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از جملـه دغدغـه هـای فکـری امـام خمینـی قدس سـره مسـئله مهـم غرب زدگـی مردم مسـلمان 
خصوصـا قشـر تحصیـل کـرده و روشـنفکران آنهـا بـوده اسـت. ایشـان بارهـا و در مـوارد متعـدد بـه 
عوامـل ایجـاد و گسـترش غـرب زدگی وخطرات و پیامدهای سـوء آن در کشـورهای اسـالمی، اشـاره و 
رهنمودهایـی بـرای رفـع و زدودن ایـن عارضه و بالی عظیم از میان کشـورهای اسـالمی -خصوصا از 

جامعـه اسـالمی ایـران- بیان داشـته اند.
بـه نظـر امام »غـرب زدگی« یعنی عدم اتکاء مـردم به توانایی بالقـوه و بالفعل خود برای 

رفـع مشـکالت و اتـکاء بـه نیـروی اجنبی برای کسـب ترقـی و کمال. و »غـرب زده« 
کسـی اسـت از محتـوا تهـی کـه هیـچ گونـه توانایـی را در وجود خـود و جامعه 

خـود حـس نمـی کند تـا به واسـطه آن بـه مقاصد مـادی و معنوی دسـت 
یابـد و تنهـا راه حـل مشـکالت و ترقـی و کمـال را در غـرب و فرهنگ 

غربـی دیـده و خـود را مزیـن بـه فرهنـگ و آداب و رسـوم غربـی 
نموده اسـت.

بـه نظـر مـی رسـد یکـی از مشـکالت مهـم فعلـی 
دانشـگاه های مـا دقیقـا همیـن مسـئله باشـد. کـه 

البتـه از خودنابـاوری و عـدم اتـکاء بـه خـود 
در مسـائل مختلـف سرچشـمه می گیـرد. 

ایـن چنیـن اعتقـادات فاجعـه بـار که 
از دهـان چندیـن نفر از اسـاتید رده 

باالی دانشـکده های روان شناسی 
به گوش رسـیده اسـت واقعا باید 
مایه تاسـف جامعه علمی کشـور 
باشـد کـه ما هنـر کنیم درسـت 
ترجمـه کنیـم!! تولیـد علـم به ما 

نیامـده!! بله درسـت ترجمـه کردن 
یک هنـر مهم اسـت بـرای یادگیری 

آنچـه در جوامع علمی کشـورهای دیگر 

تــــولیـــــــــد علـــــم چیـــــــست؟!                    آقا ما هنر کنیم درست ترجمه کنیم!!
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روان شناسی اسالمی »فرا«
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مـی گـذرد. امـا آیا ما اسـتاد 
شناسـی  روان  دانشـکده 
می شـویم کـه فقـط ترجمه 
زمـان  کـی  پـس  کنیـم؟؟ 
تالیـف و جـرات ورزی علمی 
خواهد رسـید؟ چرا دنبال 
مسـائل نوین و به روز و 
و  کشـور  نیـاز  مـورد 
و  فرهنـگ  بـا  مرتبـط 

دیـن کشـور نمی رویـم؟ 
ایـن خـاک هنـوز هـم خاِک 
ابن سـینا ها و مالصدراهاسـت. 
و  مولـوی  و  حافـظ  خواجـه  خـاِک 
خـاِک احمـدی روشـن هـا و چمـران هـا... 
بـه  و  سـختی  بـه  آجـر،  بـه  آجـر  می سـازیمش 
مشـقت... سـختی علـم را بـه جـان مـی خریـم و گدای 

فرهنـگ غربـی نخواهیـم بـود... ان شـااهلل
همانطـور کـه مشـاهده مـی شـود ایـن شـماره از نشـریه 
تغییـرات گوناگونـی به خود دیده اسـت، از جملـه تغییرات 
طراحـی، صفحـه آرایـی، قطـع و... که تالش شـده در جهت 
خواننده پسـند بودن بیشـتر پیـش برویم. برای بهتر شـدن 
نیازمند پیشـنهادات و انتقادات شـما هسـتیم و خواهیم بود. 
بـرای ارتبـاط بـا ما مـی توانیـد از پل هـای ارتباطی درج شـده 
در شناسـنامه نشـریه اسـتفاده کنید. به امید دانشـگاه های پویاتر!



برخی روش های استخراج 
مباحث روان شناختی از قرآن 



مجید اسدپور

  مقدمه   
قـرآن کتـاب هدایـت، متنـی وحیانـی و منبـع اصلی شـناخت 
دیـن اسـالم اسـت و امیرالمؤمنیـن علـی )علیه السـالم( نیـز از 
همـگان مـی خواهد کـه »ذلک القـرآن فاسـتنطقوه: قـرآن را به 
سـخن در آوریـد« )نهـج البالغـه، خطبـه 158، بند 2(. دانشـجویی که 
مأموریـت خـود را پژوهـش در روان شناسـی اسـالمی انتخـاب 
کـرده اسـت، نمی  توانـد نسـبت بـه محتـوای قـرآن بی  تفـاوت 
البتـه میـزان بهره  منـدی مسـتقیم و غیـر مسـتقیم از  باشـد. 
قـرآن در فرآینـد تحـول علـوم انسـانی در رشـته  های گوناگـون 
بـا یکدیگـر تفـاوت دارد و مثـاًل هرچنـد در تحول رشـته  هایی 
ماننـد فلسـفه و جامعه  شناسـی بیشـتر بـه فلسـفه، و در 
رشـته حقوق بیشـتر به فقه و در رشـته مدیریت بیشـتر 
بـه روایـات پرداختـه می  شـود، امـا در تحقیقـات روان 
شناسـی اسـالمی تجربیات زیادی در مراجعه مسـتقیم 
بـه قرآن ثبت شـده کـه نیازمنـد کنـکاش و علت  یابی 

جداگانـه ای اسـت. 

کارشناسی ارشد فلسفه علم
 دانشگاه صنعتی شریف
majid.asadpour@gmail.com
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رهبـر انقـالب نیز بـر قـرآن تأکیـد ویژه  ای 
دارنـد و معتقدند ریشـه و پایه و اسـاس علوم 
اسـتخراج  آن  دل  از  می  بایسـت  را  انسـانی 
کـرد: »ایـن علـوم انسـانی را مـا بـه صـورت 
فکـر  هیچگونـه  اینکـه  بـدون  ترجمـه ای، 
آن  در  بدهیـم  اجـازه  را  اسـالمی  تحقیقـی 
راه پیـدا کنـد، مي آوریـم تـوی دانشـگاه های 
خودمـان و در بخش هـای مختلـف اینهـا را 
تعلیـم مي دهیـم؛ در حالـی که ریشـه و پایه 
و اسـاس علـوم انسـانی را در قـرآن باید پیدا 
کـرد... ایـن یک کار بسـیار اساسـی و مهمی 
اسـت. اگـر ایـن شـد، آن وقـت متفّکریـن و 
علـوم  در  نظـران  صاحـب  و  پژوهنـدگان 
مختلـف انسـانی مي تواننـد بـر ایـن پایـه و 
بـر ایـن اسـاس بناهـای رفیعـی را بنـا کنند. 
پیشـرفت های  از  مي تواننـد  آن وقـت  البتـه 
علـوم  در  کـه  و کسـانی  غربی هـا  دیگـران، 
هـم  اسـتفاده  داشـتند،  پیشـرفت  انسـانی 
بکننـد، لکن مبنـا باید مبنای قرآنی باشـد.« 
)بیانـات در دیـدار جمعـی از بانـوان قرآن پـژوه کشـور؛ 

)1388/07/28

در ایـن یادداشـت سـعی شـده اسـت بـه 
بررسـی ابعـاد قرآن به عنوان یـک منبع روان 
شناسـی بپـردازد و برخی روش  های اسـخراج 

از قـرآن را بـه اختصـار صورت  بنـدی کند.

 آیا قرآن کتاب روان شناسی است؟    
اولین سـوال در نسـبت قرآن با مباحث روان 
شناسـی اسـت. آیا اصالً قرآن به مباحـث روان 

شناسـی پرداخته اسـت؟ آیا اصوالً قرآن کتابی 
علمی و روان شـناختی است؟ قرآن کریم خود 
را »تِبیانـاً لِـُکّل شـیء« )بخشـی از آیـه 89 سـوره 
مبارکـه نحـل( یعنـی »روشـنگر و توضیح  دهنده 
طباطبایـی  عالمـه  می  خوانـد.  چیـز«  همـه 
منظـور از ظاهـر عبـارت »همـه چیـز« را همه 
آنچیزهایـی تفسـیر مـی کننـد که برگشـتش 
بـه هدایـت باشـد نـه اینکه تبیـان بـرای همه 
علوم هم باشد )تفسـیر المیزان، جلد دوازدهم، تفسیر 
سـوره نحـل(. در نتیجـه می  تـوان اینگونه نتیجه 
گرفـت کـه قـرآن کتـاب روشـنگری و هدایت 
اسـت و بـه فراخـور ایـن هـدف، بـه برخـی 
مباحث روان شـناختی که در مسیر هدایتگری 

می  باشـد، نیـز پرداخته اسـت.
در نتیجه هرچند قرآن کتاب روان شـناختی 
نیسـت و رسـالت دیگری دارد، و اصطالحاً نگاه 
دایره-المعارفـی بـه آن نبایـد داشـت؛ امـا در 
جاهـای مختلـف بـه مباحـث روان شـناختی، 
به  ویـژه مبانی آنها، پرداخته اسـت و از مباحث 
بنیادیـن، انتخـاب موضـوع و سـوال گرفتـه تا 
تعلیل، پیشـگیری و حتی درمان را نیز شـامل 
می  شـود. به عنـوان نمونه برخی اسـتفاده  های 
قـرآن بـرای روان شـناس عبارتنـد از: اهمیـت 
شـناخت انسـان، معرفـی روان انسـان و ابعـاد 
مختلـف وجـودی وی )نفس و روح و نسـبتش 
بـا بـدن، فطـرت، جامعـه(، اشـاره بـه بعضـی 
اختـالالت و علل و درمانشـان )مثـاًل اضطراب 
و پریشـانی، غـم و شـادی، ترس(، بیـان نکات 
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کاربـردی )مشـاوره، تأثیـر اجتمـاع بـر فـرد، 
عملیـات روانی، برخی نمونه  ها و داسـتان  های 
مفید(، موضوعات یا مسـائل مختلف )حسـد، 
غیبـت، حیا، اعتقـاد به حیات پـس از مرگ(. 
برخـی از ایـن مباحـث مانند انسان  شناسـی، 
جـزء الزمـی بـرای هدایت  گـری هسـتند و 
مابقـی در دل مباحـث دیگـر بیان شـده  اند و 

قابل اسـتخراج هسـتند.

 معرفی برخی روش  های استنباط         
بـرای بهره  مندی از قرآن و برداشـت مباحث 
روان شـناختی از دل آن، در یک تقسیم  بندی 
و  کلیـات  اسـتنباط  دسـته  دو  بـه  معمـوالً 
جزییات تقسـیم می  شـود. در روش اسـتنباط 
کلیـات تـالش می  شـود از دل قـرآن تصورات 
پایـه  ای، اصـول و یـا گزاره  هـای مبنایـی برای 
روان شناسـی اسـتنباط شـوند. مثـل تبیین 

شخصیت و شاکله انسـان، نسبت روان 
و ذهـن و روح و جسـم، جایگاه فطرت 

و وراثـت و محیـط، حـاالت روانـی 
انسـان. در روش استنباط جزئیات، 
جـواب سـواالت جزئی و مشـخص 

را از قـرآن اخـذ مـی کننـد. مثـل اینکه نظر 
قـرآن را در مورد شـادکامی، اضطراب و یا 

افسـردگی اسـتخراج می  کنند. هرچند 
طبـق شـواهد، اغلـب پژوهـش های 
دسـته  در  اسـالمی  شناسـی  روان 
دوم قـرار می  گیرنـد، امـا دسـته اول 

بیانـات رهبـر  بنیادی  تـر اسـت و  کلی  تـر و 
انقـالب نیـز بـر آن تأکیـد بیشـتر دارنـد. در 
ادامـه سـعی شـده صرف  نظـر از ایراداتـی که 
وارد اسـت، برخـی روش  هـای اسـتفاده شـده 
در روان شناسـی اسـالمی معرفی شوند. البته 
شـباهت  های زیادی با یکدیگـر دارند و اطالق 
هـر کدام بـه عنوان یـک روِش مجـزا صحیح 
نیسـت و با مسـامحه برخی را از یکدیگر جدا 
کرده  ایـم تا تمایزاتشـان بهتر مشـخص شـود. 
نامگذاری  هـا لزوماً رایج و اسـتاندارد نیسـتند.

1.آیات غرر
در این روش، که 

جزئی از روش تفسیر 
قرآن به قرآن است 

سال اول  شماره سوم  زمستان 95



و عالمـه طباطبایی در تفسـیر المیزان نیز از 
آن اسـتفاده کرده اسـت؛ پژوهشـگر می  کوشد 
آیـات کلیـدی و ریشـه ای قـرآن را در مباحث 
روان شناسـی شناسـایی کنـد تـا در پرتـو آن 
آیـات کلیـدی درهای بسـیاری از آیـات دیگر 
گشـوده  گردد و با شـناخت آن آیات ریشـه ای 
می شـود.  روشـن  آیـات  از  بسـیاری  تغذیـه 
لـذا در ایـن روش لزومـاً سـخن از کلمـه یـا 
کالم مشـابه نیسـت و نبایـد بـه تدبـر ادبـی 
و کتاب  هـای لغـت و ماننـد آن اکتفـا کـرد. 
اسـتفاده از ایـن روش، نیازمنـد تالش جامعی 
در فحـص و همنشـینی بـا قـرآن اسـت و لذا 
شـاید در حّد یک پایان  نامه دانشـجویی نباشد 
و  کاری سـنگین خواهـد بـود، امـا نتایـج آن 
تأثیرات زیادی خواهد داشـت. بـرای اطالعات 
بیشـتر می  توانیـد به منبـع )4( مراجعه کنید.

2.تفسیر موضوعِی  علمی.
در ایـن روش، کـه برداشـت شـهید صـدر 
از روش تفسـیر موضوعـی اسـت؛ موضـوع یـا 
پرسـش خـارج از متـن قـرآن و از مثـاًل منابع 
روان شناسـی یا سـطح جامعه به قـرآن عرضه 
می  شـود و در ادامـه مجموع آیـات مرتبط با آن 
موضـوع اسـتخراج می  شـود. در واقع بر اسـاس 
میعارهـای لفظی زبـان عربی و فهـم عقالنی از 
الیه  هـای معنایـی قـرآن پرده  برداری می  شـود 
تـا بـه فهم متن و کشـف مراد قرآن نایل شـود. 
)اعرافـی، 1393، ص 21-22(. در ایـن پژوهش 
بـرای بررسـی و احصـاء نظـر قـرآن پیرامـون 
»ضمیـر ناخـودآگاه«، بـه پنج آیـه از جمله آیه 
»سـّر و خفـی« )آیـه 7 از سـوره مبـارک طـه( 
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اسـتناد می  کند و در نهایـت چنین جمع  بندی 
می  کنـد که ضمیر ناخـودآگاه و الیه  های زیرین 
شخصیت انسـان به صورت اجمالی مورد تأیید 
قـرآن اسـت. دقـت ایـن روش خـوب اسـت و 
تـالش می  کنـد اطالعـات هرچنـد کـم ولـی 

مسـتندی را از دل قـرآن بیرون بکشـد.

3. یافتن »واژه معادل« )واژه  به  واژه(.
بخـش اصلـی ایـن روش، متکی بـه تحلیل 
سوال پژوهش و تبدیل مفهوم محورِی آن به 
واژه   )واژه  ها( و سـپس یافتـن واژه )واژه  های( 
قرآنـی معادل آن اسـت. مثاًل کتـاب بهرامی 
احسـان و همـکاران )1395( بـر این اسـاس 
انجـام شـده و مراحل پژوهش بـه این ترتیب 
تحلیـل  پرسـش،  و  موضـوع  طـرح  اسـت: 
آنهـا و تبدیـل مفاهیمـش در قالـب واژه  هـا، 
معادل  یابـی واژه  هـا از متـن قـرآن، تحلیـل 
واژه  ها و یافتن و دسـته  بندی و تفسـیر آیات 
مرتبـط، در نهایـت انطباق نتایـج با تحلیل و 
الگـوی عقلـی و سـایر آیـات قـرآن و روایات 
و نیـز بـا مصادیقـش در جامعـه. )همان، ص 
9-10( مثـاًل در همیـن کتـاب بـرای معنای 
اسـتخراج  قرآنـی  واژه  چهـارده  افسـردگی 
شـده  اند. البتـه ایـن پژوهـش، در عمل دقت 

پژوهـش قبلـی را ندارد.

4. یافتن »مولفه  ها«
ایـن روش، بـه روش قبلـی خیلـی نزدیـک 
از  را  خـود  موضـوع  یـا  سـوال  و  اسـت 
روان شناسـی یـا جامعه می گیرد و سـپس به 
سـراغ قـرآن می  رود. امـا با این تفـاوت که در 
ابتـدا و قبـل از رجوع بـه قرآن تـالش زیادی 
می  کنـد تـا اجـزاء و مولفه  هـای موضـوع را 
تبییـن کنـد و سـپس بـر اسـاس آن  هـا بـه 
سـراغ قـرآن رود. ایـن روش معتقد اسـت که 
پژوهشـگر نبایـد در پـِی یافتـن عیـن عنوان 
مـورد بحـث در قرآن باشـد و اگر بعد از یافتن 
مولفه  هـای موضـوع، بـا آنهـا و کلیدواژه  هـای 
قرآنـی معادلـش، بـه سـراغ قـرآن رود نتایـج 
عنـوان  بـه  لـذا  بهتـری حاصـل می  شـود.  
مثـال در مقالـه شـادکامی از دیـدگاه قـرآن 
)پسـندیده، 1391( سـعی می  کند مولفه  های 
شـادکامی را بیابـد و سـپس به سـراغ مفهوم 

آنهـا در دل قـرآن رود.

 منابع
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معناشناسی افسـردگی از منظر قرآن، انتشارات دانشگاه تهران.
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عالمـه  تفسـیری  »سـیره   .)1392( عبـداهلل  جوادی  آملـی،   .4
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نوروبی ولوژیــــــــ 
عفاف   و حجابــــــــ

 
پوشـش مناسـب و رفتارهـای عفیفانـه از جمله موضوعات مهمی اسـت که 
نـه تنهـا بهداشـت روانی و سـالمت روحی بلکه سـالمت جسـمی جامعه نیز 
بسـتگی جـدی بـه آن دارد چراکه تحریکات و هیجانات جنسـی موجب بروز 
واکنـش هایـی در مغـز و اعصاب، پیدایش اسـترس و ترشـح برخـی هورمون 
هـا در خـون مـی شـود؛ فلـذا بحـث پیرامـون آن از دیـدگاه نوروبیولـوژی 
اهمیـت مـی یابـد و پاسـخی خواهـد بـود بـه ناآگاهانی کـه بدون شـناخت 
پیچیدگی هـای خلقـت بشـر و اقتضائـات روحـی و جسـمی آن، بـا علـم کم 
عمـق و نسـخه های دردافـزای خویـش، تالش می کننـد کاروان بشـری را به 
بیراهـه ای رهنمـون شـوند که عیـن گمراهی اسـت )اختـری، سـاقیان، صالحی و 

صحرایـی، 1394، صـص: 14-13(.

زهرا نوری




کارشناسی  روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات/
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
z.saye@yahoo.com
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نوروبیولـوژی، علـم پیچیـده ای اسـت کـه 
کارکـرد مغـز و سیسـتم هـای عصبـی در 
انسـان و دیگـر حیوانات را مـورد مطالعه قرار 
پیرامـون  بحـث  بـرای  می دهد)شـان، 2005(. 
موضـوع عفـاف و حجـاب، بایـد به ایـن نکته 
توجـه کـرد که مغز از طریق حـواس ظاهری، 
چـه ورودی هایـی دریافـت مـی کنـد و پس 
از آن در مغـز چـه اتفاقاتـی مـی افتـد. در 
مغـز، مراکـز مهمـی تحـت تأثیـر تحریـکات 
و هیجانـات جنسـی قـرار مـی گیرنـد کـه از 
مهمتریـن آنهـا مـی تـوان بـه مرکـز کنترل 
هیجانات)آمیگـداال(، مرکـز کنتـرل تصمیـم 
مرکـز  و  فرونتـال(  قضاوت)پـری  و  گیـری 
تشـکیل حافظه)هیپوکامپ( اشـاره نمود. کل 
عملکـرد مغز تحـت تأثیر فعالیت ایـن مراکز 
اسـت و رفتارهایـی کـه از فـرد بروز مـی یابد 
در واقـع برآیند عملکرد این مراکز می باشـد.

مسئله عفاف و حجاب دارای دو جنبه است؛ 
یکی اینکه شـخص چه اقداماتـی را انجام دهد 
کـه ورودی هـای تحریـک جنسـی را دریافت 
نکنـد و دیگر اینکه چه اقداماتـی را انجام دهد 
کـه از ایجـاد محرکهـای جنسـی جلوگیـری 
کنـد، یعنـی رفتارهـا و اقدامـات تحریک آمیز 
همـکاران، 1394، ص:78(.  و  ندهد)اختـری  انجـام 
مشـخصا ورودی های بینایی، بویایی و المسـه 
بیشـترین نقش را در این بخـش دارند و چون 
ورودی هـای بینایـی بیشـترین ورودی هـای 
حسـی هسـتند، کـه بیـن 65 تـا 80 درصـد 
از ورودی هـای انسـان را تشـکیل مـی دهند، 
اهمیـت بیشـتری نیـز در ایـن بحـث دارنـد 

)اختـری و همـکاران، 1394، ص: 124(.

تمـام سیسـتم بیولـوژی بـدن تحـت نظر 

فرمـان  و  کنـد  مـی  کار  مغـزی  سیسـتم 
سیسـتم  نیـز  و  ارادی  حـرکات  تمـام 
از مغـز صـادر  غیرارادی)اتونومیـک( بـدن 
تمـام احسـاس هـا در مغـز  و  مـی شـود 
پـردازش مـی شـود. بیـن مغـز زن و مـرد 
تفـاوت هایی اساسـی چه از نظر سـاختاری 
و چـه از نظـر سـلولی و مولکولـی و حتـی 
ژنتیکـی وجـود دارد. برآورد شـده که قشـر 
مغـز انسـان حـدود 15 الـی 33 میلیـارد 
سـلول عصبـی یا نـورون دارد که هـر کدام 
بـا سـیناپس)اتصاالت سـلول های عصبـی( 
دیگـر  عصبـی  سـلول  هـزار  چندیـن  بـه 
متصـل انـد و پیام هـای عصبـی را به نقاط 

دوردسـت بـدن منقـل مـی کننـد. 
مغـز بـا تولیـد الگوهـای فعالیـت ماهیچه 
هـا یـا بـا هدایـت مـواد شـیمیایی تراوشـی 

در بـدن کـه هورمون نـام دارنـد، فعالیت 
هـای بـدن را کنترل مـی کند)اختری 

 .)18-17 ص:   ،1394 همـکاران،  و 
تغییـر میـزان هورمون های 

جریـان  در  جنسـی 
خـون بـا اثرگـذاری بـر 
خـود  هـای  گیرنـده 

آمیگـدال  بخـش  در 
ل  کنتـر کز مر ( مغز
بـر  هیجانـات(، 
کـه  هایـی  پاسـخ 
از  بخـش  ایـن 
ورودی  بـه  مغـز 
و  حسـی  هـای 
عوامـل اسـترس زا 
تأثیـر  دهـد،  مـی 
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بسـزایی مـی گذارد)اختـری و همـکاران، 1394، 
ص:97(. بـه رغم اینکه تستوسـترون افزایش 
ناگهانـی میـل جنسـی را هـم در دخترها و 
هـم در پسـرهای نوجـوان بـر مـی انگیـزد، 
بـا ایـن وجـود تفاوتـی چشـمگیر در غریزه 
و رفتـار جنسـی آنهـا وجـود دارد. مقـدار 
اسـتروژن دختـر بیـن هشـت تـا چهـارده 
افزایـش  برابـر  بیسـت  تـا  ده  او،  سـالگی 
می یابـد، ولـی افزایش تستوسـترون او فقط 
حـدود پنـج برابر می شـود. در پسـرها بین 
نـه تا پانـزده سـالگی، مقـدار تستوسـترون 
یابـد،  مـی  افزایـش  برابـر  پنـج  و  بیسـت 
جنسـی،  نیـروی  عظیـم  مقـدار  ایـن  بـا 
پسـرهای نوجـوان معموال سـه برابر بیشـتر 
از دخترهـای هـم سـن خودتمایل جنسـی 
دارنـد. ایـن تفـاوت در تمـام طـول زندگـی 
ادامـه مـی یابـد. مراکـزی کـه در مغـز 
مربـوط  جنسـی  میـل  بـه  مردانـه 
مـی شـوند در واقـع حـدود دو 
از سـاختارهای  برابـر بزرگتـر 
مشـابه آن در مغـز زنانـه 
هسـتند)اختری و همـکاران، 
1394، صـص: 111-110(. 
پژوهش هـای علمی 
وجـود  از  حاکـی 
ذاتـی  تفـاوت 
میـان دو جنـس 
تمایـالت  نظـر  از 
اسـت  رفتارهـا  و 
هـای  هورمـون  و 
تعیین  در  جنسـی 
رفتارهـای متفـاوت 

زنـان و مـردان نقشـی تعیین کننـده دارند. 
در  هـای طبیعـی  تفـاوت  گرفتـن  درنظـر 
سـاختار بیولوژیک زن و مرد، یکی از عوامل 
احـکام و  تفـاوت هـای موجـود در  اصلـی 
دسـتورات فقهی اسـالم میان این دو جنس 
اسـت و ایـن از امتیـازات دین مبین اسـالم 
بـه حسـاب مـی آیـد کـه از تفـاوت هـای 
بیولوژیـک جنـس زن و مـرد غفلـت نکـرده 
و آن را در صـدور برخـی دسـتورات مـورد 
)اختـری و همـکاران،  اسـت  داده  قـرار  توجـه 

ص:108(.  ،1394

تحریـکات مـداوم جنسـی یکـی از عوامـل 
برهـم خوردن تعـادل هورمون های جنسـی 

و هورمـون های استرسـی اسـت.
بنابرایـن رعایـت عفاف و حجاب در سـطح 
کمـک  مغـز  عملکـرد  بهبـود  بـه  جامعـه، 
کـرده و از آسـیب هـای یادشـده جلوگیـری 
خواهـد کـرد. همـه این هـا به آن معناسـت 
کـه هورمـون هـای جنسـی بـه شـدت در 
عواملـی  و  اسـت  مؤثـر  انسـان  رفتارهـای 
مثل: سـبک زندگـی و ویژگی های جسـمی 
نیـز در میـزان هورمـون هـای جنسـی در 
خـون مؤثـر اسـت. پس مـی تـوان بـا ایجاد 
تعـادل هورمونـی خصوصا ایجاد تعـادل بین 
هورمون های جنسـی خـون، رفتارها، خلق و 
خوهـا و ارتباطات اجتماعـی را مدیریت کرد 
و اگـر فـردی رفتارهای پرخطـر و بی ضابطه 
جنسـی داشـت یـا فردی نسـبت به همسـر 
خـود دچـار بی میلـی جنسـی بود-کـه این 
از مهمتریـن عوامـل طالق اسـت- یـا فردی 
رفتارهـای پرخاشـگرانه داشـت، می تـوان با 
ایجاد تعـادل در میزان هورمون های جنسـی 
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او، مشـکل را حـل کـرد و فـرد را مدیریـت و 
نمود. اصـالح 

از آنجـا کـه مهمتریـن تغییـر بعـد از سـن 
بلـوغ، تمایـل به جنـس مخالف و بـروز امیال 
جنسـی اسـت، بـدن و مغـز در ایـن سـنین 
بیشـترین حساسـیت را بـه جنـس مخالـف 
از خـود نشـان مـی دهنـد کـه تـا آخـر عمر 
ولـو اینکـه قدرت انجـام عمل جنسـی وجود 
نداشـته باشـد ادامـه مـی یابـد؛ در حقیقـت 

انسـان هـا در همه سـنین نسـبت بـه جنس 
مخالـف گرایـش داشـته و تحریـک پذیرنـد. 
ایـن حساسـیت باعث بـروز اختـالل عملکرد 
مغـز در صـورت عـدم ارضای جنسـی خواهد 
شـد. بنابراین تحریک جنسـی بـه عنوان یک 
اسـترس شـناخته مـی شـود کـه بـا ارضـای 
میـل جنسـی ایـن اسـترس تخلیـه و مهـار 
مـی گـردد و درصـورت عدم پاسـخ مناسـب 
بـه آن موجـب بروز آثـار منفی اسـترس و در 
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نتیجـه بیماریهـای روحـی و جسـمی و نیـز 
افـت عملکرد و پیری مغز می شـود خصوصا 
اگـر ایـن اسـترس به صـورت مـداوم و مزمن 
بـه فـرد وارد شـده و متراکـم گـردد و امکان 
باشـد.  نداشـته  ارضـای صحیـح آن وجـود 
موضـوع مهـم دیگـر آنکه اسـترس جنسـی 
بینائـی در آقایـان بسـیار بیشـتر و شـدیدتر 
از خانمهـا اسـت یعنـی مـردان در مواجهه با 
صحنـه هـای تحریک کننده جنسـی بسـیار 
بیشـتر از زنان از ناحیه حس بینایی اسـترس 
دریافـت می کنند، به همین دلیل ناهنجاری 
در پوشـش خانمهـا اثر بسـیار شـدیدتری بر 
آقایـان مـی گـذارد. اسـترس ناشـی از دیدن 
یک صحنه جنسـی برای آقایـان از مهمترین 
اسـترس هـای پنهـان به شـمار مـی رود که 
مـی توانـد بروز اثـرات مخرب اسـترس مانند 
اختـالل در تفکـر، تصمیـم گیـری و حافظه، 
اضطراب، افسردگی، خشـم و سایر عوارض را 
در کوتـاه مـدت و بلندمدت به دنبال داشـته 
باشـد. به همین دلیل بایسـتی از بروز چنین 
اسـترس و تحریـک جنسـی بویـژه از ناحیـه 
بدپوششـی و تحریـک گـری زنان در سـطح 
جامعه جلوگیری کرد)اختـری و همکاران، 1394، 

.)68-67 ص: 

هرچنـد الزم اسـت هـم زنان و هـم مردان 
پوششـی را برگزیننـد کـه این تحریـکات به 
حداقل برسـد اما سـاختار مغز و واکنش های 
هیجانـی مـردان بویژه در مواجهه با اسـترس 
تصاویـر  و  هـا  صحنـه  و  بینایـی  جنسـی 
محرک جنسـی بـه گونه ای اسـت کـه لزوم 
حجاب، پوشـیدگی مناسـب، رفتار عفیفانه و 
عـدم عشـوه گـری را از سـوی زنـان اهمیت 

بیشتری میبخشـد)اختری و همکاران، 1394، ص: 
79(؛ شـاید به همین جهت اسـت که اسـالم 
بـه زنان بـرای رعایـت عفاف، حیا و پوشـش 
مناسـب توصیـه هـای بیشـتری نسـبت بـه 
مـردان می کند )نهج الفصاحـه، ص 578 ، ح 20(.

ای  پیچیـده  فراینـد  حاصـل  احساسـات، 
اسـت که مرکـز آنها در قسـمتی از دسـتگاه 
عصبی به نـام آمیگدال قرار دارد. احساسـات 
مـی تواننـد روی فکـر و رفتار تأثیـرات منفی 
و همـکاران،  باشـند)اختری  داشـته  مثبـت  یـا 
1394، ص: 93(. آمیگـدال در بـروز رفتارهـای 
رفتارهـای  دارد.  تأثیـر  جنسـی  انگیزشـی 
انگیزشـی جنسـی شـامل اعالم نیاز جنسـی 
و اشـتیاق بـرای کسـب یک پاداش جنسـی 
مـرد  در  آمیگـدال  اسـت.  گیـری(  )جفـت 
نقـش محرک را برعهـده دارد و موجب ایجاد 
هیجـان و برانگیختگی در مرد برای رسـیدن 
بـه جنـس مخالف مـی شـود.آمیگدال نقش 
مؤثـری در ذخیـره سـازی و بازیابـی حافظه 
هیجانـی دارد، ایـن بخـش مـی تواند صحنه 
هایـی که دارای بار هیجانـی باال یا تحریکات 
جنسی هسـتند را به راحتی به خاطر سپرده 
و بـه راحتی آنها را بـرای فرد بازخوانی نماید. 
آمیگـدال ورودی هایـی را از سیسـتم بینایی 
و سیسـتم بویایـی دریافـت می کنـد که هر 
دو آنهـا در تحریـک این قسـمت از مغز مؤثر 
هسـتند و موجب فعال شـدن آن می شـوند. 
تحریـکات مـداوم جنسـی موجـب فعالیـت 
بیـش از حـد آمیگداال شـده و روشـن ماندن 
ایـن بخـش از مغـز، اجـازه فعالیـت صحیـح 
را بـه مرکـز تشـکیل حافظـه یـا هیپوکامپ 
نمی دهـد و در نتیجـه حافظـه کلـی دچـار 
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همـکاران، 1394،  و  شـود)اختری  مـی  اختـالل 
صـص: 134-135(.آمیگـدال و هیپوتاالموس در 
مردان فعالیت بیشـتری نسـبت به زنـان دارد 
و آمیگـدال چـپ مرد نسـبت بـه زن فعالیت 
بیشـتری را از خـود نشـان مـی دهـد که این 
به معنای تحریک پذیری بیشـتر او می باشـد، 
بنابراین شـاید ایـن موضـوع از حکمت هایی 
باشـد که در اسـالم تأکیـد فراوانی بـه مردان 
برای حفظ نگاه و چشـم پوشـی شـده اسـت. 
تأکیـد بیشـتر اسـالم بـه حفـظ حجـاب و 
عفـاف از سـوی زنـان نیز می توانـد به همین 

منظور باشـد.
در زمینـه رفتارهای عفیفانـه، حیا و حجاب 
بالفاصلـه  آمیگـدال،  کـه  گفـت  بایـد  نیـز 

پـس از دریافـت مثال اسـترس بینایی، قشـر 
پیـش پیشـانی را مهـار و بـر تصمیمـات فرد 
اثـرات منفـی مـی گـذارد و بـه دنبـال آن 
فـرد حرکاتـی انجـام مـی دهـد کـه حسـاب 
شـده نیسـت. بنابرایـن الزم اسـت در صورت 
مواجهـه بـا چنین صحنه هایی کـه هیجان و 
آمیگـدال را برمیانگیـزد، با منطق کافی عمل 
کنیـم و درک و آگاهی خودمـان را با آموزش 
و پـرورش هـر چـه بهتر قشـر پیش پیشـانی 
بـکار گیریـم؛ یکـی از مهمتریـن راهکارهای 
ایـن موضوع، تهذیب نفـس، مقابله با هواهای 
نفسـانی، تقویـت ملکـه حیا، عفـاف، غیرت و 
رعایت تقوا )خودکنترلی( اسـت. بدین ترتیب 
انسـان عالوه بـر آرامش روحانی و جسـمانی، 
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منابع:
اختری، زینب؛ سـاقیان، محمد؛ صالحی، مریم 

و صحرایـی، هدایـت، )1394(. عفاف و حجاب 

از دیدگاه نوروبیولوژی. تهران: انتشـارات شهید 

آوینی. 

نهـج الفصاحه، پاینده، ابوالقاسـم، نشـر علمی، 

تهـران، 1382ش.

 Education  .)2005(  Kerry,Shaun-

 for the Whole- Brain, Education

Reform. Net. Online

از باالتریـن مراتـب کنترل بر نفـس خویش و 
بـه تعبیری دیگر، مدیریت اسـترس بهره مند 
خواهـد شـد)اختری و همـکاران، 1394، ص: 212(. 
نفـس اماره و وسوسـه، اثر زیـادی بر آمیگدال 
و برانگیختـن هیجانـی آن مـی گـذارد، غلبه 
بـر هـوای نفـس را مـی تـوان واضـح تریـن و 
نزدیـک ترین تعبیـر به مهار آمیگدال توسـط 
بخـش پیـش پیشـانی مغـز دانسـت)اختری و 
همـکاران، 1394، ص: 214(. بـا درنظـر گرفتـن 
ارتبـاط نفـس و بدن، قطعا یکـی از مهمترین 
بخـش هایـی از بـدن کـه تحـت ایـن تأثیر از 
تربیـت نفـس قـرار دارد، مغـز و قشـر پیـش 
پیشـانی اسـت؛ همچنانکه آشـفتگیها، دوری 
از صفـات الهـی و غـرق شـدن در شـهوات، 

تأثیـر خـود را بـا رفتارهـای هیجانـی و خارج 
از کنتـرل بـر عملکـرد مغز و بخـش آمیگدال 
نشـان خواهـد داد. ایـن بـه آن معناسـت کـه 
انسـان در مراتـب باالی خود قـادر خواهد بود 
به وسـیله قشـر پیـش پیشـانی، آمیگـدال را 
مهـار کـرده و بـر هیجانات، پیروی از شـهوات 
غلبـه نماید؛ نمود بیرونی ایـن فرایند، رفتاری 

عقالنـی و ضابطـه منـد خواهـد بود.
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 کارشناسی روان شناسی بالینی و کارشناسی ارشد روان 
شناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی
nnazarpour71@yahoo.com



نرگس نظرپور

"روان شناسـی از سـال 1879 از فلسـفه بـه عنـوان یـک علـم تجربـی جدا شـد." جمله ای 
مشـهور بـرای همـه آنهایـی کـه در گرایـش هـای روان شناسـی دانشـگاه در حـال تحصیـل 
هسـتند. امـا سـوال اینجاسـت کـه آیا حقیقتـا این اتفـاق افتـاد؟ آیا واقعـا علم روان شناسـی 
جـدای از فلسـفه و ماهیت دیالکتیکی و تعقلی بررسـی مسـائل ذهنی مـی تواند محتوای خود 
را سـامان دهـد و بـه هـدف اصلی خود که همانا "بررسـی رفتـار و فرایند های روانی در انسـان 

اسـت" جامه عمل بپوشـاند؟
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همانطـور کـه اغلـب اندیشـمندان بـه این 
مهـم اذعان دارند فلسـفه زیربنای همه علوم 
انسـانی و مادر این علوم اسـت. درست است 
که روانشناسـي در سـال 1879م. با تأسیس 
اولین آزمایشـگاه به دسـت ویلهلـم وونت در 
الیپزیـک آلمـان از فلسـفه جدا و بـه عنوان 
یک علم شـناخته شـد امـا در حقیقت هیچ 
گاه نمـی تـوان روان شناسـی را از فلسـفه 
بـه طـور کامال مجـزا دانسـت. زیـرا زیربنا و 
اسـاس ایدئولوژیـک تمام رویکـرد های روان 
شناسـی از یـک فلسـفه ابتدایـی اسـتخراج 
شـده اسـت. بـه طـور مثـال رفتـار گرایـی 
را در آثـار جـان الک، سـنت هـای فلسـفی 
عینیـت گرایـی و اثبـات گرایـی بـا چهـره 
هـای شـاخصی مانند رنه دکارت و آگوسـت 
نگاشـته های  در  را  فرویـد  نظریـه  و  کنـت 

تـوان  مـی  دارویـن  و  فخنـر  نیتـز،  الیـپ 
پیگیـری کرد )شـولتز و شـولتز، 1392(. در واقع 
نـگاه مـا بـه انسـان و پاسـخ بـه سـواالتی از 
ایـن دسـت نیازمند آشـنایی با فلسـفه و به 
کار گیـری صحیح آن اسـت: انسـان حقیقتا 
چـه موجـودی اسـت؟ انگیـزه ی اصلـی او 
رفـع نیـاز و گریـز از تنش اسـت یا رسـیدن 
بـه رشـد و کمـال؟ شـخصیت انسـان ثابت 
اسـت یـا متغیر؟ گذشـته، حـال و یـا آینده، 
کدامیک در شـکل گیری شـخصیت انسـان 
تاثیر بیشـتری دارد؟ اساسـا انسان موجودی 
نیک سـیرت اسـت و یا پلید؟ انسـان مجبور 
اسـت یـا مختـار؟ رفتـار او بـا اراده و آگاهی 
درونـی اتفـاق می افتـد و یـا عامـل اصلـی 

ایجـاد رفتـار عوامـل بیرونی اسـت؟ 
موجـود  رویکردهـای  تمامـی  بنابرایـن 
در روان شناسـی دارای یـک پیـش فـرض 
بنیادیـن در رابطه با این سـوال هسـتند 
موجـودی  چـه  انسـان  حقیقتـا  کـه 
اسـت؟ گاهـی ایـن انسـان بـه عنـوان 
و  منطـق  و  عقـل  دارای  موجـودی 
قـدرت انتخـاب و تصمیـم گیـری در 
نظـر گرفته مـی شـود)دیدگاه تعقلی(، 
هـا،  سـائق  تابـع  موجـودی  گاهـی 
بـی اراده و نامعقول)دیدگاه حیوانی(، 
گاهی انسـان بـه عنـوان موجودی 
در نظـر گرفتـه مـی شـود کـه بـه 
محرک هـای  بـه  خـودکار  طـور 
محیطـی واکنـش می دهد)دیـدگاه 
نظریـه  کـه  حالـی  در  ماشـینی(، 
چهـارم انسـان را بـه صـورت یـک نظام 
پـردازش و شـبه رایانه مـی بیند)دیدگاه 
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رایانـه ای( )پرویـن و جـان، 1393(. اینکـه آیـا 
انسـان موجـودی معقول یا موجودی شـبیه 
سـایر حیوانات، ماشـین هـا و یا رایانه اسـت 
مطلبـی نیسـت که همه جوانـب آن را بتوان 
بـا روش علمـی و تجربـی اثبـات کـرد بلکـه 
بـا اسـتفاده از روش دیالکتیکـی و تعقلـی 
مـی تـوان راجـع بـه آنهـا نظـر داد. بنابراین 
چنانچـه افـق نـگاه مـا در تحقیقـات روان 
شناسـی، نظریـه پـردازی باشـد ناگزیـر باید 

ابتـدا اندکـی نـزد فالسـفه تلمـذ کنیـم.
از سـوی دیگر این ایدئولوژی های فلسـفی  
و پیـش فـرض هـای بنیادیـن بـه همیـن 
نخواهنـد  خاتمـه  بـودن"  فـرض  "پیـش 
یافـت بلکـه خـود را بـه انحـای مختلـف در 
کاربرد ثانوی روان شناسـی در جامعه نشـان 
خواهنـد داد. بـه عبارتـی دیگـر مـی تـوان 

: گفت

بنابرایـن مـا در اینجـا بر آن هسـتیم تا در 
هـر شـماره از نشـریه بـه یـک یـا دو مـورد 
از سـواالت بنیادیـن در رابطـه بـا انسـان از 
منظـر قـرآن و روایات و جمع بنـدی آنها در 
دیـدگاه های اندیشـمندان مسـلمان پاسـخ 
دهیـم. امیـد اسـت که ایـن مهم شـاهراهی 
بـرای نـگاه الهـی تـر بـه مفهـوم انسـان و 
ارائـه نظریـات بومـی و اسـالمی در حیطـه 

روان شناسـی باشـد.

  انسـان موجـودی پـاک سرشـت 
اسـت یـا دیـو سرشـت؟     

آیـا انسـان ذاتـا براسـاس سرشـتی پاک و 
نیکو آفریده شـده یا ذاتا بد سرشـت اسـت؟ 
و یـا اینکـه حقیقـت وجـودی او نـه رنـگ 
نیکویـی دارد و نـه زشـتی و گرایش او به هر 

دو سـو یکسـان است؟
البتـه در بین دانشـمندان اسـالمی هم هر 
سـه فرضیه طرفدارانـی دارند. امـا اکثر علما 

بـد ذات بودن انسـان را نمـی پذیرند.
عـده ای کـه انسـان را متمایـل بـه شـر 
اِنَّ  چـون:»  آیاتـی  بـه  واقـع  در  می داننـد 
ـُه الّشـُر َجزوعاً و  االنسـاَن ُخلَِق َهلوعاً اِذا َمسَّ
اِذا َمّسـُه الَخیـُر َمنوعا1ً « ) معارج آیـه 19 و 20( 

اسـتناد مـی کنند.
دیگـر  گروهـی  اول،  دسـته  مقابـل  در 
معتقدنـد که فطرت انسـان خیر اسـت، خود 
بـه خـود خواهان خیر و کمال و رشـد اسـت 
و ایـن عوامـل تربیتـی و محیطـی اسـت که 
او را بـه جانـب شـر و فسـاد می کشـاند. اگر 
به طـور طبیعـی رشـد کنـد و عوامـل شـر 
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محیطـی در او اثـر نگذارنـد، به شـر گرایش 
پیـدا نمی کنـد. ایـن افـراد به »آیـه فطرت« 
یـِن  اسـتناد مـی کننـد :َفَأقِـْم َوْجَهـَک لِلدِّ
َِّتـي َفَطَر النَّـاَس َعلَْیَها اَل  ِ ال َحِنیًفـا فِْطـَرَة اهللَّ
یـنُ الَْقیِّـُم َولَِکنَّ  ِ َذلِـکَ الدِّ تَْبِدیـَل لَِخلْـِق اهللَّ
أَْکَثـَر النَّـاِس اَل یَْعلَُمـوَن 2)روم آیـه 30( طبـق 
ایـن اعتقـاد، انسـان به طـور فطری از شـر و 
فسـاد گریـزان اسـت، امـا عوامـل )محیطی، 
تربیتـی و طبیعـی( خـارج از نهـاد و فطـرت 
او گرایشـهای فطـری او را تضعیـف یـا او را 

منحـرف می کننـد.
سـومین دیـدگاه در ایـن مـورد، تسـاوی 
دو نیـروی کششـی بـه جانـب خیـر و شـر 
اسـت؛ یعنی، اینکه در وجود انسـان کشـش 
هایـی هسـت کـه او را به طرف گنـاه دعوت 
می کنـد و کشـش هـا و جاذبه هـای دیگری 
نیـز وجـود دارد کـه او را بـه طـرف خیـر 
می کشـاند. بسـتگی دارد که کدام یک از دو 

عامـل را در خـود تقویـت کرده باشـد.
البتـه دیـدگاه چهارمـی هـم وجـود دارد 
کـه وجـود تفـاوت هـای فـردی را در نظـر 
گرفتـه و مـی گویـد که نمـی تـوان در مورد 
سرشـت همـه انسـان هـا یـک حکـم صادر 
کـرد. در بعضـی انسـانها عوامل خیـر قوی تر 
اسـت و در نهـاد بعضـی دیگـر تحریک شـر 
بیشـتر اسـت. اگر انسـانهای پاک سرشت را 
به خـودی خـود رهـا کننـد، به جانـب خیر 
خواهنـد رفـت و اگـر انسـانهای بد سرشـت 
را بـه حـال خـود واگذارنـد بـه جانـب شـر 

می رونـد.
ایـت اهلل مصبـاح  برخـی علمـا همچـون 
یـزدی به چهارمیـن دیدگاه معتقدند و سـه 

نظـر دیگـر را نقـد مـی کننـد. امـا دیگرانی 
چـون آیت اهلل جـوادی آملی بـه تلفیق خیر 

و شـر یعنـی سـومین دیـدگاه معتقدند.
آیـت اهلل جـوادی آملـی در کتـاب انسـان 
از آغـاز تـا انجـام قیـد فرمـوده انـد کـه: که 
و  دارای طبیعـت  آدمـی در مکتـب وحـی 
فطرت اسـت. اولـی تن پرور و لذت جوسـت 
و دومـی  حـق طلب و عدالت جو. کسـی که 
فطـرت را بـر طبیعت خـود غالب می سـازد 
مالـک نفـس خویـش خواهـد شـد و گـر نه 
مغلـوب نفس و گرفتار طبیعـت تاریک خود 
مـی گردد. فطـرت و طبیعت هـر دو از قوای 
روحـی انسـان انـد؛ با ایـن تفاوت کـه مرتبه 
وجـودی فطرت از طبیعت باالتر اسـت. روح 
انسـان می توانـد با قدرت اختیـاری که خدا 
بـه او داده، هـر یـک از فطـرت یـا طبیعـت 
را بـر ابعـاد مختلـف وجـود خـود )علـم و 
عمـل و ...(حاکـم کنـد. نکتـه این اسـت که 
فطـرت انسـان آنچنـان کـه جـان الک بیان 
مـی کنـد ماننـد لـوح سـفید نیسـت. بلکـه 
فطرت انسـان اوصـاف کمال )صـدق، امانت، 
احسـان( را مـی پذیـرد و اوصـاف عیـب و 
نقـص را برنمـی تابـد. اگـر کودکـی بخواهد 
دروغ بگویـد، صورتـش سـرخ مـی شـود و 

زبانش مـی گیرد)جـوادی آملـی،1389(.
در نـگاه قرآن، انسـان موجـودی دو بُعدی 
اسـت: ُملکـی و ملکوتـی، بـه همیـن دلیـل 
دارای ویژگـی هایـی مثبـت و منفـی اسـت. 
شـماری از ویژگی های مثبت انسـان عبارت 
اراده و  نیکـو،  از: خلقـت و سرشـِت  اسـت 
آزادی، اندیشـه، بیـان، حیـا، اسـتعداد تعلیم 
و تربیـت، اسـتعداد پذیرش امانـت و تکلیف 
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منابع:
قـرآن کریم؛ ترجمه سـید محمد رضـا صفوی. ترجمه 

بر اسـاس المیزان. قـم: برهان.
پـی)1393(.  اولیـور  جـان،  و  ال  لورنـس  پرویـن، 
شـخصیت. ترجمـه محمـد جعفـر جـوادی و پرویـن 

کدیـور، تهـران:  نشـر آییـژ.
الـن)1392(.  و شـولتز، سـیدنی  پـی  دوان  شـولتز، 
تاریـخ روان شناسـی نویـن. ترجمـه علی اکبر سـیف 

و همـکاران، تهـران: نشـر دوران.
مصبـاح یـزدی، محمد تقـی.)1384(. آمـوزش عقاید. 
تهـران: شـرکت چـاپ و نشـر بیـن الملـل سـازمان 

اسـالمی تبلیغات 
جـوادی آملی ،عبـداهلل)1389(. انسـان از آغاز تا انجام. 

قم: انتشـارات اسرا   
محمدی ری شـهری، محمد)1387(. انسـان شناسی 
از منظـر قـرآن و حدیـث. قـم: سـازمان چـاپ و نشـر 

دارالحدیث

1. به راسـتی انسـان آزمند و حریص آفریده شـده اسـت. 

چـون گزندی به او برسـد بی تابی می کنـد و ناله و اندوه 

سـر می دهد.

2 . پـس روی خـود را بـه سـوی ایـن دین}تسـلیم خدا 

بـودن{ بگـردان و بـی آنکـه بـه راسـت یـا چـپ گرایش 

یابـی، تنهـا به آن چشـم بـدوز. بر ایـن دین پایـدار باش؛ 

دینـی کـه فطرت خـدادادی ات تـو را بـه آن گرایش می 

دهـد؛ همـان فطرتـی کـه خداونـد همه انسـان هـا را بر 

اسـاس ان آفریـده اسـت. آفرینش خـدا دگرگونـی ندارد 

و بـا تغییـر افـراد و تغییـر زمـان هـا و مکان هـا تغییر و 

تبدیـل نمـی پذیـرد. این اسـت دین اسـتوار ولی بیشـتر 

مـردم نمـی دانند.

الهـی و... گفتنـی اسـت کـه انسـان، بـا بهـره گیـری 
درسـت از ایـن ویژگـی ها مـی توانـد خود را بـه قلّه 
کمـاالت انسـانی برسـاند. امـا اگـر از ایـن امکانـات 
بالقـّوه خـدادادی بهـره نگرفـت، خصلت هـای منفی 
موجـود در بُعـد ُملکـی او بـر وی غلبـه خواهنـد کرد 
و در نتیجـه، او بـه اسـفِل سـافلین سـقوط خواهـد 
کـرد. ایـن خصلـت ها عبـارت انـد از: جهل،  شـتاب،  
ناسپاسـی، سرکشـی، فراموشـکاری، غرور، ستمگری، 
حـرص، بخل، بی تابـی، حسـد و... )ری شـهری،1387(.

امـا آنچـه کـه بیـن اکثـر صاحب نظـران مشـترک 
اسـت ایـن اسـت کـه نـوع انسـان سرشـتی فراتـر از 
یـک لـوح سـفید دارد و نظری بـر خالف نظـر افرادی 
چـون تومـاس هابز دارنـد که می گوید« انسـان گرِگ 

انسان«.
ادامه دارد...

27

سال اول  شماره سوم  زمستان 95



نقد چند رویکرد در تعریف 

"علم دینی" و "دین علمی"



طبیعتـا مـا احتیـاج داریـم به گفـت و گوهای انتقـادی و خود 
انتقـادی. انتقـادی نسـبت بـه کار خودمـان و نقـاط ضعـف 
خودمـان. برخـی اعتقـاد دارنـد درس ها و حرف هـای مربوط 
بـه معـارف متعلـق به دانشـگاه و ذات دانشـگاه نیسـت و باید 
آنهـا را تحمـل کرد و سـازگار شـد. حتی بغضی افـراد مذهبی، 
بـا علقـه هـای مذهبی، دلشـان با ایـن مسـئله همراهی نمـی کند.  
شـناخت درسـت از ایـن مسـئله بیـن خـود مـا هـم نیسـت و لـذا بـه 
مباحـث معارفـی نـگاه غیـر علمـی اسـت و اسـتاد معـارف بـه دنبال 
پسـوند و پیشـوند آکادمیـک اسـت بـرای خودش تـا پذیرفته شـود و 
تـا آخـر هـم با شـرمندگی اسـم معـارف و درس معارف گفته می شـود.

پیاده سازی و تلخیص سخنرانی: ریحانه خرازی
)کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی(

دکتر حسن رحیم پور ازغدی
روز وحدت حوزه و دانشگاه -در جمع اساتید معارف- آذر 1392
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ایـن مشـکل بخـش مهمـش بـه فلسـفه 
علـم بر میگـردد؛ اقلیتی هسـتند که صورت 
مسـئله را فهمیدنـد و دغدغـه هـم دارنـد و 
پراکنـده مقاله می نویسـند، ولی نتوانسـتند 
یـک جنبش علمـی ایجاد کننـد. من برخی 
از اسـتدالل هـای افـراد سرشـناس و تحـت 
دینـی  نواندیـش  هـای  تئوریسـین  عنـوان 
را بیـان مـی کنـم؛ آنهـا شـروع بـه ترجمـه 
شناسـی  معرفـت  و  علـم  فلسـفه  مباحـث 
غـرب کردنـد و زمینـه های سیاسـی هم که  
در دانشـگاه و حـوزه وجـود داشـت، بـا آنهـا 
مخلـوط شـد و بخشـی از ذهنیـت عمومـی 
گیرنده هـای  تصمیـم  حتـی  و  نخبـگان 
حکومـت را درگیر کرد و چـون خالی الذهن 
بودنـد و در دهـه ی هفتـاد اینهـا سیاسـت 
گـذاران دانشـگاه و علـم در کشـور شـدند و 
صریح می گفتند سکوالریسـم مشـیت الهی 
اسـت و باید خودمـان را تطبیق دهیم و بعدا 
امام زمان انشـاءاهلل خودشـان مسـئله را حل 
میکننـد مـا باید مذهـب در سکوالریسـم را 
بـه خصـوص در نرم افـزار حکومتی و تمدنی 

را بپذیریـم. 
کـرده  نرمـش  افـکار  همـان  دوبـاره  االن 
و دارد وارد صحنـه مـی شـود. بـه همیـن 
دلیـل بایـد چندتـا از اسـتدالل هـای آنهـا 
در ایـن بـاب کـه اصـال بـا تحریـف مفهـوم 
علـم، دیـن و علم دینی شـروع شـد و اینکه 
کارهـای دینـی، علمـی نیسـت و جـای آن 

در دانشـگاه نیسـت، و دیـن علمـی نیسـت 
و اصـال علم دینـی معنـی نـدارد را بـاز کنم. 
البتـه علـم دینـی کـه مـی گوییـم، اصـول 
موضوعـه و اصـول متعارفـه  تقریـر و تدقین 
نمـی شـود و هـر کـس حـرف خـودش را 
و  فهمنـد  نمـی  را  هـم  منظـور  و  می زنـد 
منشـا سـوءتفاهم هـا در جامعـه علمـی مـا 
شـده اسـت و باعث شـده بگوینـد اصال علم 
غیـر دینـی معنا نـدارد چون توجـه دارند به 
معنـای لغـوی علـم. کـه آقـا هرچه کـه علم 
هسـت دینی هسـت، که درسـت هم هسـت 
و محـال اسـت علم، دینی نباشـد. این حرف 
درسـتی اسـت، مبنـای مهمـی هم اسـت و 
ورود قشـنگی هـم هسـت بـه مسـاله، امـا 
ایـن معنـای لغوی کلمه اسـت. آنچه سـرش 
دعواسـت معنای اصطالحی علم اسـت؛ علم 
بـه عنـوان رشـته هـای علمـی و بـه مفهوم 
گـذاره هایـی کـه  حاال به هر دلیلـی ناظر به 
مسـاله واحد اسـت یا روشـش واحد اسـت یا 
موضوعـش یـا غایتش، بسـته به اینکه شـما 
وحـدت یـک علـم را چگونـه تفسـیر کنیـد 
چـه مالکـی بـرای طبقه بنـدی علـوم دارید 

دعـوا بـر سـر این اسـت.
با توجه به گرایش های مختلف در فلسـفه 
علـم و معرفـت شناسـی آن وقـت بحث این 
اسـت کـه اوال رشـته هـای گوناگـون علمی 
ثانیـا مکاتـب علمـی مختلـف در هـر یک از 
رشـته های علـوم انسـانی و علـوم اجتماعی 

30

نقد چند رویکرد در تعریف »علم دینی« و »دین علمی«



انـواع  در  کـه  متدولوژی هایـی  تمـام  ثالثـا 
علـوم بررسـی می شـود که هر کـدام به یک 
دسـته گـذاره ها منجر می شـود کـه خیلی 
وقـت هـا هـم با هـم سـازگار نیسـتند. حال 
در علـوم طبیعـی و ریاضـی ناسـازگاری هـا 
فرعـی اسـت خیلی مبنایی نیسـت لذا شـما 
در ریاضـی و فیزیـک و... مکاتـب نداریـد. اما 
چـون این ناسـازگاری ها در علـوم اجتماعی 
و انسـانی و علـوم الهـی مباحـث عقلـی و 
نقلـی که تجربه های مسـتقیم به آن شـکل 
نیسـت آنجـا انشـعابات و اختالفـات خیلـی 
اساسـی اسـت لذا شـما در هر کـدام از علوم 
انسـانی برویـد تـا کتـاب بـاز کنیـد صحبت 
از هنـر،  یعنـی  اسـت.  مکاتـب مختلـف  از 
اقتصـاد، حقـوق، اخـالق و... همـه ی اینهـا 
مکاتـب مختلف اسـت و به همیـن دلیل هم 
در علوم پزشـکی و مهندسـی نظام مهندسی 
و پزشـکی می گذارنـد کـه اگـر طـرف خطـا 
کـرد بشـود یقـه اش را گرفـت. امـا در علوم 
انسـانی هرچـی گفتـی، گفتی!چنـد تـا  از 

اسـتدالل ایـن افـراد را مطـرح مـی کنم. 

 اشـکال اول: علوم انسـانی اسالمی 
یعنـی علومی صرفـا بر اسـاس نقل 
وقتـی میگوییم علم دینـی، میگوییم علوم 
انسـانی دینـی، علـم دینی یعنی چـه؟کاری 
بـه معنـای لغـوی علـم نداریـم بـه معنـای 
کسـانی  می گوینـد  داریـم.  کار  اصطالحـی 

اسـالمی  انسـانی  علـوم  گوینـد  مـی  کـه 
یـا علـم دینـی، یعنـی مـی گوینـد عقـل و 
تجربـه و متدهـای علمـی را کنـار بگذارید و 
فقـط نقـل را بگذاریـد. خـود ایـن یک پیش 
فـرض سکوالریسـتی دارد در حـوزه معرفت 
شناسـی و آن ایـن اسـت کـه آنچـه عقلـی 
اسـت غیر دینـی اسـت و آنچـه دینی اسـت 
غیـر عقلی اسـت. نه ایـن که عقـل هم جزو 
منابـع معرفـت دینـی اسـت؛ چـون در غرب 
هرچـه با عقل و تجربه به دسـت آمده اسـت 
گفتـه اند سـکوالر اسـت؛ عمال ایـن دوگانه، 
ایـن دوقطبـی ایجاد شـده اسـت. یک بحث 
ایـن اسـت کـه اگـر علـم بـه مفهـوم رشـته 
علمـی اسـت باید بگویید روشـش چیسـت؟ 
هـر علـم روشـی دارد. ایـن اولیـن اشـکالی 
کـه می کننـد، ایـن علـم دینی شـما حاصل 

کـدام روش اسـت؟ 
روش یـا تجربی اسـت یا عقلی یا شـهودی 
گوینـد.  مـی  تاریخـی  را  نقلـی  نقلـی،  یـا 
میگوینـد وقتـی مـا بـا ایـن روش بیاییـم، 
تمام علـوم تجربی )طبیعی،فیزیک،شـیمی، 
فلسـفه و حتـی علـوم عرفـان و تاریخـی(، 
تـازه بـه معنـای اعـم کـه از علـم تعریـف 
بکنیـم، شـامل تریـن معنـا را هـم کـه در 
نظـر بگیریـم، کـه بگوییـم علـم هرچـه که 
محصـول مجمـوع قـوای ادراکـی بشـر و در 
اختیـار تمـام افـراد بشـر اسـت و بـا درجات 
متفـاوت، علـم می گوییـم؛ حتـی در دایـره 
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ای بـه ایـن وسـعت چیـزی بـه اسـم علـم 
علوم انسـانی اسـالمی جـا نمی گیـرد و معنا 
نمی دهـد. خـود همین حرف پیـش فرضش 
ایـن اسـت کـه وقتـی مـی گوییـم مفهـوم 
عقلـی یـا علمـی، صرفـا دایـره علـم و عقـل 
را بـه حـوزه مفاهیم تجربی و حسـی محدود 
کـردی یعنـی نگاه پوزیتیویسـتی به مسـئله 
داری و بنابرایـن اگـر مفاهیمی باشـند که با 
عقـل اثبـات می شـوند اما سنخشـان سـنخ 
عقلـی یـا تجربـی عـادی بشـری، یـا حتـی 
شـهود عـادی بشـری نیسـت، یعنـی وحـی 
در راسـش، اصال معرفت دانسـته نمی شـود؛ 

علـم دانسـته نمی شـود. 
بـه نظـر من مـرز مشـخص تفکر سـکوالر 
و الهـی در همـه علـوم، ایـن اسـت کـه آیـا 
منشـا نبـوت را نبـا، آگاهی، خبـر از حقیقت 
در ایـن عالـم می دانـی یا نمی دانـی؟ وقتی 
نبـوت منشـا معرفت نیسـت، بنابرایـن آنچه 
را انبیـا گفتـه انـد علم نیسـت و چیـزی که 
از سـنخ علـم نیسـت چـرا بایـد در علـوم 
دخالـت کنـد؟ چـرا با قـال رسـول اهلل و قال 
اهلل میخواهیـد گـزاره را وارد علـوم اجتماعی 
کنیـد یا حذفـش کنید؟ دو چیـز را مفروض 
گرفتنـد کـه دروغ اسـت 1- نبـوت را شـما 
بـا اسـتدالل عقلی نمـی توانید اثبـات کنید. 
یعنـی اصـل دیـن و نبـوت را اثبـات ناپذیـر 
مـی داننـد علتش هـم یک اشـکال در روش 
شناسـی آنها اسـت و حوزه معرفت شناسـی، 

کـه چـی، چـی را اثبـات مـی کنـد، اشـکال 
در  حتـی  اینهـا  اکثـر  و  دارنـد  منطقـی 
بدیهیـات، اینکـه معرفت از بدیهیات شـروع 
میشـود و اینکـه برهـان داریـم و برهـان هـا 
و اسـتدالل هایـی وجـود دارد کـه مـا را بـه 
یقیـن مـی رسـاند،در اینهـا مشـکل دارند. و 
اینهـا فقط با دین مشـکل نخواهند داشـت و 
غالـب اینها می گویند فلسـفه را قبـول داریم 
امـا در انتهـا خیلـی چیزهـا برهـان عقلـی 
اسـت و قبـول ندارنـد؛ زیرا اگـر برهان عقلی 
را قبـول داشـته باشـد بـه نبوت می رسـند، 
عنـوان  بـه  را  شـهود  حقیقتـا  کسـی  اگـر 
معرفـت و منبـع معرفـت بـه طـور نسـبی و 
مشـروط و خطاپذیر شـهود بشری را بپذیرد، 
حتمـا نبـوت را نمیتواند از اسـاس انکار کند. 
پـس کافـی اسـت یکـی از اینهـا را بپذیـری 
اینهـا بـه هـم متصـل هسـتند، یـا همـه را 
درسـت نپذیرفتـی یـا اتصـال آنهـا را به هم 
نمیفهمـی. یـک پیـش فـرض این اسـت که 
نبـوت اثبـات پذیـر نیسـت، پـس نبـی علم 
آور نیسـت، بنابرایـن گـزاره های نبـوت را با 
گـزاره هـای علمـی کـه فقـط تجربی اسـت 
مخلـوط نکـن؛ آنهـا علـم نیسـت،اینها علـم 
اسـت. این یک پیش فرض اسـت از کسـانی 
تعریـف  زننـد 1-  مـی  را  ایـن حـرف  کـه 
محـدود و مـادی فقـط از عقـل و علـم2- 
اثبـات ناپذیـر دیـدن نبـوت به لحـاظ عقلی 
اسـت. آن وقت برخی از این دوسـتان به این 
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دو پیـش فـرض دقـت و اشـکال نمی کننـد 
و رد مـی شـوند و تسـامح می کننـد. و سـر 
نتایـج و روی فـروع بـا آنهـا بحـث می کنند. 
معمـوال هـم ایـن بحـث انفعالی و شـرمنده 
خواهـد بـود. هـی میخواهـی اثبـات کنـی 
بـه خـدا دیـن مزخرف نگفتـه اسـت! ادعای 
مـا ایـن اسـت کـه حقیقـت علـم در نبـوت 
اسـت و ایـن نبوت هیـچ منافات و تنشـی با 
عقـل و تجربـه نـدارد چون اصـال در معرفت 
شناسـی اسـالمی و اهل بیتی و قـرآن، عقل 
و تجربـه سـکوالر نیسـت؛ اکتفـا بـه عقـل و 
اینهـا  ببینیـد  اسـت،  سکوالریسـم  تجربـه 
چـون اکتفـا بـه عقـل و تجربـه بشـری را 
فقـط علـم می داننـد، از تهـش سکوالریسـم 
بیـرون می آیـد و بعـد نتیجـه میگیرند وحی 

غیرعلمـی و نامعقول اسـت.
بـه  اسـالمی  شناسـی  معرفـت  جـواب 
هـر دوی اینهـا این اسـت که اعتبـار عقل در 
حـد خودش، اعتبـار تجربه در حـد خودش. 
عقـل حجت خدا اسـت بر بشـر، گـزاره های 
عقلی گزاره های سـکوالر نیسـتند. گزاره ای 
کـه عقل اثبات کنـد، این گزاره الهی اسـت، 
دینـی اسـت؛ حتـی اگـر ایـن گـزاره از قلـم 
یـا زبـان متفکـر و نظریـه پـرداز ملحـد و یا 
مشـرک و یا سکوالریسـم خارج شـده باشد. 
مـا به گـزاره کار داریـم، این گـزاره با عقل و 
وحـی تعارض ندارد، بلکه سـازگار اسـت. لذا 
بیـن علوم انسـانی اسـالمی و غیر اسـالمی، 

بـه لحـاظ گـزاره، عمـوم خصوص مـن وجه 
اسـت، چـرا؟ دو وجه اشـتراک داریـم و یک 
ایـن  بـا  اشـتراکمان  وجـه  اختـالف.  وجـه 
جریـان سـکوالر در اعتبـار عقـل و تجربـه 
گـزاره هـای  اسـت، در حـوزه ی خـودش 
مشـترک داریـم. وجـه افتراقمـان این اسـت 
کـه اصال آنها وحـی را قبـول ندارند، معرفت 

نمی داننـد. 

 اشکال دوم: علم دینی به کدام معنا؟
اشـکال دیگـری که مـی گویند، این اسـت 
کـه وقتـی میگوییـد علـم دینـی، مـا بـه دو 
معنـا ایـن را میپذیریـم، بـه معنـای سـوم 
کـه همـان معنـای مدنظـر مـا اسـت، آن 
را نمـی پذیریـم. دو معنـای اول اصـال نیـاز 
بـه پذیرفتـن نیسـت! طبیعـی اسـت، مثـال 
علـم دینـی بـه معنـی علـم بـه ادعاهـای 
هـر دیـن. آن وقـت دیگـر مخصوص اسـالم 
نیسـت، همـه ی ادیـان، و همـه ی مکاتـب 
غیـر دینـی بـه یـک معنـا، در همـه ی اینها 
علـم با پسـوند معنادار خواهد بـود و آن علم 
دینـی اسـت. یعنی علم بـه ادعاهای اسـالم 
کـه مثـال شـیعه چـه مـی گویـد؟ کاتولیک 
چـه میگویـد؟ مارکـس چـه مـی گویـد؟... 
ایـن را قبـول داریـم. و خودشـان هم رشـته 
هـای دانشـگاهی در این موضـوع دارند. مثل 
کرسی اسـالم شناسـی و بودایی شناسی و... 
بـه ایـن معنـا مـی توانـد در دانشـگاه بیاید، 
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چـون حتـی خرافـات هـم میتوانـد بیایـد، 
چـون علـم نیسـت امـا موضـوع علم اسـت. 
علـم بـه ادعاهـای آن دیـن، بـه ایـن معنـا 
اجـازه ورود بـه دانشـگاه دارد کـه خـودش 
را معرفـی کنـد. معنـای دوم که بـه آن معنا 
هـم مـی پذیرنـد، و اجـازه ورود به دانشـگاه 
مـی دهنـد، جامعـه شناسـی دین بـه عنوان 
مقولـه علمـی، مطالعـات و نظریـه پـردازی 
هایـی کـه راجـع به شـما شـده اسـت. مثال 
جامعـه شناسـی دین غیر از جامعه شناسـی 
دینـی اسـت. جامعـه شناسـی دیـن یعنـی 
بررسـی علـل و عواقب اجتماعـی دین داری، 
ولـو مزخـرف باشـد. روان شناسـی دین هم 
یعنـی منشـا روانی و آثـار روانی دیـن داری، 
یعنـی از منظـر روان شناسـی بـه دیـن نظر 
کـردن. ایـن را هـم مـی پذیرنـد. از منظـر 
جامعـه شناسـی یعنـی بـا مبانی سـکوالر و 
غیـر دینـی بـه دیـن نظـر کـردن. امـا هنوز 
نپذیرفتـه اسـت کـدام دیـن، چـه ادعاهایی 
حقـوق،  جهـان،  انسـان،  ی  دربـاره  دارد 
تکالیـف فـرد، جامعـه... و اینهـا را بـه عنوان 
حقیقـت بپذیرد،هنـوز اینها پذیرفته نیسـت 
و لـذا اغلب فیلسـوفان و روان شناسـان دین 
و... اغلبشـان معموال بی دین هسـتند. یعنی 
نظریـه پـردازان، ملحـدان و شـکاکان راجـع 
بـه دیـن تقریبـا 95 درصـد متـون رسـمی 
و...  شناسـی  جامعـه  حـوزه  در  آکادمیـک 
نوشـته انـد. البتـه اینهـا گزاره های درسـتی 

هـم دارنـد. ولـی مبنـای نـگاه یعنـی پیـش 
فـرض شـروع بحـث هـا و نتیجـه ای کـه 

میگیـرد انـکار نبوت اسـت.
معنـای سـومی کـه مد نظـر ما اسـت، که 
دیـن را در برابـر عقـل و تجربـه قـرار ندهی، 
و دوم اینکـه وحـی و نبـوت را علـم خالـص 
بدانـی کـه آن هم ما اثبـات می کنیـم، ادعا 
نمی کنیـم چـون نبـوت را بـا برهـان بایـد 
اثبـات کـرد )بـا آیـه قـرآن کـه نمیخواهیم 
اثبـات کنیـم!( و وقتـی بـا عقـل رسـیدیم 
بـه نبـوت، نبـوت را دیگـر بـه عنـوان منبـع 
معرفـت قـرار مـی دهـی، و دیگـر نمیگویی 
عقـل سـکوالر اسـت و آن را در برابـر عقـل 
قـرار نمـی دهـی. سـوال اصلـی مـن در این 
وحـی،  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  سـوم  معنـای 
خیـر؟  یـا  اسـت  معرفـت  منشـا  معرفـت 
معرفـت مطابـق با واقـع خطاپذیر هسـت یا 
نیسـت؟ آیـا نبـوت را منشـا علـم و آگاهـی 

یـا خیر؟ میدانـی 
وقتـی مـی گوینـد انسـان در ضـرر دائمی 
اسـت، قبول داری یا خیـر؟ یا وقتی می گوید 
مـرگ بـر انسـان چقـدر کفـران نعمـت می 
کنـد، اینهـا خطاب برای تحریک عوام اسـت 
یـا حقیقـت؟ خالصـه اش اینکه خدا هسـت 
یـا نیسـت؟ این بشـر ظرفیـت خلیفـه الهی 
دارد یـا خیـر؟ معـاد و مسـئولیت هسـت یا 
خیـر؟ جـواب مثبـت و منفـی به این سـوال 
علوم انسـانی  گیـری  جهـت  تغییـر  باعـث 
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می شـود در خیلـی از نظریه پـردازی ها. بعد 
اشـکال می کننـد کـه اینهایی کـه می گویند 
علوم اسـالمی، منظورشـان این اسـت که به 
جـای همـه انواع علومـی که تا به حال بشـر 
به دسـت آورده اسـت، طبق آن چهار روش، 
دور بریزیـم، بـه جـای فیزیـک و زیسـت و 
روان شناسـی و... بـه جایـش از علوم مقدس 
دینـی و مذهبـی بگذاریـد. کـدام آدم عاقـل 
همچیـن حرفی مـی زند؟ یعنـی علوم دینی 
یعنـی فقـط نقلـی؟ و علوم نقلـی در تعارض 
بـا علوم عقلـی و تجربی اسـت؟ ضمن اینکه 
یعنـی خودشـان هرچـه گفتند عیـن عقل و 
تجربـه اسـت. و بهتـر میدانیـد کـه مکاتبی 
کـه در علـوم انسـانی آمـده اسـت هرکـدام 
بـه  اسـت  کـرده  متهـم  را  دیگـری  آمـده 
بی عقلـی. اینهـا خودشـان به هـم می گویند 
غیرعلمـی و مزخـرف، شـما همـه ی اینها را 

مطلـق علـم حسـاب کردی.

در  انسـانی  علـوم  سـوم:  اشـکال 
ایران رشـد نمـی کند، چـون خط 

دارد! قرمـز 
بعـد مـی پرسـند کـه میدانیـد چـرا علوم 
انسـانی رشـد نکرده اسـت و علوم تکنولوژی 
همـه  انسـانی  علـوم  و  اسـت  کـرده  رشـد 
ترجمـه اسـت؟ مـی گوینـد چـون در علـوم 
انسـانی خـط قرمـز وجـود دارد. در تجربی و 

ریاضـی خـط قرمـز وجـود نـدارد . 

مـا فقـط دو سـوال مـی پرسـیم اول اینکه 
آن خـط قرمـز کـه االن در علـوم انسـانی 
اسـت، کـدام خـط قرمز در دانشـگاه اسـت؟ 
االن علـوم تجربـی و انسـانی کـه در غـرب 
همـه عقلی بوده اسـت در اینجا نقلی اسـت، 
نقلـی محـض! نـه نقـد می شـود، نه کسـی 
اشـکال مـی کند و سـوال می پرسـد، انتقاد 
بیایـی  بشـود در حاشـیه ای و نمیگذارنـد 
داخـل بحـث. پـس چـرا در علـوم انسـانی 
تئـوری در حـوزه علـوم رسـمی دانشـگاهی 
صـورت نمی گیرد؟ اوال تولیـدات وجود دارد 
و نمیگذاریـم بیایـد داخـل متـن و بایـد در 
حاشـیه باشـد، و بـه متـون اصلی آموزشـی 
تبدیـل نمـی کنیـم. اوال کـه خـط قرمـز در 
علـوم انسـانی داریـم امـا خـط قرمـز شـما 
هسـتید، همیـن ترجمه هـا، تاحـاال چندبار 
دیدیـد یک اسـتاد در جامعه شناسـی و... به 
دانشـجو بگوید پایان نامه ات بسـیار قشـنگ 
اسـت، علمی اسـت، امـا چون با یـک روایت 
منافـات دارد آن را رد کـردم. اما من خالفش 
را به شـما نشـان می دهـم که فـردی پایان 
نامه با اسـتدالل هـای قوی نوشـته، کنارش 
دو آیـه و حدیـث آورده اسـت، اسـتاد گفتـه 
اسـت روضه و منبرهایـش را حذف کن، بعد 
نمـره مـی دهـم. ایـن خـط قرمـز اسـت که 
خـالف ترجمـه حـق نـداری چیـزی بگویی 

امـا از آن طـرف همچیـن چیزی نیسـت. 
دوم اینکـه چـرا علـوم انسـانی حسـاس تر 
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اسـت؟ چـون بـا انسـان سـر و کار دارد، بـا 
مفاهیـم عقلـی، حقوقـی، راجع بـه حقیقت 
بشـر دارد تصمیم میگیـرد و توصیه می کند.

اشـکال چهارم: علوم انسانی مقدس 
باشد! نباید 

مقـدس  دینـی  متـون  در  گوینـد  مـی 
)مقـدس مـی گوینـد چـون مـی خواهنـد 
بگوینـد علمـی نیسـت، و بـه زور مقـدس 
بـازی می خواهنـد بچپاننـد یـا ایدئولوژیک 
مـی گویند، یـا حکومتی یا مقدس، این سـه 
صفـت را مـی آورند که هر سـه یعنی ذاتش 
دانشـگاهی و علمـی نیسـت( اوال مقدس در 
نیسـت،  معقـول  یعنـی  فرهنـگ مسـیحی 
یعنـی سـوال نکـن و بپذیـر. امـا آیـا تـا بـه 
حـال کسـی دیده اسـت آیـه یـا حدیثی در 
اسـالم که گفته باشـد فالن مسـئله مقدسـه 
اسـت یعنـی نبایـد فهمیـده شـود!  اتفاقـا 
اسـالمی چـرا مقـدس  تفسـیر  مقـدس در 
اسـت؟ همـه ی آگاهی ها در اسـالم مقدس 
اسـت، چـون عالم یـک حقیقت اسـت و آن 
اهلل اسـت و آن منشـا تقـدس اسـت. هرچـه 
چیـزی  اهلل  جـز  وقتـی  اسـت،  اهلل  هسـت 
نیسـت همـه چیز مقـدس و الهی اسـت. در 
فرهنـگ غربـی آنچـه شـعور علمـی ات بـه 
آن نمـی رسـد مقـدس اسـت. اسـالم علم را 
قداسـت مـی دانـد در تعریف اسـالمی داریم 
مخالفـت با عقـل معصیت اهلل اسـت، عقل را 

مقـدس میدانـد؛ خداونـد در قیامـت فرمـود 
مـن بـا عقلتـان با شـما احتجـاج مـی کنم. 

اولیـن مخلـوق عقل اسـت.
مقدسـاتی کـه مـا مـی گوییـم عیـن علم 
اسـت امـا علـم فقـط علم حسـی و چشـمی 
نیسـت، دایره علم و شـعورت را وسـیع بگیر. 
ادعایشـان ایـن اسـت کـه مـواد خامتـان 
کجـا بوده اسـت در متن مقـدس دینی تان؟ 
یعنـی گزاره هـای مرجع که راجع به انسـان 
باشـد و بـرای نظریـه پـردازی در ایـن حوزه 
نیسـت و ثانیـا اگر هـم باشـد مخاطبین تان 
خودتـان هسـتید، مخالفان که قبـول ندارند 
و علـم هـم باید چیزی باشـد کـه همه قبول 

 ! کنند
 من سـوال مـی کنم، آیا شـما یک صفحه 
از قـرآن را بـاز کـرده ایـد؟ هر صفحـه را باز 
کنیـد، حتـی فهرسـت آن، و توانسـتی ادعـا 
کنـی هیـچ ارتباطـی بـا هیـچ یـک از حوزه 
و  نـدارد  اجتماعـی  و  انسـانی  علـوم  هـای 
توانسـتی ثابـت کنـی، مـن میگویـم غلـط 

کردم!

انسـانی  علـوم  در  پنجـم:  اشـکال 
اسـالمی، مخاطـب فقـط خودتـان 

هسـتید!
و اینکـه می گویند مخاطـب فقط خودتان 
هسـتید، خـب مارکسیسـت هـم مخاطبش 
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فقـط مارکسیسـت اسـت، یـا لیبـرال نیـز 
همچنیـن. اگـر اینجـا یـک اشـکال هسـت 
پـس آنجـا هـم هسـت، چـون تمـام نظریه 
و  انسـانی  علـوم  حـوزه  در  هـا  پـردازی 
مسـتقالت  و  قطعیـات  آنچـه  اجتماعـی، 
عقلـی اسـت را همه می پذیرنـد )تازه برخی 
اختالفـی  کـه  هـم  آنهایـی  نمی پذیرنـد(، 
اسـت، مثـل حدسـیات و مشـکوکات و... که 
باعـث اختـالف در علوم انسـانی و اجتماعی 
شـده اسـت، چطور آنهـا علم هسـتند اما ما 
محکمـات مشـترکمان هـم نبایـد بگوییـم 
علمـی اسـت؟ ضمـن اینکـه مـا وقتـی می 
گوییـم علـوم انسـانی اسـالمی، بـا مخاطب 
غیـر دینـی از ابتـدا بـا هـم مـی آییـم؛ بـا 
پذیرفتـه  آنچـه  اسـاس  بـر  مخاطبـی  هـر 
اسـت و مشـترک اسـت بایـد بحـث شـود. 
حضـرت رضـا )ع( فرمودنـد کـه بـا ملحد و 

خودشـان  مبانـی  اسـاس  بـر  و...  مشـرک 
بحـث کـن. ببیـن طـرف چـه چیـز را قبول 
دارد بـر روی همـان بحـث کـن، یعنـی مـا 
شـروع  و...  الصـادق  قـال  بـا  نمی خواهیـم 
کنیـم! و سـوم اینکـه همیـن قـال الصـادق 
ها بسـیاری بـرای همین بشـر عاقل منصف 
اگـر  اسـت.  کردنـی  تشـویق  و  پذیرفتنـی 
وفهمیـده  شـوند  گفتـه  درسـت  احادیـث 
شـوند مخاطـب جهانـی دارد و الزم نیسـت 
از ابتـدا و بدیهیات شـروع کنـی، با فطرتش 

قبـول مـی کند. 
از شـرق تـا غـرب دیـده ام کـه وقتی یک 
بودایـی، مسـیحی و حتـی کمونیسـت، کـه 
وقتـی حقیقت را درسـت به آنهـا می گویی 
اشـک میریزنـد و تسـلیم می شـوند و حتی 

همیـن روایـات را قبـول دارند.

37

سال اول  شماره سوم  زمستان 95



خانواده بهشتی؛
محبت عملی 
و کالمی در 
خانواده اسالمی



آرامـش روان جـزو ابتدایـی تریـن نیازهـای هـر انسـانی به شـمار مـی رود و چنانچه 
فـردی از ایـن نیـاز برخـوردار نباشـد امـکان رشـد متعـادل و پیشـرفت در زمینـه های 
بعـدی را نخواهـد داشـت.  احسـاس امنیـت در زندگی، تمایـل به داشـتن زندگی بدون 
تنـش، دوری از دغدغـه فروپاشـی پیوندهـای خانوادگـی و نیازهایـی از ایـن دسـت را 
می تـوان در دسـته نیازهـای امنیتـی دانسـت کـه در سلسـله نیازهـای هـرم مزلـو در 
دومیـن سـطح نیاز یعنی پس از برآورده شـدن نیازهـای ابتدایی فیزولوژیـک قرار دارند 
و جایـگاه نیازهایـی از قبیـل محبـت کـردن و مورد محبت قـرار گرفتن، درک شـدن و 
تاییـد شـدن و مـورد اهمیـت قرار گرفتن نیز در دسـته ی سـوم اسـت. همـان طور که 
مشـاهده مـی شـود این نیازهـا نیازهـای پایه ای هسـتند که لزومـا باید برآورده شـوند 
تـا فـرد بتوانـد در آسـایش و آرامـش به انجام مسـئولیت هـای فـردی و اجتماعی خود 
پرداختـه و در رشـد و تعالـی خـود و جامعه ایفـای نقش کند)رمک:شـولتز و شـولتز، 1391(. 

زهرا جوادی زرنقی

طلبه سطح 2 حوزه مشکات
)za.Javadi.za@gmail.con(





39

سال اول  شماره سوم  زمستان 95



در دیـدگاه اسـالم کانـون گـرم خانـواده 
محلـی اسـت کـه توانایی بالقـوه ایجـاد این 
امنیـت و آرامـش را دارد و بسـتر مـورد نیاز 
ایـن تعالـی را بـرای افـراد فراهـم مـی کند. 
پـس خانواده ارزشـمندترین و اساسـی ترین 
نهـاد اجتماعـی اسـت کـه قـوام آن بـه طور 
مسـتقیم بـر روی ثبـات و آرامـش و تعـادل 
شـرط  ازدواج  و  اسـت  تاثیر گـذار  جامعـه 

دسـت یابـی بـه ایـن گوهـر گرانبهاسـت.
خانـواده مطلـوب خانواده اسـت کـه در آن 
محبـت سـتون اصلی بنـای خانواده باشـد و 
درک متقابـل افـراد و گذشـت و شـکیبایی 
در کنـار بسـتری از مهـر و عاطفه مـی تواند 
بـه افـراد ایـن خانـواده آرامـش خاطـر مورد 
از  نورانـی  کالم  ایـن  کنـد.  هدیـه  را  نیـاز 
قـرآن نیـز مویـد همیـن مطلـب می باشـد: 
»از جملـه آیـات خـدا ایـن اسـت کـه بـرای 
شـما از جنـس خودتـان همسـرانی آفرید تا 
بـه وجـود آن هـا آرام گیریـد و میـان شـما 
دوسـتی و مهربانـی برقـرار سـاخت. در ایـن 
می کننـد  اندیشـه  کـه  کسـانی  بـرای  امـر 
عبـرت اسـت.« )سـوره روم. آیـه 21(. چنین 
خانـواده ای مـی توانـد زمینـه سـازی رشـد 
و تکامـل افـراد را بـر عهـده بگیـرد و قطعـا 
کـم شـدن مهـر و عالقـه و گسسـتن پیونـد 
نقـش  شـدن  کمرنـگ  کـه  عاطفـی  هـای 
حمایتـی خانـواده و بـه انزوا کشـیده شـدن 
افـراد را در پـی خواهد داشـت تنهـا ارمغانی 

کـه به همـراه دارد تشـویش و اضطراب نهان 
در وجـود افـراد اسـت که به متشـنج شـدن 

انجامید.  جامعـه خواهـد 
همـان طـور کـه اشـاره شـد در خانـواده 
آرمانی، محبت سـنگ بنای تعامالت اعضای 
خانـواده قـرار مـی گیـرد و نخ تسـبیحی که 
دانـه هـای پراکنـده و مسـتقل خانـواده را 
در کنـار یکدیگـر منسـجم نگـه مـی دارد، 
نسـبت  افـراد  عطوفـت  و  لطـف  محبـت، 
بـه یکدیگـر اسـت کـه در رفتـار و گفتـار و 
عمـل بایـد اصـل قـرار داده شـود. در چنین 
خانـواده ای آن چـه موجـب قوام هـم دلی و 
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انـس بیـن فرزنـدان و والدیـن و نیـز در بین 
والدیـن مـی شـود، بهـره گیـری صحیـح از 
تکنیـک های  متناسـب عشـق ورزی اسـت. 
صـد البتـه در خانـواده ای کـه رابطـه پدر و 
مـادر بـه طـور مطلوب تنظیم شـده باشـد و 
مهـر و محبـت جایگاه خـود را در آن به طور 
پررنـگ و قابـل مشـاهده حفظ کرده باشـد، 
فرزنـدان نیـز بـه طـور عملـی درس محبت 
گرفتـه و رفتـار خـود را در قبـال والدین که 
رفتـاری محبـت آمیـز تـوام با احترام اسـت، 
تنظیـم نمـوده و در قبـال دیگـر فرزنـدان 
نیـز بـه طـور مناسـب رفتـار خواهنـد کرد.  

هنگامـی کـه زن و مـرد احسـاس مقبولیت 
و دوسـت داشـته شـدن بکننـد هـم چـون 
گلـی گرد مهـر و عطوفـت را در تمام فضای 

خانـواده عطرافشـانی می کننـد. 
محبـت مـی تواند شـکل هـا و قالـب های 
گوناگونـی داشـته باشـد و مجموعـه ای از 
آمـوزه هـای ما در بـاب خلقیـات و روحیات 
فـردی، شـرایط عمومـی، عـرف و فرهنـگ 
هسـتند کـه موجـب مـی شـوند هـر فردی 
روش یـا روش هایـی را بـرای محبـت ورزی 
بـه کار گیـرد. ایـن روش هـا را می تـوان در 
یکـی از سـه حـوزه ی کالمـی، رفتـاری و یا 

عملـی قـرار داد. 
خانوادگـی  مشـکالت  از  بسـیاری  در 
عـدم  مشـکل  بـروز  عامـل  بزرگ تریـن 
احساسـات  ابـراز  از  صحیـح  بهره گیـری 
و  پذیـری  مسـئولیت  چنـد  هـر  اسـت. 
و  در خانـواده  متقابـل  نقش هـای  پذیـرش 
یـا کمـک کـردن بـه دیگـر اعضـا در هنگام 
نیـاز یکـی از نمونه هـای بـارز محبت عملی 
مـی باشـد؛ امـا بسـنده کـردن بـه ایـن نوع 
محبـت های عملـی، موجب بروز مشـکالت 
و سـوءتفاهم ها و سـردی روابط خواهد شـد؛ 
البتـه رابطـه ای که در آن تنهـا محبت های 
کالمـی بـدون همراهـی محبت هـای عملی 
و رفتـاری ایفـای نقـش می کنند نیـز دچار 
نقـص هسـتند. در واقـع محبـت عملـی و 
محبـت کالمـی دو بـال بـرای صعـود و اوج 
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گیـری پرنـده خوشـبختی هسـتند. 
بیـان احساسـات درونـی و ابـراز دوسـت 
داشـتن ایـن پیـام را بـه طرفین می رسـاند 
کـه همـان گونـه که هسـتند مـورد پذیرش  
و مقبولیـت قـرار گرفتـه انـد و احساسـات و 
نیازهـای معنـوی آن ها درک شـده اسـت و 
ایـن چنین جـادوی عشـق و محبـت، خون 
جدیـدی در رگ هـای زندگـی خانوادگی به 
جریـان مـی انـدازد. از امـام صـادق )ع( نقل 
شـده که رسـول خدا )ص( فرمود: اگر مردی 
به همسـرش بگویـد: »تـو را دوسـت دارم.« 
ایـن سـخن هرگـز از یـاد زن نمـی رود )کافی 
569/5(. ایـن سـخن می توانـد نشـان دهنـده 
مثبـت  احساسـات  بیـان  ارزش  و  اهمیـت 
به  باشـد. 

عـالوه بایـد در نظر داشـت کـه در کالم باید 
از بهتریـن لحـن و بهتریـن الفـاظ اسـتفاده 
شـود چـرا کـه کالم در لحن خـوش و مالیم 
اثرگـذاری بیشـتری خواهـد داشـت. چنـان 
چـه مـوال امیرالمومنیـن علـی علیه السـالم 
مـی فرماینـد: »از نشـانه های مومـن دوری 
از القـاب ناپسـند و خشـونت هـای گفتـاری 
االخـالق،  )مـکارم  اسـت«  گفتـاری  خـوش  و 
میرباقـری(. ایـن گونـه  مهـارت هـای کالمـی 
بهبـود روابـط  اکتسـابی نقـش موثـری در 

داشـت.  خواهند 
یکـی دیگـر از تکنیـک هـای ابـراز محبت 
در خانـواده، اختصـاص دادن زمـان مناسـب 
و کافـی بـرای برقـراری ارتبـاط اسـت. برای 
مثـال نوجوانـان در خانـواده هایـی کـه هـم 
کالمـی و هم نشـینی بـه صورت یـک عرف 
و عـادت همیشـگی تعریـف شـده اسـت، از 
تنـش هـای کمتـری برخـوردار هسـتند و 
دوران  متـداول  هـای  آشـفتگی  وجـود  بـا 
بـاور دارنـد  از آن جـا کـه  بلـوغ، 
شـنیده  خانـواده  در  کـه 
تاییـد  مـورد  و  می شـوند 
قـرار می گیرنـد، سـاده تـر 
مـی تواننـد این بحـران را 
سـپری کننـد. هـم چنین 
کـودکان در چنیـن خانواده 
ای عـزت و اعتمـاد بـه نفـس 
را عضـوی  و خـود  پیـدا کـرده 
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منابع:

قرآن کریم

اصول کافی، جلد 5

شیخ طبرسی، ترجمه میرباقری؛ مکارم االخالق

من ال یحضره الفقیه، جلد3

تنبیه الخواطر، جلد2

شـولتز، دوان.پی و شـولتز، سـیدنی الـن؛ ترجمه 

نشـر  تهـران:  یحیـی)1391(،  سـیدمحمدی، 

ویرایـش

مهـم در خانـواده تلقـی مـی کننـد. 
اختصـاص دادن وقـت کافـی بیـن زوجین 
کلیـدی تریـن اصلـی اسـت کـه نـه تنهـا 
می تواند  از بسـیاری از آسیب ها و مشکالت 
احتمالـی جلوگیـری کـرد بلکه بهـره گیری 
صحیـح از آن فضـای مطلـوب و دل نشـینی 
را نیـز در کانـون خانواده  ایجـاد  می کند. از 
امـام علـی علیـه السـالم  در  ایـن بـاره نقل 
شـده اسـت کـه همیشـه با همسـرت مـدارا 
کـن و بـا او بـه نیکـی هـم نشـینی کـن تـا 
زندگـی ات بـا صفا شـود )مـن ال یحضـره الفقیه 
556/3(. هنگامـی کـه زن و مـرد بـا یکدیگـر 
هـم کالم می شـوند در صورت بـه کار بردن 
شـیوه های صحیـح صحبت و داشـتن لحن 
و احتـرام کافـی، عـالوه بر این کـه می توانند 
نیازهـا و درخواسـت هـا و مشـکالت خود را 
بیـان کننـد و با هم اندیشـی درصـدد بهبود 
اوضـاع باشـند،  فراتـر از آن مـی تواننـد هم 
چـون دو دوسـت از رویاهـا و انگیـزه هـا و 
تصمیـم هـا و آرزوهای خود سـخن به میان 
بیاورنـد و بیـش از پیـش احسـاس نزدیکـی 
بـا هم داشـته باشـند. ایـن اختصـاص دادن 
وقـت در آمـوزه هـای دینـی خانـواده نیـز 
پیامبـر  از  باشـند.  مـی  پراهمیـت  بسـیار 
اسـت  شـده  نقـل  صلی اهلل علیه و آلـه  اکـرم 
که نشسـتن مـرد در کنـار خانـواده اش نزد 
خدای بزرگ دوسـت داشـتنی تـر از اعتکاف 
داشـتن در ایـن مسـجد اسـت)تنبیه الخواطـر 

122/2(. هم چنین از ایشـان نقل شـده اسـت 
کـه پیامبـر اکـرم صلی اهلل علیـه و آلـه مـی 
فرماینـد هنگامـی کـه مـرد بـه زن خـود با 
محبـت می نگـرد و زن نیز به او بـا مهر نگرد 
خداونـد بـه دیـده رحمـت بـه آن هـا نـگاه 
می کند)نهـج الفصاحـه(. هنگامی کـه زن و مرد 
در کنـار یکدیگـر بـا محبت و مهـرورزی هم 
کالم مـی شـوند همین خرسـندی و رضایت 
درونـی و شـادکامی می توانـد بهترین درس 
و الگـوی رفتـاری بـرای فرزندان قـرار گیرد. 
امیـد اسـت کـه کام هایمـان شـیرین از 

باشـد. زندگـی  در  محبـت  چاشـنی 
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روبه راه...
پای صحبت 

حکیم



عزیـزان مـن! مـا امـروز در کشـورمان بـه پیشـرفت علم نیـاز داریـم. امـروز اگر بـرای علم 
سـرمایه گـذاری و مجاهـدت و تـالش نکنیـم، فـردای مـا، فـردای تاریکی خواهـد بود.

امـروز در کشـور، یکـی از فرایـض حتمی برای این نسـل- که در درجـه اّول هم این فریضه 
بر دوش شـما دانشـگاهي هاسـت- عبارت از تقویت بنیه علمی کشـور است.

اگـر بخواهیـد از لحـاظ علمـی پیـش برویـد، باید جـرأت نوآوری داشـته باشـید. اسـتاد و 
دانشـجو بایـد از قیـد و زنجیـره جزمیگـرِی تعریفهـای علمـِی القـاء شـده و دائمی دانسـتن 
آنهـا خالص شـوند. البته اشـتباه نشـود؛ من کسـی را بـه آنارشـیزم علمی و بـه مهمل گویی 
علمـی توصیـه نمی کنـم. در هـر زمینـه ای، کسـانی کـه از دانشـی برخـوردار نیسـتند، اگـر 

جمــع  در  انقــالب  رهبــر  بیانــات 
دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی 

امیرکبیــر    1379/12/09
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بخواهنـد به خیال خودشـان نـوآوری کنند، 
بـه مهمل گویـی می افتنـد.

 مـا در زمینـه برخـی از علـوم انسـانی و 
ایـن را می بینیـم. آدمهـای  معـارف دینـی 
نـاوارد بـدون این کـه از ذخیره و سـواد کافی 
می شـوند  میـدان  وارد  باشـند،  برخـوردار 
خودشـان  خیـال  بـه  و  می زننـد  حـرف  و 
نـوآوری  واقـع  در  کـه  می کننـد؛  نـوآوری 
در  بنابرایـن  اسـت.  مهمل گویـی  نیسـت، 
زمینـه مسـائل علمـی، مـن ایـن را توصیـه 
نمی کنـم. بایـد فراگرفـت؛ امـا نبایـد صرفـاً 
مصـرف کننده فـرآورده های علمـی دیگران 
بـود. بایـد علـم را بـه معنـای حقیقـی کلمه 
تولیـد کـرد. البتـه ایـن کار، روش منـدی و 
ضابطـه الزم دارد. مهـم ایـن اسـت کـه روح 
نـوآوری علمـی در محیـط دانشـگاه زنـده 

شـود و زنـده بمانـد. 
ایمـان،  هدایـت  بـا  علـم  کـه  وقتـی  آن 
عواطـف صحیـح و معرفـت روشـن بینانـه و 
آگاهانـه همـراه شـود، معجزه هـای بزرگـی 
می کنـد و کشـور مـا می توانـد در انتظار این 
معجزه هـا بمانـد. مـن دربـاره تعّبـد علمی و 
تسـلیم جزمیگـرِی علمـی در علـوم مختلف 
شـدن، ایـن اشـاره را کـردم. بـه طـور علمی 
جمعـی  آگاهـی  خـود  یـک  کـه  معتقـدم 
بایـد در همـه محیطهـای علمـی نسـبت به 
فرهنـگ وارداتـی و تحّکم آمیـز و زورگویانـه 

غربـی به وجـود آیـد.

بایـد مغزهـای متفّکِر اسـتاد و دانشـجوی 
مـا بسـیاری از مفاهیـم حقوقـی، اجتماعـی 
و سیاسـی را کـه شـکل و قالـب غربـی آنهـا 
در نظـر بعضـی مثـل وحـی ُمنـزل اسـت و 
نمی شـود دربـاره اش انـدک تشـکیکی کرد، 
علـوم  عظیـِم  تحقیقاتـِی  کارگاههـای  در 
مختلـف حالجـی کننـد؛ روی آنهـا سـؤال 
بگذارنـد؛ این جزمیتها را بشـکنند و راههای 
تازه ای بیابند؛ هم خودشـان اسـتفاده کنند و 
هم به بشـریت پیشـنهاد کنند. امروز کشـور 
مـا محتاج این اسـت؛ امروز انتظار کشـور ما 
از دانشـگاه ایـن اسـت. دانشـگاه بایـد بتواند 
یـک جنبش نرم افـزارِی همه جانبـه و عمیق 
در اختیـار ایـن کشـور و ایـن ملـت بگـذارد 
تا کسـانی کـه اهـل کار و تالش هسـتند، با 
پیشـنهادها و بـا قالبهـا و نوآوریهـای علمـِی 
خـودی بتواننـد بنـای حقیقـی یـک جامعه 
آبـاد و عادالنه مبتنی بر تفّکرات و ارزشـهای 

اسـالمی را بـاال ببرند. 
مـن می خواهـم محیـط دانشـگاه و جـوان 
کـه  بدهـم  توّجـه  را  خودمـان  دانشـجوی 
مواظـب تئوریهـای وارداتـی غربـی که هیچ 
هدفـی جـز حفـظ آن روابـط تحّکـم آمیـز 
غـرب بـا کشـورهایی از قبیـل کشـور مـا را 

نـدارد، باشـند.
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مبانی دینی و 
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»صبـر« در قـرآن مجیـد بـه شـهادت آیـات قـرآن بــه معنـای »ثبـات  و اسـتحکام و قدرت 
مقاومـت روح « اسـت ؛ مقاومـت در سـختی انجـام وظیفه، مقاومت در بــرابر تحریـکات داخلی 
نَْفسـانی و مــقاومت در بــرابر نامالیمات روزگار)مطّهری، 1386(. انسـان برای مقابله با حوادث و 
نامالیمـات زندگـی، در عین حال حفظ سـالمت روانی  خویـش و توانایی ادامة حیات پُر شـور و 
نشـاط، نیازمند صبر اسـت، به طوری که باید در هیچ شـرایط تسلیم مــوانع نشـود و با درایت و 
تـالش ِگِره هـا را بگشـاید. راغب اصفهانی در کتـاب مفردات »صبر « را  اینگونـه توضیح می دهد: 
»وادار نمـودن خـود بـه آنچـه کـه عقـل و دین اقتضا می کنـد و بازداشـتن از آنچه عقـل و دین 
نهـی می کنـد« )راغب اصــفهانی، 1385: 216(. بــا توّجه به این تعریف، صبر  دارای  دو جنبة َسـلبی 
و ایجابی اسـت. جنبه َسـلبی یا بازدارندگی شـامل مفهوم کنترل و مهار اسـت که از َهَدر رفتن 
انرژی هـای روانـی فـرد جلوگیـری می کند و جنبـة ایجابی )هــدایت گر( شــامل مفهوم جهت  

دادن  و تقویـت جنبه هـای همگراسـت کـه منجـر به اهتمـام در امر واحدی می شـود.

دکتر فریده حسین ثابت

استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی 
hoseinsabet@atu.ac.ir 
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جلـب خشـنودی خـدا در صبـر از اجـزای 
از  مفهـوم  ایـن  اسـت.  صبـر  جدایی ناپذیـر 
آیـة 22 سـورة مبارکـة رعـد  نیـز  اســتنباط  
ِِّهمْ ...:  َِّذیـَن َصَبُرواْ ابِْتَغاَء َوْجـهِ  َرب مــی شود: »َوال
و آنهـا  کـه بـه خاطـر دسـتیابی و رسـیدن به 
می کننـد...«.  شـکیبایی  پروردگارشـان  ذات 
این جمله دلیل روشـنی اسـت بـر اینکه صبر 
و شـکیبایی و بـه طور  ُکلّی  هر  گــونه عــمل 
خــیر در صورتـی ارزش دارد کـه  »ابتغاء  وجه 
اهلل« و بــرای خــدا بــاشد و اگـر انگیزه های 
دیگـری از قبیل ریاکاری و جلـب توّجه مردم 
و یـا ارضـای غرور خـود در  آن  دخالت  داشـته 
باشـد، بـی ارزش اسـت و هیـچ یـک از ایــن 
امــور دلیــل  بر کمال نَْفس انسـانی نیسـت. 
اّمـا هنگامـی کــه انــسان بـه خاطـر اطاعت 
فرمـان خـدا و بـه خاطر اینکـه هـر  حادثه ای  
در  زندگـی ُرخ می دهد، دلیـل و حکمت دارد، 
صبر و استقامت به خــرج  دهــد ، آنـچنان که 
عظمـت حادثه را در هم شـکند و از گشـودن 
زبـان به ُکفـران و آنچه دلیــل به َجَزع  اسـت  
خـودداری  کنـد، ایـن همـان صبـری اسـت 
کـه در آیـة فـوق بـدان اشـاره شـده  اسـت  و 
ابتغـاء  وجــه اهلل مــحسوب مــی شود )مکارم 

189ـ188(. ج11:  شـیرازی،1371، 

الزم بـه ذکـر اسـت  کـه  منظـور  از صبـر در 
دیـدگاه اسـالم، تــحّمل عــاجزانه نیسـت و 
معنی حقیقی آن اسـتقامت در ُکوران  حوادث  
و در برابـر گناهـان و شـداید می باشـد کـه 

باعث ایجاد روحیة قوی در راه اهــداف  عــالیة  
انــسانی  و انجـام وظیفـه می شـود. بنابرایـن، 
صبـر در اصـل بـه معنـی عـزم َقـوی بـرای 
انـجام کــار  و ادامـة  کار با پشتکار و استقامت 
خلل ناپذیـر اسـت. به ایـن موضـوع در آیة 66 
از  سورة  مبارکة  انفال اشــاره شــده اسـت که 
می فرماید: »َفإِْن یَُکْن مِّنُکـْم مَِّئٌة َصابَِرٌة یَْغلُِبواْ 
ِمَئَتْیـِن َوإِْن یَُکـنْ  مِّنُکمْ  أَلٌْف یـَـْغلُِبواْ أَلْفـَـْیِن 
: هـرگاه صـد نفر  ابِِریـنَ بِـإِْذِن اهللِّ َواهلّل َمـَع الصَّ
با  استقامت  از  شما باشند، بــر دویــست نــفر 
پیـروز می شـوند، و اگر یک هزار نفر باشـند، بر 
دو هزار نفر  به  فرمان  خدا غلبه خـواهند کـرد، 
و خـدا با صابران اسـت«. همچنین در احادیث 
زیر  نیز  چنین مفام را می توان مشـاهده کــرد؛ 
از آن جــمله: امــام علـی )ع( می فرمایـد: »با 
صبر و ُحسـِن یقین  پیشـامدهای  سـخت را از 
خـودت دفع کـن« )مجلسـی، 1402ق.، ج 6: 126(. 
یا در موضع  دیــگر  از آن حــضرت نقل شـده 
اسـت که  می فرمایـد : »صبر  مبارزه بـا حوادث 

اسـت.« )آمـدی، 1377: 606 (.
در ایـن مقالـه سـعی بر آن شـده اسـت که 
ابتدا شـیوه هـای آموزش صبـر در قرآن کریم 
و نیز روان شناسـی و سپس پیامد ها و فرایند 
روان شـناختی صبر مورد بررسـی قرار بگیرد. 
در ایـن شـماره از مجلـه شـیوه هـای آموزش 
صبـر در قـرآن کریـم و روان شناسـی ارائـه 
خواهـد شـد و در شـماره بعـدی بـه بررسـی 
پیامدهـا و فرایندهـای روان شـناختی صبـر 

خواهیـم پرداخت.
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در  صــبر  آمــوزش  شـیوه های   
کریـم قــرآن 

1-دستور صریح
گاهی خــداوند بــه پیــامبر  گرامی  اسـالم 
دسـتور صریـح به صبـر می دهد . این دسـتور 
یـا فرمان 18 بـار  با  واژة  »اِصِبــر« و دو بار نیز 
این فرمان به صورت »اِصــَطِبر« آمـده اسـت 
که تأکید بیشـتری از  »اِصِبـر « در  خود نهفته 
دارد. »اِصَطِبر« هــمان »اِصــِبر« است که به 
بـاب افتعـال رفتـه  و معنـای  تأکیـد می دهد. 
ماننـد آیـة 130 از سـورة طـه: »َفاْصِبـْر َعلَی 
ـَـْبلَ  ُطُلوعِ   ِـّـکَ ق ْمِد َرب ـِـحَ َما یَُقولُوَن َوَسبِّْح ب
ـْمِس َوَقْبَل ُغُروبَِهـا َوِمْن آنَاءِ اللَّْیِل َفَسـبِّْح  الشَّ
َک تَْرَضی: پـس  در  برابر  َـَّهارِ لََعلَـّ َوأَْطـَراَف النـ
آنچـه می گوینـد، صبـر کـن و پیـش از  طلوع  
آفتـاب  و قبـل از غـروب آن، تسـبیح و حمـد 
پروردگارت  را  به جـا آور و هـمچنین )بـرخی( 
از سـاعات شـب و اطـراف روز )پـروردگارت 
را( تسـبیح  گوی . باشـد کـه )از الطـاف الهی ( 

خـشنود  شـوی.«

2- بیان  آثار  و فواید  صبر
بـه   قـرآن   کـه  دیگـری  آموزشـی  شـیوة 
کار می بـرد، توضیـح پیامدهـا و بـه عــبارتی 
شـیوه   ایـن  در  اسـت.  صــبرکردن  اثــرات 
خـدای  بـزرگ اَجـر و پـاداش صابـران را بیان  
گــاهی   صبرپیشـگی  پیامدهـای  مـی دارد. 
زودهــنگام  اســت و جنبـة تقویـت دارد و 

برخـی  دیگـر  از پیامدهـا جنبـة پـاداش دارد 
و حّتـی مربـوط بـه زندگـی اُخـروی انسـان 
می شـود؛ بــه  عــنوان  مــثال در آیـة 125از  
سـورة  مبارکـة  آل عمـران خداونـد بـه  صابران  
وعـده می دهـد کـه در  رویارویـی  بـا دشـمن 
پیــروزی الهــی بـه آنـان تعلّق می گیـرد. در 
آیة 128 و 137 سـورة اَعراف  وعدة  جانشـینی 
در زمین به انسان های صــابر  داده  مــی شود. 
وعـدة  مغفـرت  و اَجر  بـزرگ برای صابـران در  
آیـة 11 سـورة هـود و آیـة 35 سـورة احـزاب 
آمـده اســت و در ســورة نحـل، آیـة 96  نیز  
پاداشـی بهتـر از آنچـه عمـل می کرده اند  و نه  
معـادل  آنچه  عمل  کــرده اند بــرای صــابران  
در  نظر گرفته شـده اسـت و در سـورة قصص 
آیـة 54 پـاداش مضاعـف در نظر گرفته شـده 
است  و در  نهایت  در سورة زمــر، آیــة 10 اجر 
و پـاداش  بی شـمار  و کامـل  بـه  صابـران  وعده  

می شـود. داده 

3- سفارش یکدیگر به صـبر
ســومین شــیوه ای کـه در قـرآن مجیـد 
قابـل مالحظـه اسـت، آنکـه تواصـی یعنـی 
سـفارش کـردن یکدیگـر بـه صبر را مــطرح 
مــی نماید. بــه  عنوان نمونه آیة 200 از سورة 
آل عمـران به این مطلب اشـاره دارد: »یَـا أَیَّها 
ـَـُنواْ اْصِبُرواْ َوَصابِـُرواْ َوَرابُِطـواْ َواتَُّقواْ  َِّذیــنَ آم ال
اهللَّ لََعلَُّکـْم تُْفلُِحـوَن: ای اهـل ایمـان! درکار 
دیـن صبـور باشـید  و یکدیگـر  را بـه صــبر و 
مــقاومت سـفارش کنید و مهّیا و مراقب کار 
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دشـمن و خداترس باشـید. باشـد که پیروز و 
رسـتگارگردید.«

امــرهایی کـه در ایـن آیـه آمده یعنـی امر 
ـَـابُِروا« و »َرابـُِطوا« و »اتَُّقوا«  »اِصـِبروا« و »ص
همـه  مطلـق  و بـدون قید اسـت. در نــتیجه، 
ایــن صبر هم شـامل صبر بر شـداید می شود 
و هم شامل صبر در اطاعت خدا و هــمچنین 
صــبر بـر تــرک  معصیـت  و به هــر حــال، 
منظور از  آن  صــبر تـک تک افراد است، چون 
دنبال آن همین صــبر را بــه صیغة »مفاعله 
ـ صابـروا« آورده کـه در مـواردی اسـتعمال 
می شود که ماّدة فعل بین  دو  طــرف تــحّقق 

می یابـد )موسـوی  همدانـی ، 1364، ج4: 143(.
منظـور از »َصابِـروا« آن اســت کـه بایـد از 
صبـر فــردی، جــامعه ای صابر پدیـد آید که 
پیــوسته یــکدیگر را به صبر وادارنـد و به هم 
نیـرو و قدرت بخشـند؛ جمعّیتی که  بـه  اتّفاق 
یــکدیگر، اذیـّـت ها را تحّمل کننـد و هر یک 
صــبر خــود را بــه دیگری تکیه دهــد و در 
نــتیجه، برکاتی که در صفت صــبر هــست، 
دسـت بـه دسـت هـم می دهـد و تأثیـر صبـر  
بیشـتر  می گـردد و این  معنا امری اسـت کــه 
هــم در فرد و هم در اجتماع محسـوس است. 
ایـن حـالت را »مصابره« گـویند  )ر.ک؛ هـمان: 144(.

در ســورة العصـر آمده اسـت: »َوالْعـَـْصِر * 
َِّذیـنَ آَمُنـوا  إِنَّ اْلِنَسـاَن لَِفـی  ُخْسـرٍ  * إاِلَّ  ال
الَِحـاِت َوتََواَصـْوا بِالَْحـقِّ َوتََواَصـْوا  َوَعِمُلـوا الصَّ
ْبـِر: بـه عصـر ســوگند * کــه انسـان ها  بِالصَّ

همه در زیانند، مگر   کسانی  کــه ایـمان آورده 
و اعــمال صــالح انــجام داده اند و یکدیگر را 
بــه حــق سـفارش کننـد  و یکدیگـر  را  بـه 
شـکیبایی و اسـتقامت توصیه نمودنـد«. مراد 
از کلمة »انسـان« جنس انسـان است و کلمة 
ـُسر« بـه  مـعنای نقص در سرمایه است و  »خ
ـُسران   استثناء شدن بعضی از افـراد از ایـن خ
بــه دلیــل ایــمان عمـل  صالـح  می باشـد. 
و  حـق  بـه  تواصـی  اهمّیـت  و  خصوصّیـت 
تواصـی بـه صبـر در ایـن اسـت کـه بـا توّجه 
بـه اینکـه تواصی به صبر بعـد از عنـوان ُکلّی 
الَِحـاِت« آمــده و ذکر خاّص بعد  »َوَعِمُلـوا الصَّ
از  عـام اسـت، خـدای متعال نسـبت به خاص 
عنایت بیشـتر داشـته اسـت. بنابراین، توصیه 
بـه حق )توصیه به پایداری و اسـتقامت در راه 
حـق( یکـی از مـوارد خاّص عمل صالح اسـت 
و هــمچنین ســفارش  یکدیگـر  بـه صبر نیز 
یکـی از مصادیـق مهـّم عمـل صالح به شـمار 

مـی رود )همـان، ج20: 611ـ609(.

4- ارائة الگو
در  کریـم  قـرآن  کـه  چهارمیـن شـیوه ای 
آمـوزش صبـر بـه کار می گیـرد، ارائـة  الگوها  
و اسـطوره های صبـر و بیـان شــرح حــال یا 
داسـتان زندگـی آنـان اسـت. خداونـد متعال 
گاه داسـتان آنها را مسـتقیماً بیـان می کند و 
گاهـی پیامبـر )ص( را به یـادآوری مجّدد آنها 
امـر می نماید. برای  روشــن تر  شــدن مطلب، 

نمونه هایـی از ایـن آیات بــیان مــی شود.
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همـه  »اینهـا  هـود:  سـورة  از   49 آیـة  ـ 
خبرهایـی غیبـی اسـت کـه مـا آن را بـه تـو 
وحـی می کنیـم، به شـهادت اینکه  در  سـابق  
از آنهـا خبری نداشـتی، نه  تو  و نــه  قــوم تو. 
پس، صبر پیش گـیر کــه عاقبت از آِن مردم 

بـا تقوا اسـت.«
اسـماعیل  »و  انبیـاء:  از سـورة  آیـة 85  ـ 
و ادریـس  و ذوالِکفـل  را  یـاد آر کـه همـه از 

بودنـد.« صابـران 
)داسـتان  حضـرت ادریـس  در سـورة مریم و 
داسـتان حضرت اسـماعیل در سـورة صاّفات و 
قّصة جناب ذوالکفل در سورة ص آمده اســت.(

ـ آیــة 102از سـورة صاّفـات : »همیـن  کـه  
)فرزنـد ابراهیـم( بـه حـدِّ کار کـردن رسـید، 
)ابراهیـم( بدو گفت : پسـرم در خواب می بینم 
کـه تـو را ذبـح می کنـم! نظـرت در ایـن باره 
مأمـور   آنچـه  جـان!  پـدر  گفـت  چیسـت؟! 
شده ای  انــجام  ِده کــه به زودی ان شــاء اهلل 

مـرا از صابـران خواهـی  یافـت .«
ـ آیـة 17 از سـورة ص: »برآنچـه می گوینـد 
صبـر کـن و بـه یـاد آر بنـدة مـا داوود را کـه  
نیرومند  بــود  و بسـیار به خدا رجوع داشت. «

ـ آیـة 35 از سـورة احقـاف: »پـس تـو  ای  
پیــامبر ! در بـرابر تـکذیب قوم خود صبر کن، 
آنچنان کـه پیامبـران اولوا العزم صبـر کردند و 

در  نفریـن  آنها  عجلـه مکن.«
ـ آیـات 43ـ 41 سـورة ص: »و یـاد کــن    از 

بــندة ما ایّوب کـه او  را  بنـده ای صابر یافتیم؛ 
نیکـو بنـده ای بـود کـه دایـم رجوع و تــوّجه 
او بــه درگــاه  ما  بـود «. خداونـد در این آیات 
داسـتان حضرت ایّوب را مختصراً برای پیامبر 

اکـرم )ص( توضیـح می دهد .
از  آنــچه ذکـر شـد درمی یابیـم کـه قـرآن 
کریـم این شـیوه ها را به طورکلّـی بیان  نموده  
اســت  و تبییـن آن یـا به عــبارتی شــکلی 
کـه انسـان ایـن توصیه هـا را بـه کار می بـرد، 
به  وضـوح  مشـّخص نگردیده اسـت. بنابراین، 
بـه نظـر می رسـد کـه می توانیم بـرای توصیة 
دیگـران  به  صبـر  از روش هـای جدید و علمی 
که منطبق بر اصول دیــنی و یادگیری باشد، 
اسـتفاده نماییـم. البّته این  امر  بـه  معنی کنار 
گذاشـتن شـیوه های قرآنـی نیسـت، اّمـا بـا 
توّجـه بـه امـر خـدا  در  بـاِب تواصـی )توصیة 
یکدیگـر( بـه صبـر، بـه نظـر می رسـد ایـن 
اخــتیار بــه انسـان داده شده اسـت  تا  بتواند 
در ایـن راسـتا و بـا توّجـه بـه مفاهیـم دینی 

آزادانـه عمـل نماید .

روش های آموزش صبر از منظر 
روان شناختی

 از  نظـر روان شـناختی نیز به نظر می رسـد 
روش هـای  زیـر  بـرای  پـرورش صبـر در افـراد 

است: مؤثّر 
1- اسـتفاده  از  روش های تــقویت تفکیکی 
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رفتارهای 
گاهی  رقیب: 
صبـر در مواقعـی مطـرح می شـود 
کـه انسـان ها  در  مقابـل دو رفتـار رقیـب قـرار  
می گیرنـد  کـه یکـی  از  آنهـا  از لحـاظ 
)مثـل   اسـت  نامناسـب  مذهبـی 
خشـم ، شـهوت و کینه تـوزی( و 
یکی دیگر مـناسب و پسـندیده 
و  ِحلـم  عّفـت،  )مثـل  اسـت 
بـا  صـورت  ایـن   در   گذشـت( 
و  رقیـب  رفتارهـای  تقویـت 
رفتارهـای  تضعیـف  و  مناسـب  
نامناسـب، فـرد  می توانـد  خـود را بـه 
سـوی رفتار هـای  مناسـب  سـوق دهـد و از 
رفتارهای نامناسب باز دارد که ایــن خــود صـبر در 

برابر  گناهان  اسـت. در مورد 
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حّساسـّیت ُزدایی  و غرقه سـازی بـه جـای اجتناب  

و فـرار  اسـتفاده نمـود.
2- اسـتفاده از روش هـای تنش زدایـی: انسـان 
بـرای کنتـرل انگیزش هـای خـود بـه صبر نــیاز  
دارد  تــا دچــار رفتارهای تکانشی نشود. استفاده  
از  روش های تنش زدایی  ُکالًّ  ســطح  بـرانگیختگی 
آنهـا کمـک  بـه  پاییـن مـی آورد و  افـراد   را در 

می کنـد بـه جـای پرخاشـگری صبور باشـند.
3- اسـتفاده از روش هـای خودآموزش دهـی : در  
این روش به افرد آمــوزش مــی دهیم  کــه  با  بیان  
جنبه هـای  مثبت صبـر کردن  ضررهـای  بی تابی به 
خــود آموزش دهنـد که راه صبـر در پیش گیرند.

روش هـای  از  اسـتفاده   -4
سرمشق گیری و همانندسازی  
بـا  الگوهـای  صبـر: یکـی از 
صبـر  آمـوزش  روش هـای 
دادن   نــشان   افــراد   بــه  
الگوهـای  صبـور  در زندگـی 

اسـت. انسـان ها 
5- تقویـت رفتارهـای صبورانه: 
رفتارهـای  افــراد  کــه  زمانـی 
صبورانـه از خود نشـان می دهند، 
باید آنـان را بـا تقویت کننده های 
)غبـاری  کـرد  تقویـت  مناسـب 

.)56 بُنـاب،1380 : 
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بخشی از محاورات یک جلسه دفاع پایان نامه دکتری:
دانشـجوی دکتـری: سـازه »حیـا« تاکنون در روان شناسـی غربی بررسـی نشـده و من در 

کار خـود آن را بررسـی نموده ام.
داور: حیا یک موضوع روان شناسی نیست!

دانشـجو: روان شناسـی عبارتسـت از بررسـی فرایندهـا و پدیده های ذهنـی و رفتاری، چرا 
حیا یک موضوع روان شناسـی نیسـت؟

داور: اگـر بـود غربـی ها در دانشـگاه ونکوور و سـوربون و... زودتر از ما مـی فهمیدند، چطور 
ممکـن اسـت مـا چیـزی را زودتـر از آنها متوجه شـویم؟! اصال شـما موضوع حیـا را از متون 
دینـی برداشـت کـرده ای، هـر چیـز علمـی باید مسـتند بـه نظریه هـای غربی باشـد وگرنه 

علمی نیسـت!! مـا در برابـر آنها چه مـی فهمیم؟ 



اسـتاد مشـاور: اگـر شـما فکـر می کنیـد 
کـه هـر چه علمـی اسـت الزاما غربی اسـت، 
پس ما و شـما و دانشـگاه هایمـان چرا وقت 
تلـف میکنیم، چـرا نمی رویم حداقـل دنبال 
بیـل زدن، مـا که چیزی نمـی فهمیم، بگذار 
فقـط غربـی هـا که مـی فهمنـد دانشـگاه و 

پژوهش داشـته باشـند!
داور: هـر چیـز کـه در یـک متـن علمـی 
مـی آید باید سـابقه ای در نظریات پیشـین 
غربـی داشـته باشـد وگرنـه علمـی نیسـت! 
دینـی  متـون  از  را  موضـوع حیـا  دانشـجو 
اسـتخراج کـرده و معنـی نمـی دهـد که در 
یـک متـن علمـی روان شناسـی به آیـات و 

روایـات اسـتناد شـود!
اسـتاد مشـاور: اگر دانشـجو بـه گفته های 
ارسـطو و افالطون و فیلسـوفان غربی استناد 
مـی کرد مشـکل حل بـود؟ چرا امثال شـما 
وقتـی در متـون علمی به سـخنان غیرعلمی 
غربیـان استشـهاد می شـود هیـچ اعتراضی 
نداریـد اما اگر از سـخنان امـام زین العابدین 
ایـده گرفتـه شـود کاربسـت  السـالم(  )علیـه 
چنیـن سـخنانی را در یک متـن علمی نابجا 

مـی دانید؟ فرقش چیسـت؟
داور: آقـا ارزشـی حـرف نـزن!!! شـما داری 
ارزشـی حـرف مـی زنـی، اصـال حرف شـما 

نیسـت! علمی 
اسـتاد مشـاور: پـس شـما علمی بـودن را 
معـادل غربـی بـودن و غربی بـودن را هرچه 

باشـد معـادل علمی بـودن گرفتـه اید؟

داور: مـن خـودم کلـی قـرآن حفظـم امـا 
اینهـا را نبایـد وارد علـم کـرد!! اگـر علمـی 
بـود غربـی ها بهتر مـی فهمیدند، مـا چکاره 
ایـم کـه بخواهیـم چیـزی بگوییـم کـه آنها 

نگفته انـد؟!
اسـتاد مشـاور: اگـر مـا بگوییم هـر چه در 
حیطـه علـم مطـرح شـود بایـد سـابقه ای 
آنـگاه  باشـد،  داشـته  پیشـین  نظریـات  در 
علـم فریـز مـی شـود و هیـچ نـوآوری وجود 
نخواهـد داشـت حتـی خـود غربـی هـا هـم 

دیگـر حـرف تـازه ای نبایـد بزننـد!
داور: شـما داری بـه حرفهـای مـن طعنـه 
مـی زنـی مـن رهایـت نمی کنـم اگر شـده 
10 سـاعت اینجـا مـی نشـینم و بـا تو بحث 
زنـی،  نمـی  علمـی حـرف  تـو  کنـم،  مـی 

ارزشـی حـرف مـی زنـی!
اسـتاد مشـاور: روان شناسـی مانند شیمی 
و فیزیـک علم محض نیسـت بلکـه همه دنیا 
قبـول دارند که دانشـی وابسـته بـه فرهنگ 
اسـت و ایدئولوژی و فرهنـگ نظریه پردازان 
در نظریاتشـان دخالـت کـرده، چطـور مـی 
تـوان ارزش هـا را از روان شناسـی حـذف 
کـرد؟ ]گـزارش بهداشـت روانـی سـازمان جهانـی 
بهداشـت 2001: سـالمت روانی تعریفی جهان شمول 

نـدارد و وابسـته بـه فرهنگ اسـت[

داور: مایـه تاسـف اسـت کـه یـک عضـو 
هیـأت علمـی دانشـگاه مثل شـما حرف می 
زنـد!! آزمایـش هایـی کـه روی حیوانـات)!!( 
در جاهـای مختلـف دنیـا انجـام شـده همه 
جـا یک جور نتیجـه داده آن وقت شـما می 
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گویـی که روان شناسـی آدمیزاد)!!( وابسـته 
بـه فرهنـگ اسـت؟!! چه حـرف ها!!

اسـتاد مشـاور: بـه احتـرام جلسـه از ادامه 
بحـث خـودداری مـی کنم.

و جلسه تمام می شود..............



کاوشی در عالم نشر



روان شناسی در نهج البالغه )مفاهیم و آموزه ها(

ایـن اثـر به کوشـش آقایان: مسـعود آذربایجانـی و محمدصـادق شـجاعی، در 284 صفحه 
تالیـف و بـا همـت پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه روانه بازار کتاب شـده اسـت.

در تمامـی فصـل ها که با رویکرد آموزشـی نگاشـته شـده، پـس از بیان ابتـدا اهداف فصل، 
بررسـی علمـی مباحـث و در پایـان خالصه فصل و پرسـش و تحقیق جهـت تعمیق مباحث 

و مطالعه بیشـتر ارائه شـده است.

زهرا سادات لواسانی

 کارشناسی روانشناسی کودک- دانشگاه علمی کاربردی
zlavasani2@gmail.com 











کتاب»روان شناسـی در نهج البالغه« درصدد 
ارائـه مفاهیـم و آموزه هـای روان شـناختی در 
قالبـی نـو و بیانـی به روز اسـت که در هشـت 

فصل گـرداوری شده اسـت.
در مقدمـه کتـاب مباحـث رابطـه علـم و 
دیـن، علـم دینـی و سـاختار کتـاب بحـث 
شده و بـه ویـژه بـه این پرسـش پاسـخ داده 
شـده اسـت کـه آیـا نهـج البالغه بـه تنهایی 
مـی تواند منبع معـارف روان شـناختی دینی 

باشد؟ 

فصـل اول کـه بـا عنـوان کتـاب شـناخت 
مطـرح شـده اسـت، به معرفـی نهـج البالغه 
در بخـش هـای نحوه تدوین، اسـناد و اعتبار، 
کتـاب هـای مربوطه و نهج البالغـه از دیدگاه 

دانشـمندان سـخن بـه میان آمده اسـت.
در  شناسـی  انسـان  مبانـی  دوم  فصـل 
سرشـت  انسـان،  پدیدآیـی  بخش هـای 
نخسـتین، کرانـه هـای وجـودی و جبـر و 
اسـت. شـده  گذاشـته  بحـث  بـه  اختیـار 

انسـان  هـای  سـاحت  بـه  سـوم  فصـل 
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می پـردازد کـه براسـاس نـگاه امـام علی)ع( 
بـدن، نفـس، روح، عقـل و قلـب سـاحت ها 
و ابعـاد وجـودی انسـان اسـت. در این فصل 
قلـب بـه عنـوان مرکـز فراشـناخت تبییـن 

است. شـده 
فصل چهـارم به معنای زندگـی می پردازد 
کـه پـس از تعریف معنای زندگـی و اهمیت 
آن، پیشـینه معنای زندگی در روان شناسـی 
بررسـی شـده و مبانی نظری معنای زندگی 

در نهـج البالغه کاوش گردیده اسـت.
فصـل پنجـم رشـد در گسـتره زندگـی را 
بررسـی مـی کند کـه پـس از تعریف رشـد 
دوره هـای رشـد را در هفـت بخـش پیـش 
از تولـد، رشـد کودکـی، نوجوانـی، جوانـی، 
میانسـالی، سـالمندی و رشـد روانـی پس از 

مـرگ تقسـیم مـی کند.
فصـل ششـم خانـواده را مـورد بحـث قـرار 
می دهـد که جایـگاه خانواده، تفـاوت های زن 
و مـرد و جمع بندی نهایی خانـواده از دیدگاه 

امـام علـی)ع( در ایـن فصل آمده اسـت.
فصــل هفتم بــه رفتــار و تعامــل اجتماعی 
روان شناســی  مباحــث  و  پــردازد  مــی 
شــناخت  هــای  قســمت  در  اجتماعــی 
اجتماعــی، پرخاشــگری، رفتــار حمایتــی و 

ــت.  ــده اس ــث ش ــی بح ــوذ اجتماع نف
فصـل آخـر بهداشـت روانـی را در عناوین 
ابعـاد  تعریـف و ماهیـت بهداشـت روانـی، 

اهـداف  روانـی،  بهداشـت  هـای  مؤلفـه  و 
بهداشـت روانـی، اسـترس بـه عنـوان عامل 
تهدیـد کننده بهداشـت روانی و شـیوه های 

مقابلـه بـا اسـترس بررسـی مـی کند.
گزارشـی  در  آذربایجانـی  حجت االسـالم 

کتـاب خـود را اینگونـه معرفـی کردنـد:
کتـاب »روانشناسـی در نهج البالغـه« کـه 
حـدود چهـار سـال بـرای تحقیـق و نگارش 
کتـاب  ایـن  کـرده ام.  صـرف  زمـان  آن 
زندگـی،  دربـاره  جدیـدی  دیدگاه هـای 
اجتماعـی  تعامل هـای  روانـی،  بهداشـت 
اسـت  را مطـرح کـرده  نهج البالغـه  در  و... 
دانشـجویان  اسـتفاده  مـورد  می توانـد  و 
رشـته روان شناسـی و یـا عالقه منـدان بـه 
ایـن مباحث قـرار گیـرد. تاکنـون کتابی در 
رابطـه بـا این موضوع نوشـته نشـده اسـت، 
ایـن  دربـاره  مختصـری  کتاب هـای  البتـه 
موضـوع وجـود دارد کـه دربـاره بهداشـت 
روانـی در نهج البالغه اسـت و از سـوی دیگر 
کار مفصلـی نیسـتند و ایـن اولیـن کتابـی 
اسـت کـه در رابطـه بـا ایـن موضوع بـه این 

می شـود. نوشـته  گسـتردگی 

نگاهی به روان شناسی اسالمی 
روان شناسی اسـالمی چیست؟ چه تعریف 
روان شناسـی  آیـا  دارد؟  ضرورتـی  چـه  و 
موجـود را طـرد می کنـد یـا تکمیـل؟ آیـا 
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یک»روان شناسـی  اسـت  ممکـن  اساسـا 
تولیـد  بـرای  باشـیم؟  داشـته  اسـالمی« 
چـه  اسـالمی  روانشناسـی  تدویـن  و 
چالش هـای  و  اسـت  الزم  زیرسـاخت هایی 

کدامنـد؟ رو  پیـش 
این هـا برخـی پرسـش هایی هسـتند کـه 
در ایـن اثـر تـالش شـده بـه آن هـا پاسـخ 
بـر  تمرکـز  بـا  این کـه  ضمـن  شـود.  داده 
روانشناسـی اسـالمی، تاریخچه روانشناسـی 
چشـم انداز  و  فعلـی  وضعیـت  ایـران،  در 
آینـده آن ترسـیم و تـالش شـده اسـت تـا 
بـا معرفـی مراکـز آموزشـی و پژوهشـی و 
نیـز پژوهشـگران فعـال در عرصـه مطالعات 
اسـالمی ـ روانشـناختی، زمینـه هم افزایـی 

امکانـات و اسـتعدادهای کشـور در راسـتای 
و  بومـی  روانشناسـی  یـک  بـه  رسـیدن 
اسـالمی را افزایـش دهـد و از موازی کاری ها 

در ایـن زمینـه بکاهـد. 
شناسـی  روان  بـه  نگاهـی  کتـاب 
فرقانـی،  مرتضـی  کوشـش  بـه  اسـالمی 
نجیب اهلل نوری و علیرضا شیخ شـعاعی و زیر 
نظـر آیـت اهلل محمد غروی و حجت االسـالم 
والمسـلمین مسـعود آذربایجانـی، در 294 
همـت  و  همـکاری  بـا  و  تالیـف  صفحـه 
چـاپ  بـه  دانشـگاه   و  حـوزه  پژوهشـگاه 

اسـت. رسـیده 
شناسـی  روان  ماهیـت  بـه  اول  فصـل 
و  طـالب  آشـنایی  بـرای  می پـردازد. 
بـه روان شناسـی  دانشـجویان عالقـه منـد 
روان شناسـی  کلیـت  بـا  کـه  اسـالمی، 
)تاریخچـه، تعریـف، موضـوع، هـدف، روش 
هـای  رشـته  و  مکاتـب  قلمـرو،  تحقیـق، 
نبودنـد،  آشـنا  شناسـی(  روان  تخصصـی 
مباحـث  بـه  پرداختـن  از  قبـل  بـود  الزم 
روان شناسـی اسالمی، یک آشـنایی اجمالی 
بـا روان شناسـی موجـود ایجـاد شـود کـه 
اختصـاص  موضـوع  ایـن  بـه  اول  فصـل 

داده شـد.
ضـرورت  موضـوع  بـه  دوم  فصـل 
روان شناسـی اسـالمی پرداخته اسـت. روان 
شناسـی موجـود چـه کاسـتی هایـی دارد 
کـه مـا را بـه سـمت تولیـد روان شناسـی 
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اسـالمی می کشـاند؟ روان شناسـی اسالمی 
چـه مزیـت هایـی دارد که در روان شناسـی 
موجـود بـه آنهـا بـی توجهـی شـده اسـت؟ 
مطالبـی اسـت کـه در ایـن فصـل بـه آنهـا 

پاسـخ داده مـی شـود.
فصـل سـوم بـه بررسـی امـکان سـنجی، 
تعریـف، و ماهیـت روان شناسـی اسـالمی 
امـکان  چـون  مباحثـی  اسـت.  پرداختـه 
ماهیـت،  تعریـف،  اسـالمی،  روان شناسـی 
عناصر تشـکیل دهنده و مبانی روان شناسی 
اسـالمی از موضوعاتـی اسـت کـه در ایـن 

فصـل بـه آنهـا پرداختـه مـی شـود. 
تولیـد  مراحـل  و  رونـد  چهـارم  فصـل 
را  آن  مقتضیـات  و  اسـالمی  روان شناسـی 
مـورد اهتمـام قـرار داده اسـت. فراینـد تولد 
مکتبـی جدیـد از دل روان شناسـی چگونـه 
اسـت؟ آیـا روان شناسـی اسـالمی چنیـن 
رونـدی را طـی کـرده اسـت؟ مراحـل تولید 
و اقتضائـات روان شناسـی اسـالمی کـدام 
اسـت؟ اینهـا سـؤاالتی اسـت کـه در ایـن 

فصـل بـه آنهـا پاسـخ داده مـی شـود.
فصـل پنجـم وضعیـت نظـام آموزشـی و 
پژوهشـی کشـور در ارتباط با روان شناسـی 
اسـالمی را مـورد مداقـه قـرار داده اسـت. 
در ایـن فصـل بـا تکیـه بـر روان شناسـی 
اسـالمی، تاریخچـه روان شناسـی در ایران، 
وضعیـت فعلـی و چشـم انـداز آینـده آن به 
بحـث می کشـد و با معرفی مراکز آموزشـی 

و پژوهشـی و پژوهشـگران فعـال در عرصـه 
مطالعـات اسـالمی- روان شـناختی، تـالش 
می شـود به سـهم خـود، زمینه هـم افزایی 
امکانـات و اسـتعدادهای کشـور در راسـتای 
و  بومـی  شناسـی  روان  یـک  بـه  رسـیدن 
اسـالمی را افزایـش داده و از مـوازی کاری 

هـا در ایـن زمینـه بکاهد.
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در ادامـه معرفـي مؤسسـات و بخش هاي فعـال در حوزه علوم انسـاني و دین، در این 
شـماره قصـد داریم بـه معرفي طرح گفتمـان نخبگان علـوم انسـاني بپردازیم. طرحي 
کـه زیـر نظـر قطـب بنیادهـاي نظـري و نظـام متقـن علـوم اسـالمي و انسـاني دفتر 
تبلیغـات اسـالمي حـوزه علمیـه قم برگـزار مي شـود و در نظـر دارد با هدف آشـنایي 
و ظرفیـت سـازي علمـي، بـراي نخبگان علوم انسـاني دانشـگاه هـاي تراز اول کشـور، 
برخي از مسـائل و موضوعات مهم حوزه علوم انسـاني را در قالب کالس هاي آموزشـي، 

کارگاه هـاي علمي، نشسـت هـا و مناظـره هاي تخصصي مطـرح نماید.
هـدف اصلـي دوره هـاي مختلـف طـرح ایـن مي باشـد که دانشـجویان نخبـه علوم 
انسـاني )رتبـه هاي برتر کنکـور و رتبه هاي برتر ورودي هاي دانشـگاه هاي تـراز اول(، 
ضمـن اشـتغال بـه رشـته هاي تخصصـي خـود، از طریق معرفـت به دیگـر موضوعات 
بنیادیـِن مرتبط)کـه جهـت گیري هـاي آموزشـي، علمي و پژوهشـي آنـان را غني تر 
مـي نماید( بسـتري مناسـب براي فعالیت هاي جـدي آینده خویـش در حیطه نظریه 

پردازي علـوم انسـاني فراهم نمایند.

مائده اسدی 

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه عالمه طباطبایی  
asadi_m995@yahoo.com
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متقـن  نظـام  و  نظـري  بنیادهـاي  قطـب 
علوم اسـالمي و انسـاني، یکـي از بخش هاي  
فعـال زیـر نظر دفتـر تبلیغات اسـالمي حوزه 
علمیـه قم اسـت که نزدیـک به نیـم دهه در 
حـوزه علوم اسـالمي و انسـاني فعالیـت دارد. 
ریاسـت ایـن بخـش اکنون بـر عهـده جناب 
آقـاي مریجـي عضـو هیئـت علمي دانشـگاه 

باقرالعلـوم)ع( مي باشـد.
قطـب بنیادهاي نظري تاکنـون تا کنون دو 
دوره طـرح گفتمـان نخبـگان را برگـزار کرده 
اسـت کـه اولیـن دوره آن در تابسـتان 94و 
دومیـن دوره آن از 15 تـا 29 مردادمـاه سـال 
جـاري بـا حضـور 350 نخبـه علـوم انسـاني 

برگزار شـد.
ریاسـت طرح گفتمان نخبگان علوم انساني 
بـر عهـده حجـه االسـالم و المسـلمین دکتر 
پارسـانیا مي باشد. ایشـان عضو هیئت علمي 
دانشـکده علـوم اجتماعـي دانشـگاه تهـران، 
عضو هیئـت علمي دانشـگاه باقرالعلـوم علیه 
السـالمو همچنیـن رئیـس شـوراي حـوزوي 
شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي مي باشـند. 

برخـي از کتـاب هـاي تالیفي ایشـان عبارتند 
از: عرفان و سیاسـت، سکوالریسـم و معنویت، 

هفـت مـوج، هسـتي و هبوط.
اهـداف مهـم طرح گفتمـان نخبـگان علوم 
انسـاني را مـي تـوان در سـه محـور عمـده 
مطـرح کـرد: محـور نخسـت طـرح گفتمـان 
نخبـگان علوم انسـانی آشـنایي و فهم عمیق 
ماهیـت علـوم انسـاني مـدرن اسـت. محـور 
دوم  ایـن طـرح »دیـن شناسـي« اسـت. این 
علـوم  نخبـگان  آشـنایي  دنبـال  بـه  محـور 
انسـاني با بخش هاي مختلف میـراث دیني و 
ظرفیت هاي علـوم اسـالمي در تاریخ و تمدن 
اسـت. محور سـوم، پرداختن به »علوم انساني 

اسـالمي« اسـت. این محور به منظور آشنایي 
بـا رویکردهـاي متنـوع و مختلـف صاحـب 
نظراني اسـت کـه بعـد از فرمایشـات رهبري 
پیرامـون تولید علم و جنبش نـرم افزاري وارد 
عرصـه نظریه پـردازي در حوزه علوم انسـاني 

شدند.
شـرکت کننـدگان، رتبـه هاي برتـر کنکور 
سراسـري علـوم انسـاني و رتبـه هـاي اول تـا 
سـوم 10 رشـته علوم انسـاني از 14 دانشـگاه 
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برتـر کشـور بودنـد که بعـد از ثبت نـام اولیه، 
طـي مصاحبه علمـي پذیرفته شـدند.

در ایـن طـرح از اسـاتید صاحـب نظـر و 
بنـام حـوزه و دانشـگاه کـه داراي آثـار علمي 
و نظریـه هاي بنیادیـن در موضوعات مختلف 
علوم انسـاني مي  باشـند، اسـتفاده مي شـود.

در دومیـن همایش گفتمـان نخبگان علوم 
انسـاني اسـاتید صاحـب نظر و مشـهور حوزه 
علـوم انسـاني و اسـالمي آقایـان: آیـت اهلل 
اعرافي، حجج اسـالم والمسـلمین میرباقري، 
واعظـي، پارسـانیا از حـوزه علمیـه و دکتـر 
سـعید   کچوئیـان،  زاده،  طالـب  زرشـناس، 
زیباکالم، مهدي گلشـني، بیژن عبدالکریمي، 
سـبحاني  محمدتقـي  و  درخشـان  مسـعود 
از دانشـگاهیاني بودنـد کـه در 12 نشسـت 
همایـش به ارائه دیـدگاه هاي خود پرداختند. 
دیـدگاه هـاي هـر کـدام از اسـاتید ابتـدا 
توسـط خودشان و سـپس از جانب تعدادي از 
دانشـجویان دکتري و یا اعضاي هیئت علمي 

مطلـع از دیـدگاه هـاي ایشـان در دو جلسـه 
تبییـن شـد و در آخـر حلقه هـاي مباحثاتي 
پیرامـون مباحث مطرح شـده تشـکیل شـد.

قطب بنیادهاي نظـري دفتر تبلیغات حوزه 
علمیه قـم به منظور پیگیري طـرح گفتمان، 
کالس هـاي دوره اي برگـزار مـي کنـد که به 
صـورت یـک هفته در میان در حـال برگزاري 

است.

نشـاني دفتر تبلیغـات تهران: خیابـان انقالب، 
بیـن خیابان وصال و فلسـطین، جنـب بانک انصار، 

دفتر تبلیغات اسـالمي
www.dte.ir   :آدرس سایت دفتر تبلیغات

آدرس سایت طرح گفتمان نخبگان: 
www.gofteman.dte.ir
 آدرس طرح گفتمان نخبگان در فضاي مجازي:
GOFTEMANENSANI@ 
آدرس پست الکترونیک طرح گفتمان نخبگان:

  HOTMAIL.COM@GOFTEMAN1
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بـا توجـه به درخواسـت های مکرر خواننـدگان محترم مبنی بر ایجاد امکان اشـتراک نشـریه، 
به اطالع می رسـاند که این امکان از شـماره دوم نشـریه)پاییز 1395( برای شـما فراهم شـده 
اسـت و از ایـن پـس مـی توانید ایـن نشـریه را در پایان هر فصـل درب منزل یا محـل کار خود 

با پرداخت هزینه ارسـال بسـیار جزئـی دریافت نمایید.
 بـه خاطـر داشـته باشـید کـه ایـن نشـریه یـک نشـریه بـا اهـداف متعالـی گفتمـان سـازی 
روان شناسـی اسـالمی اسـت و در ایـن راه نیازمنـد همـکاری و همیـاری همه عزیزان هسـتیم. 
یکی از زمینه های یاری ما همین اشـتراک نشـریه اسـت که بسـیاری از مشـکالت مالی نشـریه 

را حـل خواهـد کرد.
* اشتراک نشریه به دو صورت 6 ماهه)برای 2 شماره( و 12 ماهه )برای 4 شماره( می باشد.

* زمـان انتشـار هـر شـماره نشـریه هفتـه آخر هـر فصل می باشـد و به دلیل ارسـال نشـریه 
توسـط پسـت سفارشـی بعـد از حدود یک هفته از انتشـار نشـریه مـی توانیـد آن را درب منزل 

خود تحویـل بگیرید.
* شـما مـی توانیـد درخواسـت دریافـت کلیـه شـماره هـای قبلـی را در زمـان اولین ارسـال 

باشید.  داشـته 
* برای درخواست اشتراک با این شماره تماس بگیرید: 09198897024

قیمت ها به تومان می باشد.
جهـت درخواسـت بیـش از یـک نسـخه در هـر بار ارسـال، بابت هر نسـخه اضافـی مبلـغ 4400 تومان 

به هزینه شـما افـزوده خواهد شـد.

    نحوه اشتراک نشریه "فرا"     
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بدون شرح!




