است که ناظر 
با  و  است  انسان  وجوی  ساختار  کل  بر 
محور  چهار  بهینة  کارکرد  فعال سازی 
علم، خوف - رجاء، رغبت - زهد و طلب 
وی  وجود  در  را  ذکر  انسان،  در  اراده  و 
ابعاد مختلف این پژوهش  فعال می کند. 
بیشتر  بررسی های  و  گسترش  قابل 
هادی  دکتر  کمک  با  رساله  این  است. 
راهنما  استاد  به عنوان   ، احسان  بهرامی 

و با همکاری بی دریغ، مهندس احمدرضا 
بزرگی   جان  مسعود  ودکتر  اخوت  
به عنوان اساتید مشاور رساله، به مدت دو 
سال پیگیری و تحقیق به سرانجام رسید 
دانشگاه  در   ،96 سال  ماه   بهمن  در  و 

تهران دفاع شد.

َُّروا  ب لَِیدَّ ُمباَرٌک  إِلَْیَک  أَنَْزلْناُه  .ِکتاٌب   1
)ص/29(:  الْلْباِب  أُولُوا  َر  لَِیَتَذکَّ َو  آیاتِِه 
نازل  تو  بر  که  پربرکت  است  کتابی  این 
و  کنند  تدبّر  آن  آیات  در  تا  کرده ایم 

خردمندان متذّکر شوند!
2 .اخوت، احمدرضا )1392(، روش های 
تهران،  تهران.  اول.  چاپ  کلمه ای.  تدبر 
انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت )علیهم 

السالم(.
ساختار   .)1394( احمدرضا.  .اخوت،   3
وجودی انسان از منظر ذکر )از مجموعه 
تهران،  انسان(،  حوزه  ساختاری  کتب 
انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم 

السالم. 
4  .استاد تمام گروه روان شناسی شناسی، 

دانشگاه تهران

 sara.sanatnegar@gmail.com 
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تعویق کامیابی در اسالم تحت عنوان 
روزه و و برنامه های عبادی دیگر مانند 
و  زنده-داری  محرمات در حج و شب 
امثال آن، قرن هاست که کارکرد عملی 

دارد.
امروزه روزه ماه رمضان از نگاه تیز و همه 
غایب  اسالمی  روان شناسی  دیدگاه  جانبه 
در  اسالمی  روان شناسی  است.  نمانده 
تالش برای تبیین فلسفه و چرایی وجوب و 
مشروعیت حکم روزه گرفتن در دین مبین 
اسالم است. با توجه به پذیرش پیش فرض 
وجود نگاه کامل و همه جانبه دین اسالم 
به انسان، انتظار می رود برهان و استداللی 
در پس حکم واجب صیام در قرآن وجود 
روش های  از  یکی  طرفی  از  باشد.  داشته 
مطابقت سازی  دینی  علم  ظهور  و  بروز 
دستورات دین با توصیه ها و اصول علم روز 
است. در این نوشتار هم قصد دارم به یکی 
از مصادیق مهم روش تطبیق دهی بپردازم. 
مثل  روان شناسی  مختلف  مکاتب  نگاه  از 
و  روان کاوی  گرایی،  شناخت  رفتارگرایی، 
روان شناسی اجتماعی می توان به امر مهم 

روزه-داری نگریست و از جنبه های مختلف 
آن را بررسی کرد. اما در این یادداشت به 
ده ها  از  یکی  صرفاً  فضا،  محدودیت  دلیل 

مزیت روزه گرفتن را بیان می کنم.
علم  در  که  می دانند  روان شناسان 
سایکولوژی، مبحثی تحت عنوان اصل لذت 
و درد وجود دارد، که به طور خالصه بیان 
انسان ها،  انگیزشی  منابع  از  یکی  می کند، 
درد  از  دوری  و  لذت  به  رسیدن  و  کسب 
این  کنار  در  وجود  این  با  است.  رنج  و 
را  آزمایشگران  توجه  که  نکته ای  اصل، 
تعویق  توانایی  است،  کرده  جلب  خود  به 
این  ازجمله؛  که  است،  کامیابی  و  لذت 
اشاره  والتر میشل  به  آزمایشگران می توان 
آزمایشی،  در   1970 سال  در  او  کرد. 
گروهی از کودکان را در اتاقی قرار داده و 
جلوی هر کدام یک شیرینی قرار داد. وی 
شیرینی  فوراً  آنها گفت: شما می توانید  به 
خود را بخورید و یا اینکه چند دقیقه صبر 
کنید تا من بروم و برگردم و در آن صورت 
عالوه بر شیرینی اول شیرینی دوم را هم 
کودکان  اکثریت  بخورید.  و  کنید  دریافت 

روزه در نگاه روان شناسی اسالمی

نوسینده : حانیه خلق ذکرآباد

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان
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بالفاصله شیرینی را خوردند و فقط چند 
و  کار  وضع  کنند.  صبر  توانستند  نفری 
تحت  سال ها  برای  کودکان  همه  زندگی 
کودک  چند  آن  شد.  گرفته  قرار  نظر 
برای  را  خود  کامیابی  بودند  توانسته  که 
کامیابی بزرگ تری به تعویق بیاندازند، در 
مدرسه نمرات بهتری گرفتند و به مدارج 
درآمدهای  رسیدند،  تحصیلی  عالی تر 
باالتری داشتند و سوء رفتارهای کمتری 
مقابل  در  اما  زد.  سر  زندگی  در  آنها  از 
کودکانی که بالفاصله شیرینی را خورده 
بودند در بزرگسالی دچار مشکالت عدیده 
در زندگی و سوء رفتارهای گوناگون شده 
و  اعتیاد  به  اول  گروه  از  بیشتر  و  بودند 

الکلیسم مبتال شدند. 
در  کامیابی  تعویق  که  می بینیم  حال 
برنامه های  و  و  روزه  عنوان  تحت  اسالم 
و  حج  در  محرمات  مانند  دیگر  عبادی 
شب زنده داری و امثال آن، قرن هاست که 
کارکرد عملی دارد. قرآن برای مسلمانان 
گرفته  نظر  در  عبادی  مدون  برنامه 
است، که شامل اعمالی است که به طور 
تدریجی رفتارهای سالم و عادات نیک را 
توجه  قابل  بیاورد.  وجود  به  بندگان  در 
است که در علم روان شناسی برای ایجاد 
یک تغییر اساسی در زندگی، رفتاری باید 
در مدتی تکرار شود تا به حافظه سپرده 
این  با  اما  شود  امکان پذیر  آن  انجام  و 
تغییر  مدت  برای  قطعیتی  هنوز  وجود 
وجود ندارد و دامنه تغییر رفتار را از یک 
لحظه تا سالیان متوالی هم شمرده اند. با 

روز   30 اسالم  مبین  دین  در  وجود  این 
گرفته  نظر  در  رفتار  بنیادی  تغییر  برای 
استثنائاتی  روز  این  طی  که  است  شده 
هم وجود دارد که اگر دامنه حرکت مدت 
تغییر را به صورت نمودار در نظر بگیریم 
در این چند روز به حداکثر تغییر رفتاری 
کسب  فرصت  با  انسان ها  تا  می رسیم. 
تجربه موفقیت در تمارین و امتحان های 
الهی، بتوانند در عرصه های دیگر زندگی 
افرادی  مثاًل  باشند.  سربلند  و  موفق  نیز 
را  آنی  لذت های  انداختن  تعویق  به  که 
به  می کنند،  تمرین  دینی  تکالیف  در 
می یابند  را  نفس  بر  کنترل  قدرت  مرور 
خواسته های  برابر  در  مقاومت  توانایی  و 

نفس شان را پیدا می کنند.
طی روزه داری در ماه رمضان، مسلمانان 
طی 30 روز در سال مقاومت نفس و صبر 
و نه گفتن به خواهش های نفسانی خود را 
تمرین می کنند و در نهایت این ممارست 
آنچه برای فرد باقی می ماند خود کنترلی 

و تنظیم هیجانی بیشتر است. 
اذعان  تربیتی  روان شناسان  همچنین 
فعالیت های  کودکی  از  اگر  که  می کنند 
به خصوص مربوط به ناحیة مشخصی از 
مغز انجام و تکرار شود؛ آن ناحیه دارای 
نورون ها و سیناپس های بیشتر و در نتیجه 
با  خداوند  می شود.  بهتری  عمل  قدرت 
کودکان  برای  روزه  حکم  کردن  واجب 
خواستار  مهربانانه  تکلیف شان،  سن  در 
ایجاد فرصت برای انجام رفتارهای مفید و 
سودمند برای ایشان است. از طرفی دیگر 
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تعویق  ویژگی  تقویت  می شود  پیش بینی 
کامیابی، باعث تقویت ویژگی خودکارآمدی 
و عزت نفس انسان ها نیز بشود. چون زمانی 
را  خود  گوناگون  برهه های  در  انسان  که 
و  می دهد  قرار  نفس  با  مبارزه  میدان  در 
تجربه  به عنوان  بیرون می آید  آن  از  پیروز 
از  کاراتر  و  تواناتر  تصویری  موفقیت آمیز، 
خود می سازد که می تواند در موقعیت های 
نیز  دنیوی  زندگی  دیگر  نشیب  و  پرفراز 

استقامت کند. 
کاهش  باعث  می تواند  روزه  اینکه  علت 
که  باشد  همین  شاید  شود  فحشا  و  گناه 
و آشامیدن  به خوردن  نه گفتن  تمرین  با 
و البته نه گفتن به غیبت و تهمت و دروغ 
در ایام روزه داری که جز گناهان اجتماعی 
به  که  می شود  ورزیده  فرد  نفس  هستند؛ 
یا حتی در مقابل  دیگر موقعیت های گناه 
خواهش های مکروه نفس هم مقاومت کند 
همان  این  بزند.  سینه شان  به  رد  دست  و 
مسیر آرام و تدریجی قوت نفس بشر است 
عزت  احساس  با  توام  عمیق  آرامش  که 
بیشتر  خودکنترلی  و  خودکارآمدی  نفس، 
را  شهوات  و  تکبر  پرخاشگری،  کاهش  و 
یا  زندگی  قوه  می تواند  روزه  دارد.  پی  در 
چالش  به  را  فروید  نظریه  جنسی  غریزه 
زیرا  ببرند  حاشیه  به  حتی  و  کند  دعوت 
فروید معتقد بود راه کنترل امیال، ارضای 
کامل و بی محدودیت آنها است، در صورتی 
یا  دارد.  مخالفی  نظر  اسالم  می بینیم  که 
برابر  در  صبر  و  تحمل  با  مسلمانان  حتی 
گرسنگی و تشنگی، با پرداختن به اطاعت 
و بندگی خالق و رب جهان، با تالش برای 
هدفی واال، می توانند ترتیب و هرم نیازهای 
مازلو را زیر ورو کنند زیرا که آنها نیازهای 

نیاز جنسی  و  غذا، آب  به  را  اساسی خود 
در  ممارست  و  همت  با  و  گرفته  نادیده 
تالش برای بندگی و اطاعت اوامر خداوند 
عروج  راه  این  می دانند  چون  می آیند؛  بر 
یکتا  خداوند  بی نهایت،  کمال  به  وصول  و 
است. اینجاست که دو زانو اثبات محوریت 
در  را  انسان گرایی  مکتب  انساِن  نه  و  خدا 
پیشگاه رب خویش با خضوع و خشوع به 

نمایش می گذارند.
تغییر  برای  رفتارگرایی  مکتب  همچنین 
و  مادی  گوناگون  تقویت های  از  رفتار 
معنوی استفاده می کند که دامنه ساده این 
مانند  کوچک  پاداش  یک  از  که  تقویت ها 
هدیه، شروع و به دامنه گسترده تر آن که 
شامل تقویت کالمی و پاداش های اجتماعی 
است خاتمه می یابد اما در دین مبین اسالم 
از تقویت های عظیم تری  برای تغییر رفتار 
قابل  حتی  گاهی  که  است  شده  استفاده 
مشاهده با چشم مادی نیست اما فردی که 
به ایمان و تقوای کامل دست یافته باشد، 
این تقویت ها را طی حیات مادی و معنوی 

خود مشاهده و استفاده می کند.
روزه  دنیوی  برکت  از  گوشه ای  تنها  این 
گرفتن بود، اگر به برکات اخروی مثل اینکه 
فرصت مغتنمی برای ذکر و یاد خداوند و 
استغفار و توبه و به کل نزدیک تر شدن به 
رّب العالمین است، توجه شود، بیش از این 
البته اطاعت و بندگی  در دریای حیرت و 
او غرق می شویم. و مخلص تر دعای »یا َمن 

یُعِطی الَکثیَر بِالَقلیِل« را نجوا می کنیم.

khaleghi.haniye@gmail.com
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اشاره
پایه های  علوم انسانی،  اینکه،  به  توجه  با 
تمدنی هر ملتی را می سازد، بعد از انقالب 
علوم انسانی  تحول  برای  تالش هایی 
موجود  علوم انسانی  است.  گرفته  صورت 
فرهنگ  با  مغایر  مبنایی  ما،  دانشگاه  در 
مشکالتی  مسئله،  این  و  دارد  ما  باور  و 
از  عده ای  لذا  است،  آورده  بار  به  را 
به  را  کشور  نیاز  کنندگان  تحصیل 
به  اسالمی  مبنای  بر  علوم انسانی  تغییر 
متفاوتی  جریان  و  متوجه شده اند  خوبی 
است.  گرفته  شکل  خصوص  این  در 
ازجمله؛ رشته های مطرح در بحث تحول، 
روان شناسی و زیر شاخه های آن است، که 
در کشور جریان های مختلفی در خصوص 
روان شناسی اسالمی وجود دارد. مدرسه 

روش  با  نیز  عترت  و  قرآن  دانشجویی 
کار  به  آغاز  سال هاست   ، قرآن  در  تدبر 
کرده و خروجی های نیز در این خصوص 
خروجی های  ازجمله؛  است.  داشته 
مدرسه، کاری پژوهشی در حیطه رساله 
دکتری، که حاصل 5 تا 6 سال پژوهش 
مسمتر بوده است، توسط فاطمه فیاض، 
سالمت  روان شناسی  دکتری  دانشجوی 
چون  اساتیدی  کمک  به  تهران  دانشگاه 
مهندس  و  احسان  بهرامی  هادی  دکتر 
قرآن  منظر  از  افسردگی  عنوان  با  اخوت 
به سرانجام رسید.  کریم در سال 1396 
لذا بر آن شدیم این شماره از فصلنامه را 
به مصاحبه با خانم دکتر فاطمه فیاض در 
مورد رساله ایشان که خروجی های خوبی 
ازجمله؛ چاپ سه جلد کتاب داشته است، 

فاطمه فیاض در گفت وگو با فرا: افسردگی از منظر قرآن کریم نوعی خمودگی 
است که در اثر ضعف ایمان و نقص در تفکر اتفاق می افتد .

به دست آمده،  مبارکه عبس  از سوره  و  انزواییست  افسردگی مقایسه ای - 
بیان کنندة مختل شدن  ارتباط  شخص با افراد صمیمی زندگی اش است.

مصاحبه گر: زهرا ایزدخواصی

خانواده  مشاوره  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

و  )گفت  کریم  قرآن  منظر  از  افسردگی 
گو با دکتر فاطمه فیاض(
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اختصاص دهیم.

روان شناسی با متعالی ترین ساحت وجودی 
انسان یعنی روح و روان سروکار دارد

1(خانم دکتر فیاض، خیلی سپاسگزاریم 
اختیارمان گذاشتید،  در  که  از فرصتی 
شما  آوردن  روی  دلیل  بفرمایید  لطفأ 
این  در  فعالیت  و  روان شناسی  علم  به 

حوزه اسالمی چیست؟
با  دبیرستان  دوران  ابتدای  از  بنده 
مشورت هایی که از اطرافیانم گرفتم، عالقه 
زیادی به روان شناسی پیدا کردم و هم زمان 
با ورود به دانشگاه، حوزه را نیز شروع کردم. 
ابتدا همیشه برایم سوال بود که چرا در  از 
روان شناسی با وجودی که منابع زیادی در 
دین برای مفهوم  پردازی مفاهیم آن وجود 
دارد، اما هم چنان بر پیش فرض های علوم 
غربی در مورد انسان تاکید می شود. از ابتدا 
از  را  روانشناختی  موضوعات  داشتم  عالقه 
دریچه دین بفهمم و در درمان استفاده کنم.

روان شناسی  که  گفت  باید  دیگر  طرف  از   
با متعالی ترین ساحت وجودی انسان یعنی 
انسان،  تفکر  دارد.  سروکار  او  روان  و  روح 
باورهای او، رفتارهایی که از باورهایش متأثر 
می شوند، رشد و فرایندهای تحولی انسان و 
روان شناسی  در  در جامعه همگی  او  روابط 
قرار می گیرند که در سعادت  بررسی  مورد 
و هدایت انسان نقش مهمی دارند. به نوعی 
می توان گفت روان شناسی با مسیر و سبک 
زندگی انسان ارتباط زیادی دارد هرچند که 
متأسفانه با حذف خدا در اکثریت قریب به 
اتفاق رویکردها، این مسیر به سمت نادرستی 
پیش می رود و جهت کلی این علم در دنیا، 

جهِت بی خدایی و به نوعی بی جهتی است.
ریشه علم غربی به معنای science  آن، در 

پوزیتیویسم است.
در  موجود  دانش  شما  نظر  از   )۲
میزان می تواند  روان شناسی غربی چه 

به مشکالت جامعه کمک کند؟
چیزی که باید در نظر داشت این است که 
نوعی  به  پژوهشگران  و  دانشمندان  همه 
و  عالم  در  موجود  حقایق  کشف  دنبال  به 
قوانین حاکم بر آن هستند تا به واسطه آن 
بتوانند زندگی خود را سامان بخشیده و به 
کنند  پیدا  دست  پایدارتر  و  بیشتر  آرامش 
اهمیت  فهم  و  کشف  روش  راه،  این  در  و 
به  غربی  علم  ریشه  می کند.  پیدا  زیادی 
است.  پوزیتیویسم  در  آن،    science معنای 
در این رویکرد، تجربه و آزمایش و هر آنچه 
دیده و سنجیده و تایید شود، دارای اصالت 
از این  است و غیر آن علم نیست )بگذریم 
بحث که مبانی و پیش فرض های خوِد علم، 

با این معیار، علمی نیست. رویکرد موجود و 
رایج کنونی، منجر به محدودیت، در دانستن 
منابع  از  یکی  می گردد.  بشر  سعادت  لذا  و 
مهم شناخت انسان، وحی است که حقایق 
می کند.  منتقل  انسان  به  قادر  عالِم  از  را 
جایگاهی  حاضر  علمی  نگاه  در  مهم،  این 
معنی  به  منبع  این  از  رویگردانی  و  ندارد 
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سعادت  زیستن،  بهتر  مسیر  در  اخالل 
که  وضعیتی  است.  حقیقی  شادکامی  و 
است  حاکم  روان شناسی  علم  بر  اکنون 
دیدگاه  تغییر  نظریات،  افول  و  اوج  مثل 
اصالحات  زمان،  طول  در  دانشمندان 
بد کارکردی  DSM و  زیاد در نسخه های 
رویکردهای درمانی و برخی اوقات ایجاد 
انحراف در مسیر هدایت همگی به نوعی 
نشان دهنده محروم ماندن علم از منبع 
وحی است. رجوع به قرآن کریم و روایات 
اهل بیت نگاه جامعی از انسان به ما ارائه 
در  اکنون  آنچه  از  فراتر  و حتی  می دهد 
احتمال  این،  و  دارد  وجود  روان شناسی 
و  انسان  تعریف  در  ماهوی  تغییرهای 
پیش فرض های دیگر در مورد او را از بین 

برده و سرعت حرکت را بیشتر می کند. 
کالمم را خالصه می کنم در اینکه دانش 
بشر  سؤاالت  از  بسیاری  بسا  چه  موجود 
را پاسخ دهد اما با جهت گیری غیر الهی 
خود، نمی تواند همه حقایق را کشف کرده 
و به این ترتیب انسان نمی تواند با تکیه بر 
آن به بهترین سبک زندگی، آرامش واقعی 
و سعادت دست پیدا کند. یک نمونه برای 
این نظر، وجود باالترین نرخ خودکشی ها 
در مرفه ترین کشورهای دنیاست. با اینکه 
علم روان شناسی پیشرفت های زیادی در 
در  نتوانسته  اما  است،  داشته  ابعاد  همه 
رضایت  و  آرامش  و  زندگی  به  معنادهی 
زیرا  باشد  پررنگی داشته  فرد نقش  کلی 
را  آن  با  او  نسبت  و  انسان  ابدی  زندگی 

نادیده گرفته است. 

طی سال های اخیر سرعت تولید علم در 
شده  بیشتر  اسالمی  روان شناسی  حوزه 

است
روی  پیش  افق های  چه   )3
برای  و  است  اسالمی  روان شناسی 
روان شناسی  تولیدات  به  رسیدن 
اسالمی، چه کارهایی باید انجام داد؟

علمی  پیشرفت  نظران  صاحب  از  بعضی 
اظهار  و  سال سنجیده  و  روز  با  را  ایران 
به  ما  دیگر  مثاٌل 100 سال  که  می کنند 
قدر  هر  و  می رسیم  غرب  کنونی  نقطه 
برویم باز همواره از آن ها عقب تر هستیم. 
هسته ای  پیشرفت های  البته خوشبختانه 
صنعت  و  ناباروری  زمینه  در  علمی  و 
برای  نقضی  مثال های  غیره،  و  موشکی 

این حرف هستند. 
بر  کار  در  بنده  که  تجربه ای  به  توجه  با 
قرآن  منظر  از  افسردگی  موضوع  روی 
دیدم که چطور ظرف 5  و  داشتم  کریم 
سال با استفاده از روشی مناسب، می توان 
به عنوان  غرب  در  اکنون  آنچه  همه  به 
عوامل اصلی افسردگی شناخته می شود، 
دست یافت، باور دارم که اگر تکیه ما بر 
قرآن و روایات باشد، می توانیم در زمانی 
غرب(  تجربی  سیر  با  مقایسه  )در  کوتاه 
بسیاری از مفاهیم روانشناختی را از قرآن 
نیز  عمل  در  سپس  و  کرده  فهم  کریم 
اخیر  سال های  طی  الحمدهلل  بیازماییم. 
روان شناسی  در حوزه  علم  تولید  سرعت 
با  مختلفی  افراد  و  شده  بیشتر  اسالمی 
کردن  کار  حال  در  متنوعی  رویکردهای 
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بر روی این موضوعات هستند. نکته جالب 
آنجا منبع رجوع در  از  این است که  توجه 
و  اساسی  تفاوت  است،  یکی  رویکردها  این 
تعارض در نتایج و یافته های آن ها نمی توان 
یافت اما با این حال می توان گفت به دلیل 
نوع رجوع به قرآن و روایات، کیفیت نتایج، 
یکدیگر  با  آن ها  تفصیل  میزان  و  عمق 
متفاوت است که به مرور زمان رویکردهای 

بهتر خود را نشان می دهند.
برای سرعت بخشیدن  بنده تصور می کنم   
به تحقق علم روان شناسی باید چند موضوع 
فرصت  آن ها  بسط  که  داشت  نظر  در  را 
آن¬ها  به  اشاره  اما  می طلبد  را  بیشتری 

خالی از لطف نیست: 
-روشمندی 

و  نظام ها  کشف  حوزه  در  قرآن  به  -اتکا 
از  استفاده  با  یافته ها  تفصیل  و  مدل ها 

روایات اهل بیت علیهم السالم
-کشف نظام موضوعی روان شناسی از قرآن 
و استخراج مسائل آن و سپس برنامه ریزی 

و اولویت دهی برای کار بر روی موضوعات
-استفاده از یافته ها در عمل و به کارگیری 
آن در موضوعات چون رشد، مشاوره، درمان، 

ازدواج و ....
روان شناسی  علم  به  تولیدی  نگاه  بدون 
و  قرآن  منظر  از  آن  مفاهیم  همه  کشف  و 
را  روان شناسی  پایه های  نمی توان  روایات 

درست کرد
دانش  در  تحول  برای  فیاض،  دکتر   )4
پیشنهاد  را  روان شناسی کدام رویکرد 
 _ اسالمی  سازی،  اسالمی  می کنید؟ 
غربی  رویکرد  تأثیر  یا  سازی،  ایرانی 

یا  نو  از  نهادن رویکرد اسالمی  بنیاد  با 
رویکرد دیگری ؟

 همان طور که خودتان اشاره کردید می توان 
داشت.  موضوع  این  به  مختلفی  نگاه های 
برخی  و  هستند  تطبیقی  رویکردها  برخی 
تأسیسی. طبیعتٌا رویکرد تأسیسی و تبیین 
و  قرآن  منظر  از  روان شناسانه  موضوعات 
برتری  تطبیقی  رویکرد  به  نسبت  روایات 
در  نیز  تطبیقی  رویکرد  که  چند  هر  دارد 
می کند.  پیدا  اهمیت  تأسیسی،  کار  فرایند 
کار  قرآن  در  را  تفکر  موضوع  شما  مثاٌل 
کرده اید و معنای آن را  استخراج کرده اید. 
باید  روان شناسی  در فضای  بهتر  فهم  برای 
و  روان شناسی  در  موجود  مفاهیم  با  را  آن 
معنای تفکر در روان شناسی مقایسه کرده، 

تطبیق دهید یا تمایز ایجاد کنید. 
بنابراین من فکر می کنم بدون نگاه تولیدی 
به علم روان شناسی و کشف همه مفاهیم آن 
پایه های  نمی توان  روایات  و  قرآن  منظر  از 
روان شناسی را درست کرد. با توجه به اینکه 
است،  اسالم  ایران  در  مردم،  غالب  دین 
نوعی  به  آمده  دست  به  یافته های  طبیعتٌا 
در بستر روان شناسی فرهنگی نیز معنا پیدا 

می کنند. 
افسردگی نوعی خمودگی است.

5( با توجه به اینکه شما به مدت 5 سال، 
افسردگی  حیطه  در  پژوهشی  فعالیت 
امکان  داشته اید،  کریم  قرآن  منظر  از 
توضیحی  کارتان  روند  مورد  در  دارد 

بفرمایید؟ )هدف، روش و...(
 5 حدود  افسردگی  موضوع  روی  فعالیت 
الی 6 سال، که با مطالعه و پژوهش مستمر 
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همراه بود، طول کشید. ما در این مدت 
به دنبال پاسخ به 4 پرسش اصلی بودیم 
-افسردگی از منظر قرآن به چه معناست 
بر  در  را  انواعی  و  مولفه هایی  چه  و 

می گیرد؟
به  از قرآن  تعریفی که  به   با توجه  -آیا 
را  پرسشنامه ای  می توان  می آید  دست 
افسردگی  براساس آن  طراحی کنیم که 

افراد را بسنجیم؟
اختالل  این  درمان  برای  می توان  -آیا 
و  فرض ها  پیش  درمان،  فرآیندهای 

مدل های درمانی طراحی کرد؟
-و سوال آخر اینکه، آیا این درمان که از 
قرآن به دست آمده اثربخشی الزم را بر 
است  دارا  افسردگی  دارای  بیماران  روی 

یا خیر؟
مطالعه  دو  سواالت  این  به  پاسخ  برای   
که  شد  انجام  کمی  مطالعه  دو  و  کیفی 
در مطالعات کیفی )مربوط به سوال اول 
استفاده  قرآن  در  تدبر  روش  از  سوم(  و 

از  چهارم  و  دوم  سواالت  برای  و  شد 
تحلیل  مانند  آماری  مرسوم  روش های 
در  شد.  استفاده   .. و  اکتشافی  عاملی 
متنوعی  روش های  با  فرایند  این  واقع 
از روش های تدبر در قرآن انجام شد که 
نتایج خیلی جالب توجهی  به  نهایت  در 
رسیدیم. تعریف افسردگی از منظر قرآن 
افسردگی  که  شد  این  نهایت  در  کریم 
ضعف  اثر  در  که  است  خمودگی  نوعی 
و  می افتد  اتفاق  تفکر  در  نقص  و  ایمان 
بی نتیجه  احساس  به  سو  یک  از  را  فرد 
بودن در کارها و از سوی دیگر به کندی 
در  و  می دهد  سوق  آن ها  در  کسالت  و 
و  فراگیری  غم  ایجاد  موجب  نهایت 
.مدل های  درونی می شود  شدید  خواری 

نقص تفکر و ضعف ایمان شامل  6 مدل 
انواع  را  آن ها  ما  که  می شود  مختلف 
از  یک  هر  کردیم.  نام گذاری  افسردگی 
آن ها برگرفته از یک سوره از قرآن کریم 
سرشکستگی  افسردگی  مدل  یک  است. 
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نام دارد که از سوره غاشیه استخراج شده 
و در آن رابطه فرد با اعمال و رفتار خودش 
احساس  ترتیب  این  به  و  می شود  مختل 
اعمال  و  رفتار  از  سودمندی  و  ارزشمندی 
خود ندارد. مدل بعدی که از سوره مبارکه 
ناشی  افسردگی  مدل  آمده  دست  به  فجر 
با  ارتباطش  شخص  که  است  حقارت  از 
پدیده ها مختل شده و معنای درستی را از 
آن ها دریافت نمی کند و احساس حقارت و 
خواری به او دست می دهد. چهارمین نوع، 
افسردگی معنوی است که از سوره مبارکه 
طاها به دست آمده، در واقع به معنی فقدان 
اتصال  و  ارتباط  که  افرادی  است،  معنویت 
آنها از لحاظ ذکر با خدا قطع یا کم می شود 
دچار افسردگی معنوی می شوند افسردگی 
انزواییست   - مقایسه ای  افسردگی  بعدی، 
آمده،  دست  به  عبس  مبارکه  سوره  از  و 
ارتباط  شخص  مختل شدن   کنندة  بیان 
با افراد صمیمی زندگی اش است. حسادت و 
مقایسه و  حسرت  در این افسردگی نمود 
زیادی دارد. در این نوع از افسردگی، ارتباط 
بیشتر  عده ای  با  و  کمتر  عده ای  با  شخص 
می شود که همین سوگیری در رابطه منجر 
به حال بدتر و غمگینی مضاعف تر می شود. 
در افسردگی تطفیفی، ارتباط فرد با افرادی 
مختل  هستند  تکلیف  و  حق  دارای  که 
می شود، در واقع شخص به دلیل تمایالت 
می شود  شدیدی  خشم  دچار  استحقاقی، 
که نتیجه آن افسردگی است. آخرین مدل 
هست،  نیز  نوع  شدیدترین  که  افسردگی 
افسردگی والیت ستیزانه یا مرجع ستیزانه 
اهلل  محمد صلی  مبارکه  سوره  از  که  است 

علیه و آله و سلم به دست آمده و به دلیل 
انتخاب مرجع  فرد در  پذیری  اطاعت  عدم 

امر و نهی  غلط در زندگی ایجاد می شود.
یکی از نکات جالب این است که افسردگی ها 
در این مدل به چند نوع تقسیم شده و دارای 
ششم  تا  اول  نوع  از  یعنی  هستند  مراتب 
می شود  بیشتر  تدریج  به  افسردگی  شدت 
اجتماعی  به  فردی  در عین حال سیری  و 
بین  و  اجتماعی تر  و شدت مدل های  دارد. 
ستیزانه  والیت  و  تطفیفی  مانند  فردی تر 
کافی  فرصت  اینجا  در  خوب  است.  بیشتر 
مفصل  طور  به  را  کار  طریقه  که  نیست 
شرح داده شود لذا عالقه مندان می توانند به 
سه کتاب چاپ شده در این حوزه مراجعه 
از  افسردگی  معناشناسی  اول  کتاب  کنند. 
منظر قرآن )انتشارات دانشگاه تهران( کتاب 
دوم درمان افسردگی از منظر قرآن و کتاب 
)انتشارات  قرآن  منظر  از  درمانگری  سوم 
قرآن و اهل بیت( است که پیشنهاد می شود 
عالقه مندان برای آشنایی بیشتر با روش و 
آخر،  کتاب  کنند.  مراجعه  آن ها  به  محتوا 
که کتاب کار است، رابطه با مشاور با مراجع 
شرح داده می شود و شامل دیالوگ های بین 
را به  مشاور و مراجع است و روش درمان 

صورت ملموس ارائه می دهد.

6( با توجه به فعالیت شما و ارائه خدمت 
که  اسالمی  رویکرد  کمک  با  مردم  به 
یکی از خروجی های پژوهش چند ساله 
توانسته  رویکرد چقدر  این  بوده،  شما 
مؤثر باشد و آیا تفاوت قابل توجهی با 

رویکرد غربی داشته است؟
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بود  توجه  قابل  خیلی  درمان  نتایج  بله، 
روش  این  بهبودی  درصد  که  گونه ای  به 
به  درصد  میانگین  به  نسبت  درمان 
روان شناسی،  در  افسردگی  درمان های 
 25 از  بیش  آن  بخشی  اثر  و  بود  باالتر 
به  دیگر  درمان های  از  باالتر  درصد 
بعد  پیگیری  همچنین  است.  آمده  دست 

این  در  بیماران  که  داد  نشان  درمان،  از 
روش درمانی مبتنی بر قرآن، میزان عود 
کمتری را تجربه کرده بودند. البته این را 
این شیوه جدید در  باید متذکر شوم که 
مطالعات  انجام  به  نیاز  افسردگی  درمان 
تا  است  گسترده تر  مداخالت  و  بیشتر 
اثربخشی  میزان  بتوان  آن  واسطه  به 
با  مختلف  موقعیت های  در  را  درمان  این 
بیماران متنوع نیز مورد سنجش قرار داد. 
تاکنون حدود چهار پایان نامه در این رابطه 

کار شده و اثر بخش های خوبی هم داشته 
می توانند  هم  عالقه مند  بزرگواران  است. 
به کتب و مقاالت که در این حوزه چاپ 
شده مراجعه کنند. تعداد جلسات در این 
رویکرد، نیز بسیار کمتر از تعداد جلسات 
رایج برای درمان افسردگی است. در نرم 
روان شناسی برای درمان افسردگی حدود 

12 الی 20 جلسه برگزار می-شود که ما 
کاهش  جلسه   12 تا   5 به  را  میزان  این 
است.  توجهی   قابل  مسئله  این  و  دادیم 
درمان در این رویکرد، به دو نوع عمومی 
درمان  که  می شود  تقسیم  اختصاصی  و 
اختصاصی  درمان  و  جلسه   2 عمومی 
این  و  می کشد  طول  جلسه   3 حداقل 

تقسیم بندی ها نیز خود قابل توجه است.

می دهید  ارائه  راه کاری  چه  شما   )۷
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مختلف  گرایش های  و  نظرها  که 
مختلف  شخصیت های  و  روان شناسی 
و  هماهنگ شوند  هم  با  دینی  و  علمی 
بتوانند بر اساس معارف اسالمی تبادل 

اندیشه و نظر داشته باشند؟
اساسٌا پیش فرض شما  بنده نمی دانم  البته 
رویکردها  همه  اینکه  نه!  یا  است  درست 
شاید  شوند  نظر  هم  یا  هماهنگ  هم  با 
اینکه  شود.  علم  از  حوزه  این  پویایی  مانع 
است  متفاوت  روش ها  و  متعدد  رویکردها 
خود می تواند عامل تسریع در حرکت شود و 
به مرور زمان آن رویکردی که موفق تر است 
و بهتر می تواند مفاهیم را تبیین کند و روش 
دقیق تری دارد طبیعتٌا جای خود را باز کرده 
شاید  می گیرد.  قرار  بیشتری  اقبال  مورد  و 

سیر تکوینی این جریان باید همین باشد. 
اما برای تبادل نظر که پیشنهاد بسیار خوبی 
است، باید کرسی های نظریه پردازی را رونق 
دانشگاه ها دعوت  در  افراد مختلف  از  و  داد 
کرد تا یافته ها، روش ها و نظرات خود را بیان 
کنند و صاحب نظران و نخبگان نظرات خود 
را اعالم کنند. در کنار آن باید برای تآسیس 
دانشگاه های  در  اسالمی  روان شناسی  رشته 
بزرگ و مادر فکرهای اساسی کرد  مقدمات 

آن را فراهم آورد. 

8( توصیه شما به عالقه مندان اسالمی 
سازی علوم انسانی که تازه وارد این فضا 
طالب،  و  دانشجویان  ازجمله؛  شده اند 

مخصوصٌا بانوان چیست؟
بنده خودم در این حوزه درس یاد می گیرم 
گرفته ام  یاد  اساتیدم  از  که  توصیه ای  اما 

بیشتر  قرآن  با  انس  قدر  هر  که  است  این 
خود  عملی  طهارت  بتواند  انسان  و  شود 
طبیعتٌا  ببرد،  باالتر  قرآن  با  مواجهه  در  را 
از آن برده و به  می تواند بهره های بیشتری 
چیزهای جدیدی دست پیدا کند. به عبارتی 
دیگر انسان در مواجهه اول نباید درخواست 
علمی از قرآن داشته باشد، بلکه باید بتواند 
مفاهیم آن را فراگرفته و در زندگی فردی و 
اجتماعی خود به کار ببندد؛ آن وقت است 
که پاسخ سؤاالت نیز برایش آشکار می شود. 
عالوه بر آن هر قدر شناخت غرض سوره ها، 
دسته  غرض  به  توجه  و  واژه ها  معنای  فهم 
شود،  روشن  خواننده  برای  قرآن  سوره های 
قدرت  نیز  قرآن  با  علمی  کار  در  طبیعتٌا 
فرد بیشتر می شود. از یک طرف ما باید به 
مسائل موجود در روان شناسی و دانش روز 
دیگر  طرف  از  و  باشیم  داشته  آگاهی  دنیا 
بتوانیم  دقیق،  شناخت  این  براساس  باید 
و  قرآن  در  را  آن ها  با  متناظر  مفاهیمی 
آن ها  کشف  روش  یا  و  کرده  پیدا  روایات 
زیادی  اهمیت  از  این ها  دوی  هر  بیابیم.  را 

برخوردارند و به یکدیگر وابسته اند. 

Izadkhasi.counselor@gmail.com
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به بشر نشان داده  گذر زندگی و تجربه 
جدی  نیاز  یک  گذشت  و  عفو  که  است 

است

و  کرامت  باره  در  علیه الّسالم  امیرالمؤمنین 
و عفو و گذشت رسول  آقایی  و  حسن خلق 
خدا صلی اهلل علیه و آله می فرماید: زمانی که 
اسیران طائفه طی را به مدینه آوردند، در بین 
آنان دختری بود که به رسول خدا صلی اهلل 
علیه و آله عرضه داشت: یا محّمد! چه شود 
که مرا آزاد نمایید تا من از شماتت و سرزنش 
دختر  من  زیرا  بمانم؛  امان  در  عرب  قبایل 
بی پناه  اشخاص  پدرم  و  هستم  قبیله  رئیس 
را پناه می داد، اسیر را آزاد می کرد، به واردین 
غذا می داد، افشای سالم می کرد و هیچ وقت 
رد  حاجتش  شدن  روا  بدون  را  حاجتمندی 
نمی کرد، من دختر حاتم طایی هستم. پیامبر 
اوصاف  کردی  بیان  آنچه  دختر!  ای  فرمود: 
مردم مؤمن است، اگر پدرت اهل اسالم بود 
می کردم.  رحمت  طلب  خداوند  از  وی  برای 
سپس فرمود: دختر را آزاد کنید؛ زیرا پدرش 
اخالق نیک را دوست می داشت و خدا اخالق 
در  دینار  بن  بردة  ابو  دارد.  دوست  را  نیک 

آزادی دختر حاتم از جای برخاست و عرضه 
داشت: ای رسول خدا! پروردگار اخالق نیک 
به  سوگند  فرمود:  حضرت  دارد؟  دوست  را 
خدایی که جانم به دست اوست، وارد بهشت 

نمی شود مگر صاحب اخالق پسندیده. 
خداوند  فرمود:  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر 
پسندیده  کردار  و  نیک  اخالق  به  را  اسالم 
و  احسان  نیکو،  معاشرت  ازجمله:  پیچید، 
رفتاری،  به مردم، مالیمت و خوش  بخشش 
کردن،  پخش  مردم  بین  را  نیک  رسم  و  راه 
سالم،  افشای  خدا،  خلق  به  خوراندن  طعام 
نیکوکار،  مسلمانی  خواه   - مریض  عیادت 
جنازه  تشییع  باشد-  کار  معصیت  خواه 
خواه   - همسایه  با  رفتاری  خوش  مسلمان، 
مسلمان باشد، خواه غیر مسلمان - احترام به 
سالمندان، پذیرفتن دعوت مردم و دعوت از 
دیگران، عفو و اصالح بین مردم، بزرگواری و 
بخشش، از خود گذشتگی، ابتدا به سالم، فرو 
خوردن خشم و غضب و سپس عفو از بد کار.

یکی از حقوق انسان ها عفو و بخشش است. 
گذر زندگی و تجربه به بشر نشان داده است 
و  است  جدی  نیاز  یک  گذشت  و  عفو  که 
پرسش  سه  گرفت.  نادیده  را  آن  نمی توان 

عفو و بخشش از دیدگاه روان شناسی اسالمی

نویسنده: مریم رجبیان

تکنولوژی- گرایش  تربیتی  علوم  دکتری  دانشجوی 
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی  تهران
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مطرح  بخشش  و  عفو  راستای  در  که  مهمی 
می شود: 

گیرد؟  می  قرار  ما  زندگی  کجای  در  عفو   .1
ابعاد و حوزه های مختلفی دارد که  زندگی ما 
حوزه¬های  و  ابعاد  این  با  متناسب  بایستی 
بگیریم.  نظر  در  را  خاصی  اخالقیات  مختلف، 
حوزه اول مسئله احسان و خوبی است و یک 
واکنش  و  است  خداپسندانه  و  اخالقی  رفتار 
سپاسگزاری  و  شکر  آن  به  نسبت  اخالقی 
است  این  مقابل  در  که  دیگر  حوزه  می شود. 
همان مسئله بدی ها و زشتی هاست و واکنش 
در  است.  ناسپاسی  و  کفران  غیراخالقی اش 
است  اوقات ممکن  از  گاهی  اجتماعی  زندگی 
همدیگر  به  نسبت  خطایی هایی  مرتکب  افراد 
شوند در اینجا باید چکار کرد؟ در این زمینه 
از  یکی  داد  نشان  می توان  واکنش  نوع  چند 
واکنش ها واکنش برابر است. یعنی اینکه کسی 
اشتباهی می کند و یا در حق من ظلمی کرده 
احقاق حق کنم این یک مدل واکنش نسبت به 
بدی هاست. گاهی واکنش ما واکنش بدتر است 
اگر اون ضربه اندک زد من ضربه سهمگین تری 
به او می زنم به اصطالح زشتی را با زشتی بدتر 
پاسخ دهم نام آن ظلم است. واکنش سوم یک 
در  که  است  واکنشی  است  اخالقی  واکنش 
واکنش  و  می گیرد  قرار  اخالقی  مکارم  حوزه 
است  برتری  مایه  عفو  می شود.  نامیده  برتر 
یک واکنش برتر است و این جایگاه عفو را در 

زندگی ما نشان می دهد. 
2. چرا باید ببخشم؟ این به تصورات نادرست 
ما بر می گردد. چرا باید ببخشیم مبتنی بر یک 
سری توّهمات نادرست است. یک توّهم، توّهم 
باخت است. یعنی من اگر دیگران را ببخشم، 
باختم، او اشتباه کرده و بعد من او را بخشیدم، 
او دنبال کارش رفته و سود کرده است. توّهم 
دیگر توّهم توسعه جرم، توسعه اشتباه و توسعه 

قرار  بخشش  مورد  افراد  اگر  اینکه  خطاست 
بگیرند جرم افزایش پیدا می کند، در این مواقع 
شده اند  دور  انتقام  و  احسان  از  می کنند  فکر 
خودشان  اعمال  جزای  آن  به  نمی توانند  و 
بخشش  و  عفو  مانع  توّهمات  این  برسانند 
که  وجود می آورد  به  را  سؤال  این  و  می شود 
چرا باید ببخشیم. در بررسی علمی این ها توّهم 

هستند یعنی تصورات نادرست.  
اگر به دو نکته مهم توجه کنیم پاسخ این سؤال 
مشخص می شود نکته اول من می بخشم  چون 
انسان بزرگی هستم، نکته دوم من می بخشم 

چون می خواهم زندگی خوبی داشته باشم. 
باشند  بزرگتر  ها هرچقدر  انسان  اول:  رویکرد 
در  دیگران  که  اشتباهاتی  و  اشکاالت  آن 
کوچک تر  و  کوچک  می دهند  انجام  حقشان 
می شوند. دیگر نمی گوید من چرا باید ببخشم 
دیگری  فرد  اینکه  بخاطر  نه  چرا  می بخشم 
توسعه  انسان  یک  من  بلکه  برسد  سودی  به 
وقتی  که  است  بزرگ  آدم  این  آنقدر  یافته ام. 
اصال  گذشتید؟ می گوید  شما  آن می گوید  به 

چیزی نبود که من بخواهم بگذرم.
رویکرد دوم: کسی که نمی بخشد پیش از اینکه 
طرف مقابل را آزار دهد، خودش را آزار می دهد 
به همین جهت می گوییم تصورات نادرست. ما 
آزار  داریم  را  مقابلمان  طرف  می کنیم  تصور 
نمی بخشم  می کنم  یادآوری  مرتب  می دهیم، 
به  تبدیل  می شود  انتقام  یک  به  تبدیل  این 

کینه می شود و به خود آزار می رساند.
در رویکرد دوم سه حوزه بهزیستی داریم یکی 
درونی  لحاظ  به  یعنی  است  روانی  بهزیستی 
اینگونه  داشت.  خواهند  بهتری  زندگی  افراد 
گذشته  و  دارند  کمتری  فکری  نشخوار  افراد 
را کمتر یادآوری می کنند. حوزه دوم بهزیستی 
اجتماعی است ما یک زنجیره و سلسله داریم 
و  می کند  کاری  یک  او  انتقام  و  قهر  زنجیره 
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و  قهر  چرخه  این  انتقام.  مقابل  طرف  بعد 
انتقام در روابط اجتماعی ادامه پیدا می کند 
اگر این اتفاق در جامعه بیفتد همه بخواهند 
همدیگر را نبخشند و در صدد انتقام باشند 
زندگی اجتماعی افراد مختل می شود. حوزه 
این  به  آیا  هست  معنوی  بهزیستی  سوم 
روان  یک  پاک،  روان  یک  به  کردیم  فکر 
معنوی و رابطه ای بهتر و قشنگ تر و زیباتر 
نیاز داریم. کینه  با خدای متعال  و لطیف تر 
و مرتب یادآوری خطای دیگران مانع رابطه 
ما با خداوند می شود. وقتی ما عفو می کنیم 
خلق را می بخشیم خالق رحمتش برای بنده 
می یابد.  تکامل  فرد  و  می کند  پیدا  افزایش 
و  اجتماعی  بهزیستی  حوزه  سه  بنابراین 
مهمی  بسیار  حوزه های  از  معنوی  و  روانی 
زندگی  بهتر  و  بهزیستی  بعد  چون  هستند. 

کردن را برای انسان ها به وجود می آورند.
یک  دینی  متون  در  ببخشم؟  چگونه   .3
کسانی  داریم می گوید  کریم  قران  از  آیه ای 
توان صبر  از  بگذرند که  می تواننداز دیگران 
که  است  سخت  می شود  سوال  برخوردارند. 
بتوانیم بگذریم. خدا در آیه 34 و 35 سوره 
َو  الَْحَسَنُة  تَْسَتِوي  ال  َو  می فرمایند:  فصلت 
الَّذي  َفإَِذا  أَْحَسُن  ِهَي  بِالَّتي   اْدَفْع  یَِّئُة  السَّ الَ 
ما  َو  َحمیٌم  َولِيٌّ  َُّه  َکَأن َعداَوٌة  بَْیَنُه  َو  بَْیَنَک 
اها إاِلَّ ُذو َحظٍّ  اها إاِلَّ الَّذیَن َصَبُروا َو ما یُلَقَّ یُلَقَّ
َعظیٍم. )ای پیامبر، خوی نیکو در تأثیرگذاری 
با خوی زشت برابر نیست; پس با نیکوترین 
خصلت بدی های آنان را دفع کن که ناگاه آن 
کسی که میان تو و او دشمنی است گویی 
دوستی دلسوز است. این خصلت را جز بر دل 
کسانی که شکیبا بوده اند نمی اندازند و آن را 
جز بر کسی که از کمال بهره ای عظیم دارد 
نمی افکنند.( صبر نکته بسیار مهمی که در 

اینجا آمده است. گذشت از دیگران احتیاج 
نکته دوم مسئله ذو  دارد.  و تحمل  به صبر 

حض العظیم است.
عفو  به  می توانند   کسانی  عظیم  ذو حض   
باشند  داشته  عظیم  حض  که  یابند  دست 
انسان ها  درون  به  مربوط  عظیم  حض 
بیفتد  اتفاق  اگر  عظیم  حض  این  می شود. 
از  گذشت  و  عفو  آن  انسان ها  وجود  در 
دیگران راحت تر خواهد شد. نکته سوم امید 
یافته ای  رشد  انسان های  است.  پاداش  به 
 .2 دارند؛  صبر   .1 دارند:  عظیم  حض  که 
می توانند سختی گذشته را تحمل کنند؛ 3. 
امید به پاداش داشته باشند. در متون تصریح 
از  بگذرد  شما  از  خدا  می خواهید  که  شده 
می فرمایند  متعال  خداوند  بگذرید.  دیگران 
تو دیگران را ببخش من تو را می بخشم .  و 

نکته چهارم مسئله تقواست. 
خود  و  خویشتن داری  یعنی  تقوا  تقوا. 
نگهداری یعنی قدرتی که به من این توان را 
می دهد جلوی خواسته نفسانی را بگیرم. من 
باید جلوی این خواسته نفسانی را بگیرم تا 

بتوانم از طرف بگذرم. 
در آخر مهم این است که نقطه تمرکزمان را 
از فرد خطاکار به خودمان  برگردانیم، اگر به 
خودمان برگردانیم گذشت از دیگران خیلی 

راحت تر است.

M.rajqbiyan1393@gmail.com
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آشنایی اجمالی با مدرسه علوم انسانی 
اسالمی صدرا

یک  صدرا  اسالمی  علوم انسانی  مدرسه 
تشکیالتی   _ پژوهشی   _ آموزشی  سامانه 
در  پروری  »نخبه  هدف  با  که  است 
در  گفتمان  سازی  و  اسالمی  علوم انسانی 
این عرصه« از تابستان سال 95 رسمٌا آغاز 
به کار کرد. این دوره دارای یک فرایند 4 
ساله است که دو سال نخست آن مشتمل 
دو  و  علوم انسانی«   بنیادی  »مباحث  بر 
ساله دوم آن »مباحث تخصصی رشته های 
نخست،  ساله  دو  در  است.  علوم انسانی« 
دانش پژوهان در حوزه تفکر اسالمی، تفکر 
و تمدن غرب و مبانی علوم انسانی مقدمات 
ابتدایی را فرا می گیرند و در دو ساله دوم 
تحصیلی خود  رشته  یا  توانایی  با  متناسب 
وارد فرایند تخصصی رشته های علوم انسانی 
می شوند و پس از پایان مباحث آموزشی به 
پژوهشی  )طرح  پژوهشی  مساله  یک  حل 
خود  تخصصی  رشته  در  دوره(  پایان 
بر  عالوه  صدرا   مدرسه  در  می پردازند. 

فعالیت ها و  سرفصل های علمی و آموزشی 
برنامه های تشکیالتی و پژوهشی نیز در نظر 
گرفته شده و واحدهای مربوطه متناسب با 
در  دارند.  پژوهان  دانش  از  مطالباتی  آنها 
و  نیست  آموزشی  صرفٌا  دوره  این  واقع 
دنبال  هم  را  تشکیالتی  و  پژوهشی  ابعاد 
با  ساله   4 فرایند  این  از  سال  هر  می کند. 
با  و  می شود  آغاز  تابستانه  متمرکز  دوره 
دوره غیرمتمرکز ادامه پیدا می کند. تمرکز 
)دوره های  متمرکز  دوره های  در  عمده 
نظام  سرفصل های  بر  تابستانه(  روزه   25
غیرمتمرکز  دوره های  در  و  است  آموزشی 
)بصورت مجازی در طول سال( بر تکالیف 
این  بر  عالوه  است.  تشکیالتی  و  پژوهشی 
بازخوانی  متمرکز،  دوره  یافتن هر  پایان  با 

نویسنده: شایسته احمدی 

دکترای روان شناسی تربیتی 
                               دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 

معرفی اجمالی مدرسه علوم انسانی 
اسالمی صدرا
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بصورت  آموزشی  سرفصل های  تثبیت  و 
مجازی  فضای  طریق  از  غیرمتمرکز 

صورت می گیرد.
دانشجویان این دوره اکثرا از افراد نخبه 
بسیجی سراسر کشور هستند که هم از 
در  مناسبی  مطالعات  و  علمی  شرایط 
علوم انسانی  و  اندیشه ای  مباحث  حوزه 
آفرینی  نقش  توان  هم  و  برخوردارند 
تحول  گفتمان سازی  در  تشکیالتی 
توضیحات  این  با  دارند.  را  علوم انسانی 
صدرا«  اسالمی  انسانی  علوم  »مدرسه 
از  الیه ای  پرورش  برای  است  گامی 
رشته های  در  مستعد  دانشجویان 
ضمن  که  اسالمی،  علوم انسانی  مختلف 
اسالمی،  اندیشه  مبانی  به  شدن  مسلح 
علوم انسانی  بنیادهای  بررسی  و  نقد 

و  بلند  راه  در  خود  نوبه  به  متعارف، 
تمدن  و  اسالمی  علوم انسانی  طوالنی 
و  علمی  آفرینی  نقش  اسالمی  نوین 
و  عالمانه  جنبشی  و  کنند  تشکیالتی 
اسالمی  انسانی  علوم  حوزه  در  فراگیر 

پدید آورند.

نظام آموزشی مدرسه صدرا
گام  در  صدرا  مدرسه  آموزشی"  "نظام 
 2 آموزشی  دوره  یک  بر  مشتمل  اول 
پژوهان  دانش  آن  در  که  است  ساله 
»آشنایی  کلی  موضوعی  ذیل سه حوزه 
با  »آشنایی  اسالمی«،  تمدن  و  تفکر  با 
نظری  »مبانی  و  غرب«  تمدن  و  تفکر 
گذراندن  به  اسالمی«  علوم انسانی 
در  می پردازند.  آموزشی  سرفصل های 
سرفصل های  نخست  ساله   2 دوره 
نخست  سال  در  می شوند.  ارائه  زیر 
دینی«،  علم  »نظریه های  سرفصل های 
»غرب شناسی«، »فلسفه علوم انسانی«، 
و  اسالمی«  علوم انسانی  »روش شناسی 
»روش تحقیق در علوم انسانی« و در سال 
علوم  شناسی  »ظرفیت  سرفصل  دوم، 
علوم انسانی«  در  تحول  برای  اسالمی 
اسالمی  علوم انسانی  »مبانی  سرفصل  و 
هستی  شناختی،  معرفت  )مبانی 
انسان  و  شناختی  ارزش  شناختی، 
ارائه  اسالمی(«  علوم انسانی  شناختی 
اساتید  هرساله  بحمدهلل  می شود. 
آموزشی  سرفصل های  در  توانمندی 
 3  ،2 قالب  در  کدام  هر  که  دوره  این 
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یا 4 واحد آموزشی ارائه می شوند، حضور 
داشته اند.

آموزشی  سرفصل های  اساتید  ازجمله؛ 
علی  پارسانیا،  حمید  به  می توان 
شریفی،  احمدحسین  امینی نژاد، 
عطاءهلل  موحدابطحی،  سیدمحمدتقی 
مهدی  میرسپاه،  اکبر  رفیعی آتانی، 
سیداحمد  ابوترابی،  احمد  زاده،  حسین 
ازجمله؛  و  مشکی  مهدی  و  رهنمایی 
اساتید حاضر در همایش ها و کارگاه ها نیز 
می توان به حسن رحیم پورازغدی، مهدی 
گلشنی، رضا غالمی، محمد رجبی، فرزاد 

جهان بین، علی مصباح و... اشاره داشت.
نظام پژوهشی مدرسه صدرا

بخش دیگر مدرسه صدرا »نظام پژوهشی« 
از  استفاده  با   پژوهان  دانش  و  است 
مباحث آموزشی که به آنها آموزش داده 
انجام  به  اساتید  با  شده، و ضمن مشاوره 

تالش  می پردازند.  خود  پژوهشی  تکالیف 
است  این  بر  بخش  این  در  مدرسه صدرا 
و  کند  ایفا  را  مفقوده  حلقه ای  نقش  که 
به  پژوهش ها  و  مطالعات  دهی  جهت   با 
کشور  علمی  اصلی  اولویت های  سمت 

نظام پژوهشی کارآمدی عرضه کند.
 2 دوره  طول  در  پژوهشی  فعالیت های 
ساله نخست بیشتر معطوف به رشد دانش 
هدف  با  دوم  ساله   2 دوره  در  و  پژوهان 
انجام یک طرح پژوهشی موفق در رشته 
تخصصی هر دانش پژوه است. موضوع این 
یادداشت ها، مقاالت و طرح های پژوهشی 
دانش پژوهان از »نظام موضوعات و شبکه 
توسط  و  می شود  اخذ  مدرسه  مسائل« 
اساتید  با مشارکت  دانش پژوهان و بعضٌا 

به سامان می رسد.
نظام تشکیالتی مدرسه صدرا

مدرسه صدرا عالوه بر دو نظام آموزشی و 
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تشکیالتی«  »نظام  یک  دارای  پژوهشی 
از  مجموعه ای  بخش  این  در  است. 
»تحقق  هدف  با  تشکیالتی  فعالیت های 
سازی  گفتمان  و  نرم افزاری  جنبش 
علوم انسانی اسالمی« طراحی شده است. 
راه اندازی  سطح  دو  در  فعالیت ها  این 
علوم انسانی«  دانشجویی  »هسته های 
دانشجویی  »ستاد  در  مشارکت  و 
علوم انسانی« برنامه ریزی شده که دانش 
این  از  انتخاب خود در یکی  به  پژوهان 
دو بخش نقش آفرینی می کنند بحمدهلل 
از مدرسه صدرا در  با گذشت سه سال 
های  گروه  کشور،  دانشگاه های  برخی 
دانشجویی علوم انسانی خوبی راه اندازی، 

احیاء و یا حمایت شده اند.
 استعدادیابی و گزینش مدرسه صدرا

مدرسه  علمی  فرایند  اینکه  به  توجه  با 
تمام  است  نخبگانی  فرایند  یک  صدرا 
است  این  بر  استعدادیابی  واحد  تالش 
مباحث  در  و مستعد  توانمند  افرادی  تا 
کنند.  پیدا  راه  مدرسه  به  اندیشه ای 
سال  در  نمونه  برای  و  جهت  همین  به 
سوم  یک  به  نزدیک  درصدی  گذشته 
به  مدرسه،  در  شرکت  متقاضیان  از 
به طور  شدند.  دعوت  دوره  در  حضور 
و  استعدادیابی  برای  روش  دو  از  کلی 
نخست  روش  می شود.  استفاده  گزینش 
فعال  »گروه های  طریق  از  استعدادیابی 
طرح  »دوره  و  علوم انسانی«  دانشجویی 

والیت« است که هر ساله بخش عمده ای 
از مخاطبان مدرسه صدرا از این طریق 
دوم  روش  می شوند.  دعوت  دوره  به 
گزینش از طریق فراخوان عمومی است 
از  گزینشی درصدی  مراحل  از  که پس 

متقاضیان به دوره راه پیدا می کنند.

انسانی  علوم  مدرسه  سایت  آدرس 
اسالمی صدرا:

ahmadi1030@yahoo.com

www.moees.ir
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دانش  های  قله  از  هنوز  ما  است.  کشور  یک  قدرت  و  عزت  وسیلة  شآکارتیرن  دانش، 
در  دانش  کنونی  مرزهای  از  باید  یایبم.  دست  ها  قله  به  باید  عقیبم؛  بسیار  جهان 
شروع  صفر  از  ما  عقیبم؛  بسیار  هنوز  مرحله  این  از  ما  کنیم.  عبور  ها  رشته  مهمتیرن 
باید  شاتب  این  ولی  میرویم  یپش  شاتب  با  و  کرده  آغاز  را  حرکت  اکنون  ما  ایم.  کرده 
سالها با شدت باال ادامه یابد ات آن عقب افاتدگی جبران شود. این جانب همواره به 
این  در  جدی  و  قاطع  و  گرم  پژوهندگان،  و  پژوهش  مراکز  و  دانشگاهیان  و  دانشگاهها 
باره تذکر و هشدار و فراخوان داده ام، ولی اینک مطالبة عمومی من از شما جوانان 
آن است که این راه را با احساس مئسولیت یبشتر و همچون یک جهاد در یپش گییرد. 
سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از قیبل 
شهدای هسته ای نیز داده است. به پاخییزد و دشمن بدخواه وکینه توز را که از جهاد 

علمی شما بشدت یبمناک، است ناکام سایزد.
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