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 به متفاوتی های نظر از کدام هر ، هستند انسانی علوم تحول بحث در دار دایعه که نانآ و انسانی علوم نخبگان

 موردی های پژوهش به ای عده و هستند نظر صاحب تحول مبانی در ای عده.کنند می نگاه انسانی علوم ی مسئله

 یروانشناسدکتری ) شیراز دانشگاه بالینی بخش تمام استاد تقوی دکتر قایآ جناب ؛ارجمند محقق.کنند می اشاره

 و دینی معلو ی واره نظام و روشمندی یکی پروژه ابر دو سالیان این در او ی دغدغه.است لندن( دانشگاه از بالینی
 نکات به تقوی دکتر صریح گوی و گفت این در. است بوده انسانی علوم تحول بحث در پایه مفاهیم تولید دیگری

 .کند می اشاره ،است بوده علم تحول مسیر در ایشان مجاهدت ها سال حاصل که ای استفاده قابل بسیار
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شناسی از غرب وارد ایران شده است و رواندانیم دانش طور که میدکتر تقوی همان فتح:

شود. به نظر شما آیا برای کاهش مشکالت ماهیت غربی دارد، و امروزه در دانشگاه تدریس می

 مفید هست؟ آیا نیاز به چکش کاری دارد؟جامعه به صورت ویژه 

ست اگر بگوییم این دانش مفید نی سوال مقداری حساس هست یعنیپاسخ به این  دکتر تقوی:

توضیح  و به بحث، بسط، مقداری نیازمند بگوییم مفید هست هم تبعاتی دارد.تبعاتی دارد و اگر 

یری گدانشی است که ما در شکلشناسی روان است که ما راست و غلط را از هم تشخیص دهیم.

های نیاز در فرهنگ دیگری متناسب باما حامل دانشی هستیم که  آن نقش زیادی نداشتیم!

ناسی شویژگی دانش روان؛ تولید شده است و نگاهی که به انسان دارند ،، مبانیآن جامعه، اهداف

ده های عالم غیب پدی به است در حالی کهملموس  های مشهود، عینی،توجه زیاد به پدیده

وردی تواند مفید باشد به دستاها که میبنابراین در بعضی زمینهتقریباً یا قطعاً!  توجهی ندارد،

 های غیب مطرحها بدون در نظر گرفتن ارتباط با پدیدهرسد، در عین حال در بعضی زمینهمی

رد کم کلی در موتوانیم یک حما با دانشی روبرو هستیم که نمی شود که موجب ضرر است.می

 در واقع در مواقعی به خصوص .باید در نظر بگیریم طیف یک به صورتصادر کنیم، بلکه  آن

ناسی شتکنیکال که خیلی مفید است، و در بعضی مواقع که مفهومش با حقایق و مبانی انسان

اشته د تواند منافعیاز منظر دیگر در کوتاه مدت می !تواند مضر باشدکند، میارتباط پیدا می

م تا بتوانی باشد، اما در دراز مدت مشکالتی به همراه دارد. ما نیازمند یک سنگ محک هستیم

ب بخش مفید و مضر را تشخیص بدهیم. هر چند ورود به این ارزیابی را توصیه در آن چارچو
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ایجابی خود را شکل ندهیم و مالک صحت خود را تعریف  کنم، زیرا تا زمانی که دیدگاهنمی

م که چه چیزی درست و غلط است. شاید دقیق هم نتوانیم اظهار نظر کنیم یا ارزیابی نکنی

هایی هستند که نباید نادیده گرفت و به شناسی را تعجیل کنیم. این موارد واقعیتدانش روان

 ! ، بهتر استرسد به زمانی که ما دیدگاه ایجابی خودمان را داشته باشیم، موکول شودنظر می

در . شودمیشده و مطرح  بی نظرات متفاوتی در جامعه رد دستیابی به دانش ایجادر مو فتح:

ای قائل به این هستند که ما باید یک شناسی اسالمی، عدهشناسی دینی یا روانحوزه روان

 ستند.شناسی غربی هبه تهذیب دانش روان قائلدیگر ای ایرانی اسالمی داشته باشیم؛ عدهعلمی 

های آن با فرهنگ صاحب خانه تضاد دارد و سعی در عوض درب و پنجره که مثل ساختمانی

 یشناسدر عالم و تعریف روان ه این هستند که باید طرحی نوای قائل بها دارد؛ و عدهکردن آن

 تر به سرمنزل مقصودسریع جهت را تواند استحکام الزمیک می به نظر شما کدام در انداخت.

 ؟ رسیدن داشته باشد

توان نادیده گرفت، یعنی در واقع ما یک سری نیازهای ضروری داریم که نمی قوی:دکتر ت

ن است ه ممکتعطیل کنیم تا دیدگاه ایجابی خود را شکل دهیم کتوانیم جامعه یا دانش را نمی

شود زمان آن را تعیین کنیم ، و قطعاً یک مرحله گذار داریم که نمیبر باشدسال زمان 02یا  02

تواند های عمده میشناسی موجود در بخشدانش روان سال که در این مرحله 02 یا 02یا  02

وقتی به دانشی شده و ما را مجاب کند که رهزن  این مرحله گذار نباید. اما به ما کمک کند

لبته اسیسی باشد، باید روی دیدگاه تأتالش اصلی ما  ست از تالش برداریم. در واقعد رسیدیم
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 داشته واندتسیسی میی از بنا کردن دیدگاه تأبیشتر قیقتاً گاهی زحماتاه تهذیبی هم حدیدگ

م و خواهیم چشرا به اشتباه بیندازد که یعنی مینباید ما  سیسی. اما مفهوم دیدگاه تأباشد

 نوع حضورمانند  در خیلی از موارد ماگوش را روی دانش موجود ببندیم و از صفر شروع کنیم؛

ه، مصاحب تحقیق از جمله؛ هایی روش، حتمسئله و موضوع شناختیها به نوع مسئله، و ورود آن

در عین  .توانیم استفاده کنیماین تجارب را می، و ترکیبی ،کیفی های کمی،پرسشنامه، روش

 هایی که این دانش را شکلکنیم بایستی مراقب خاستگاهحال که از دانش غربی استفاده می

ه چ چه نیازهایی بوجود آمده، منشا و خاستگاه  جغرافیایی با فضای تاریخی،در چه اینکه داده، 

با حتی در میان مدت و دراز مدت هم راز مدت به کجا خواهد برد، باشیم. بوده و ما را در د

ه در عین حال نادید تا کمترین صدمه به ما وارد شود، آگاه باشیمشناسی رواندانش خاستگاه 

ابراین نیازمند حرکتی نش هم به ما یک جور دیگری صدمه خواهد زد! بنگرفتن و انکار این دا

 است. از این جنبه که وقت بگذارند، مباحثه کنند، محققین و روانشناسان ما دقیق از جانب

 سیسی است.هدف آن کار تأ که در نهایت ها را مشخص کنندمرزبندی

 سیسی دارید؟شناسی تأچارچوبی برای روان شما یادکتر تقوی آ فتح:

های راه هکه هر کدام نقشاست شناسان مختلف بین روان چارچوب نیازمند توافقی دکتر تقوی:

ما  تواند مثمرثمر باشد.کسان نرسیم، نمیدارند که تا وقتی به یک ادراکات یمتعددی در ذهن 

خارج  فردیحالت  ازاگر چیزی یعنی نیازمند تعامل هستیم تا روی نقشه راه به توافق برسیم.

باید تبدیل به فرهنگ شود. ما فرهنگ را ادراکات به توافق رسیده  ،و در جامعه تاثیرگذار باشد
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 مسیر و نقشه راه به توافق برسند.یعنی جمعی متخصص از روانشناسان روی  ،دانیمجمع می

جلسات  رو گاهی با دستو ،دنافراد را جمع کن در واقع ارگانی باید سرپرستی را برعهده بگیرند،

عنی نظر رسیدن به توافق ی مشخص جلسه داشته باشند و برویم به سمتی که به توافق برسیم.

بنابراین تعامل نظرات را داریم. ممکن است تعامل  شود،به صورت مطلق انجام نمیکدام  هیچ

ک کند، چون در یتراز بخشی از نظرات باشد ولی این نظرات در فرهنگ کار نمییفعنظرات ض

م، کنیتعریف میآن فرهنگ را پس  باید بتوان مجموعه را متقاعد کرد. کنیموعه کار میمجم

بتواند ثابت کند که دیدگاه  ادراکات به توافق رسیده جمع ارزش دارد گرچه ممکن است کسی

تری هم دارد ما باید بدنبال محور اصلی باشیم تا در طول زمان محور را تعدیل و تصحیح ثابت

  .رسدای به نتیجه نمیاین صورت آن حرکات فردی و جزیره کنیم در غیر

 ؟ چیست ،کندشناسی را در مسیر تحول دچار مشکل میکه روان ایچالش اصلی و عمده فتح:

ج شناسی رایشناسان نسبت به روانباوری هست که روان ،چالش اصلی و عمده دکتر تقوی:

لی تحلیشناسی در کشور)شاید صحیح نباشد من بگویم( روان جامعه رسده نظر می، بدارند

ی شدن را ملبیشتر به این دلیل است که فرصت تأشاید  یق از نکات مثبت و منفی ندارند.دق

 لمانه باید فرصتی برای تأدانشگاه یا وزارتخ .داده استنها این فرصت را به آن ندارند یا جامعه

ا بتوانند ، تداشته باشندنسبت به دانش موجود نه بتوانند یک نقد منصفا گرفت تادر نظر می

 های اعتقادی ما شوند و به یک شناسایی برسند. شناسی با دیدگاهمتوجه برخورد دانش روان

تحلیل  ،بندی برسیم که به یک نقدبه یک جمع باید تالش ترویجی، یعنی ما در بخش ترویجی



 

 
 
 
 

 

WWW.FATEHAN.NET مصاحبه شماره هفتم گروه علمی فرهنگی فتح 

 دکتر سید محمدرضا تقوی
  هیئت علمی دانشگاه شیرازاستاد و 

 چالش ها، موانع و راهکارهای تحول در روانشناسی

 

6 
 

یل و قسمتی از کار است. بعد از تحلکافی نیست  این بخش دقیق روانشناسی موجود برسیم، اما 

. یا به یک دیدگاه پژوهشی برسیم که این دیگاه نقطعه ضعف به یک دیدگاه ایجابی برسیم

  مندی در سطح کشور است که در جلساتی روش ایجابی را شکل دهند. نیازمند افراد دغدغه

 عنو. شناسی اشاره کردیدجامعه روانش موجود در لدر مورد نوع تعامل در بزرگترین چا فتح:

نگی و اعتقادی خودمان باشد یا براساس اشکاالتی که خود اساس مبانی فرهمواجهه باید بر

 اند؟مدرن گرفته شناسیها هم به روانغربی

ا در باز هم م در نظر بگیریم، شناسان غربیروان اگر بخواهیم مبنا را اشکاالت دکتر تقوی: 

 عنوان یک مصلح مثلایم و بهها را پذیرفتهاصول و مبنای آن کنیم یعنیمیها بازی زمین آن

ها ممکن است این کاالت را درست کنیم، در بعضی بخشخواهیم برگردیم و اشخودشان می

نیم و اگر د بتوانیم استخراج کاتفاق بیفتد ولی، بایستی نسبت این روش با مبانی و باورهای خو

هیم بایستی متناسب با این هماهنگی و باورهای زیربنایی خودمان خواهیم کاری انجام دمی

کنیم  ی را بایستی از متن استخراجبعضی تصورشان این است که علوم انسانی اسالم البتهباشد.

، و جایگاه که خیلی مهم است چهارده معصوم ( و ،ن، سیره، ادعیه، سنت پیامبر اسالمقرآ )

اسالمی ما به متن  شناسینه تنها در ورود به روان .هد بوددارد و همیشه راهنمای ما خواکلی 

اما این  .بلکه در طول مسیر هم ما داِئم برای ارزیابی به این متن احتیاج داریم نیازمند هستیم

 ، من شخصا خیلی بر این باور نیستم.انسانی را فقط از متن دربیاوریم علوم تصور که ما باید

 بی به علوم در اختیاردستیاد متعال سه منبع و منشا را برای اعتقاد دین این است که خداون
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 تکوین عالم یدیگر است، یک عالم تدوین یا تشریع که همان متن ذکرشده است؛ بشر گذاشته

قل متعبد عشود )ها نگاه کنیم که نقش عقل خیلی پررنگ میاست که باید بگردیم و به واقعیت

ا باید هو یک منبع دیگر معرفت نفس است یعنی ما با سه منبع و تعامل آن ؛نه عقل خودبنیان(

 شناسی را ایجاد کنیم که به نتایج میمون و مبارک برسیم.روان

است اما در مورد در مورد بحث مباحث تکوینی و تشریحی مباحث زیادی مطرح شده  فتح:

 شتر توضیح دهید؟تواند در تولید علم به ما کمک کند بیمعرفت نفس چگونه می

م ت، گیاه، انسان تقسیبه نبایعنی اگر ما موجودات را اسالم روی معرفت تفرضی تاکید دارد،  

نبه شود جمیمشخص است که انسان گل سرسبد هستی است، در مطالعه انسان  بندی کنیم،

معارف  انفعما معرفت نفس را اساس باور ره را در نظر گرفت ولی در واقع برزیستی، رفتاری و غی

واند تل سرسبد هستی است، اگر مطالعات را در پیش گیریم میاند، یعنی اگر انسان که گگفته

ه نظرم آنجایی که خداوند شویم. بما از این معرفت نفس غافل می ، پسها باشدترینجزء نافع

انسان وجود آموختیم در واقع افکار تمام این دو در درون  فرماید: ما کل اسما را به انسانمی

 کدهایی که بتواند به .هایی هستترسی به آن ندارد و نیازمند سرنخدسدارد، ولی این انسان 

وین و کمال تک بع دانش فقط منبع عالم بیرونیعنی من ،چنین دانشی دسترسی پیدا کند

ه سان بتواند بیفتد، و انشوید در درون این اتفاق می، اگر بیشتر مطالعه کنید متوجه مینیست

ی آن بخش این جوشش درونی برسد که دانش از درون جوشش کند و فرد را به آگاهی برساند.

مثل  هاییکه ما از تعامل ظرفیت ،گذاریم علم حصولی آن بخش استاز دانش که اثر را می
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علوم انسانی اسالمی به دانش آوریم. اما بخش عمده میحس و عقل فرد با عالم بیرون بدست 

به دانش شهودی، دانش ذوقی بر  یا. گرددبر می دانش حضوریگردد و به حصولی بر نمی

این زمینه جوشش در هایی که روی این قسمت ما خیلی مانور نداریم. ولی انسان گردد کهمی

های بسیار عظیمی رسیدند که ما نباید درونی دارند یا در خود ایجاد کردند در واقع به روش

 این را نادیده بگیریم.

 گیرد؟بندی کجا قرار میجایگاه تجربه در این تقسیم فتح:

. آنجایی که خداوند گویم نهادی در درون انسان هستهمه چیزهایی که ما می دکتر تقوی:

شود خوب ادراک نمی های نظریرا به انسان آموختیم. از حد دانشکل اسما  :ایدفرممتعال می

وزی را مآوری و زبانظرفیت سخن دتعامل کنیم، یعنی فرض کنی با عالم بیرون جزء اینکه ما

در عالم بیرون صحبت کنیم و مگر اینکه شود است، این باور نمی خداوند در درون ما آفریده

ولی در حیوانات نیست، و حتی اگر  فعالین چیزی است که در درون ما و ا ،تعامل برقرار کنیم

ر بشری فطری و درونی دهای همین ترتیب بسیاری از دانش. به شودتعامل هم بکند فعال نمی

تر از گفهمیم که کل بزر. اینکه فرض کنید ما میدند عملیاتی بشوتواننمییت عبا واقمقابله 

ند شود. ما نیازممل نداشته باشد این را متوجه نمیجزء است در عین حال اگر با عالم بیرون تعا

لی تجبا عالم بیرون  هشویم در مقابلما هست و متوجه مییی که در درون چیزها هستیم آنآن 

 نیاز از تجربه باشیم حتما بایستی تجربه کنیم.توانیم بیکند پس ما میپیدا می
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 یستمانیهای درل ها و پروتکسی دینی که تاکنون تولید شده از پرسشنامهشنابحث روان فتح:

 تواند داشته باشد؟ ین در کاربست و اتاق درمان چه جایگاهی مبه نظرتا

ویم شیم و نسبت به دانش تجربی آگاه میکنبه میزانی که ما اشراف پیدا می دکتر تقوی:

، اردتر وجود دبحث اساسی ها یکها را در میان عمل هم بکار بگیریم منتتوانیم آنطبیعتا می

شناسی اسالمی بدست آوردیم عنوان روانهای که ما االن بهو آن این است که بسیاری از روش

ناسی شبحث کلیدی اینجا وجود دارد که آیا روانیک با همان نقد ایدئولوژی غربی بدست آید. 

ه عالم بتوانید بدون روش شناسی نمی هست،متولوژیکیش چی یا علوم انسانی در واقع جایگاه 

 ها وجود دارد،روشن این باشد که همین مااگر ما باور .و روشی را تولید کنید ورود کنید

اسخ بدهیم اگر ما در شود همین که االن وجود دارد منتها ما باید به این سوال پخروجی می

های کلیدی و بنیادی داریم. یعنی نوع نگاه ما به شناسی با نظام سکوالر تفاوتمبانی انسان

ناسی شانسان با نگاه روان، اگر نگاه ما به شومها نمیها و گذارهانسان که من وارد جزئیات و مولفه

که  یایهدنبال انسانی هستیم با یک ویژگی در مبدا دارد، و اگر در غایت ما رایج تفاوت کلیدی

روش  .انتها با هم خیلی متفاوت هستیم موجود یعنی در مبدا و در نقطه خیلی متفاوت با دانش

رساند،پس اساسا ماهیتا که مارا از این مبدا به آن مقصد و جهت می  است روشیشناسی 

بایستی روش شناسی متفاوت یا نسبتا متفاوتی داشته باشیم، پس ما نمیتوانیم از یک مسیر 

نجا این سوال هست، ای  بایستی ببینیم این روش شناسی چهیکسانی صحبت کنیم بنابرین حاال

ی بایستما .دانش موجود استفاده کنیم  بحث از جزئیات نیست که از روش های ودرست است 
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جایگزین روش شناسی موجود را آنالیز کنیم، متوجه می شویم می تواند روش شناسی ما چون 

در مبدا و نهایت مقصد متفاوت هستیم نمی تواند خیلی شبیه روش شناسی موجود باشد پس 

یشنهاد حاال اینجا چند پ .متفاوت استبایستی دنبال یک چیز دیگری بگردیم که در واقع با آن 

به پدیده ها نگاه  ل این هست که یک انسان غربی داردروش های موجود مث:می رسدبنظرم 

میکند و قوانین آنها را استخراج می کند متناسب با خواسته ها، اهداف، خواهش تاثیر و قاعده 

ست که ببینند ولی معلوم نی دننارا کشف کند که قاعده غلط نیست، تکرار پذیر و بقیه می تو

د چون با نگاه دینی که نگاه نمیکند، خب از یک طرف هکه دین می خوا دباشاین آن چیزی 

ما وقتی متوجه می شویم خداوند متعال از آفرینش موجودات و هر انسان هدفی داشته است، 

سوره بقره است که مالئکه می گویند که ما عبادت می کنیم پس چرا  02شاید مستندش آیه 

چیزی می دانم که شما نمیدانید، خب من ند میفرماید : این انسان خونریز باید بیاید، خداو

کار غیر حکیمانه سر نمیزند، پس انسان را برای منظور و خداوند متعال مسلم است که از 

دانش علوم انسانی اسالمی، با دانش مقصودی آفریده و در واقع شاید یکی از تفاوت های عمده 

ز عقل و بینش استفاده مکند که قاعده را دیر رایج این است که در علوم انسانی رایج محقق ا

شاید بتوانیم بگوییم در علوم انسانی اسالمی، محقق قبل از اینکه قاعده را کشف و کشف میکند 

کند ارتباط پیدا می کند که این مقصود الهی چه بوده است، یعنی ادراک می کند که هدف 

ای این اهداف مصرف متدین باشد در ازبلیت هایش را که چه بوده و بعد از این استعداد و قا

س پو قاعده ای به دست می آید که کمک می کند انسان به آن اهداف خداوند برسد،  می کند

آن دسته موثر تولید می شود که هر چه دانشی است و حاجت تکرار پذیری تعمیم پذیری 
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 دارد یو نقشه های داشته ولی خیر هست و جبر را هم به دنبال ندارد. درسته که خداوند طرح

اما انسان میتواند تبعیت کند از این نقشه یا تبعیت نکند.ما می گویم انسان های متدین انسان 

های هستند که این نقشه را می شناسند و تبعیت می کنند و با ظرفیت های خود برای کشف 

جایگزین  سیصروف می کنند که الهی را نیز می برد، بنابرین ما بایستی در روش شناقوانین م

دیگری داشته باشیم، من روش جایگزین پیشنهاد میکنم که به اجمال وارد بحث نمیشوم چون 

 خیلی طوالنی است. 

رساله اعتباریات، ایشان در واقع علوم را دو دسته  پیشنهاد علوم طباطبایی است بحث اول:

که صحبت می کند جایکردند؛ علوم حقیقی و علوم اعتباری، اعتباریات علوم حقیقی از هست ها 

ما داریم مبانی هستی شناسی و انسان شناسی را می گیریم، اینها حقایق هستند جائیکه ما از 

غایت ها صحبت می کنیم که این انسان قرار است به کجا برسد، انجا حقایق هستند جائیکه ما 

تنها  ق هستنداین انسان قرار است به کجا برسد، آنجا بر حقای از غایت ها صحبت می کنیم که

بین این مبادی و رسیدن به آن، عقل انسان به مفهوم وسیعی که حضرت آیت اهلل آملی بکار 

می برند: ) عقل تجربی، تجریدی، و نیمه تجریدی و شهودی(. بنابراین عقل انسانی مفاهیمی 

ایستی ب را اعتبار می کند که این را به غایتش برساند و وقتی که این مفاهیم را اعتبار می کند

مستند به آن حقایق باشد یعنی هرچیزی را را نمی تواند اعتبار کند و حضرت آیت اهلل طباطبایی 

مقدار آن را نشان داده اندکه چگونه می توانیم از آن حقایق به اعتباریات برسیم، یک سیری 

یشتر ق بئی تر تحقیبجای آن متدولوژی غربی به سیر اینکه نیازمند پیداکردن روش شناسی جز
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بایستی روی این کار کنیم، بنابرین در یک مقاله جناب عالمه نشان میدهند که ما چگونه از 

این حقایق و هست ها اعتباریات را بسازیم، و در مقاله دیگر نشان میدهند که چگونه خود این 

 اعتباریات ما را به حقایق می رسانندیعنی هدفی که در واقع بوده و این یک مسیر هست.

که عرض میکنم این هست که ما به جای بحث متدولوژی که یک انسانی هست در  دوم مسیر

متدولوژی رایج و نگاه می کند به پدیده ها و قاعده کشف می کند. این از عقالنیتش استفاده 

عقل نیز خود بنیاد است و خاصیتش این هست که منتهی به انباشت دانشی می کند منتها این 

منتهی محقق به تمام وجود درگیر حل مسئله نمی شود یعنی زندگی میشود و در واقع 

اجتماعی، فردی، خانوادگی و علمی یه چیز دیگر است، منتها در آن مسیر دوم که من پیشنهاد 

میکنم اسمش را میگذارم حکمت عملی که باید برویم و قاعده مندی های که می تواند ما را 

بدست آوریم ولی از جزئیاتش نپرسید که چطوری میتواند درخدمت اهداف الهی که ما را آفریده 

اتفاق بیفتد، ان شااهلل برویم جلوتریک شاه کلید جدی برای جایگزین این روش شناسی معاصر، 

 حکمت عملی است.

پیشنیاز هایی که برای رسیدن به مباحث روانشناسی اسالمی و بطور کلی تر علوم انسانی  فتح:

 هست؟ و در واقع دسته بندی تر اشاره می کنید؟اسالمی، شامل چه مواردی 

جواب: بیشتر نیاز جدی مطالبه جامعه علمی است، این مطالبه باید وجود داشته باشد، که این 

ل این هستند که اساتید دانشگاه بیشتر تعام مطالبه اکنون جدی نیست، در این مطالبه مسئله

کنم انرژی و وقت اتفاق نمی افتد، من فکر میمیکنند، اگر قرار است اتفاقی بیفتد بدون گذاشتن 
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که اگر این مطالبه توسعه پیدا کند، و ما هم کم اساتید نداریم عالقمند یا دانشجویان عالقمند 

که آنها را بتوانیم به حرف بگیریم و آنها شروع کنند و مفاهیم را شکل دهند، پس پیش نیازهای 

برنامه ریزی برای رفتن به سمت این مسئله  این مطالبه آگاهی شدن نسبت به این طراحی و

که عرض کردم هست، یعنی یک نقد منصفانه نسبت به این دانش و پیدا کردن روش های 

 ایجابی به درون روانشناسی معاصر است.

راهکارهایی که بنظرتون الزم تا این افزایش پیداکند که این هماهنگی شخصیت های  فتح:

 تری چه پیشنهاد میکنید؟ علمی، حقوقی، راهکارهای عملی

جواب: من برداشتم این هست به مقداری که در دانشگاه های ما این خودآگاهی که انتظار 

داریم در حوزه ها بیشتر باشد ولی با کمال عذرخواهی در حوزه ها هم این خوب است ولی باید 

به اندازه ی توسعه پیدا کند، ما بایستی هم اساتید حوزوی و هم اساتید دانشگاهی قدر و ارزش 

دانند و هم بدانند که در چنین بخش هایی میتوانند کمک کنند، قطعا تالش های هم را ب

دوباره در یک مقطعی برگردیم و این تعامل را ایجاد جداگانه نتنها به نتیجه نمیرسد و باید 

کنیم، پس چه بهتر که ما از همین االن بتوانیم تعریف های عملیاتی کنیم و نسبت های ارتباط 

ان شااهلل توانست زمینه پیش ببریم ، هم الزم است دانشگاه ها و حوزه ها را مشخص کنیم و 

من همیشه این راهکار به ذهنم میرسد، خب شما میبینید که کشاورز  به این مسئله بپردازند.

ما دانشجو میگیریم و هر ساله وقت اساتید را مصروف می کنیم، اینها خیلی هاشون بیکار 

لتحصیل با کیفیتی نیستند، چه اشکالی دارد که ما از اساتید هستند و خیلی هاشون فارغ ا
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به مباحث دینی بپردازند. این از وقتشون را تعریف کنیم که این دانشگاهی که عالقمند هستند 

مباحث بپردازند، االن هم اساتید چهل ساعت به امور روزمره می گذارند، اما پس کی قرار است 

عنوان گذاشتن وقت نه بصورت اجبار برای اساتید که  این درست شود، بنابرین میشود به

وجه ن شااهلل تخودشون عالقمند هستند، بنابرین میشود یک کارهای انجام داد و این نیازمند ا

بیشتر مسئولین است من همچنین معتقد به این هستم که گاهی مسئولین جامعه نیازمند به 

علوم میشود، معاون وزیر میشود، اینها اشکالی ندارد که کسی که وزیر آموزش هایی هستن 

بیایند در یک کارگاه هایی با علوم انسانی اسالمی آشنا بشوند چون تاثیر دارد، اگر یک معاون 

 ووزیر هوشیار باشد و نسبت به بحث علوم انسانی اسالمی میتواند جهت دهی و هدایت کند 

 م که این اتفاق بیفتد.دانشگاه ها رود و خیلی اتفاقات میتواند بیفتد، امیدواری

سوال و نکته آخر: اگر نکته یا پیشهادی برای دانشجویانی که در روانشناسی اسالمی در  فتح:

حوزه علوم انسانی اسالمی و در حوزه تمدن سازی اسالمی دغدغه دارند و فعالیت میکنند، اگر 

 پیشنهادی دارید بفرمایید:

 شان نسبتیخودشان را حفظ کنند و آشنایجواب: خیلی خوب است که دانشجویان عالقمند 

به جریاناتی که در کشور وجود دارد و دیدگاه های مختلفی که نسبت به بحث علوم انسانی 

اسالمی هست هشیار و بیشتر این را فراگیرند و قدرت فقه پیدا کنند و ان شااهلل بقیه مسیر را 

 ان شااهلل پیدا کنند. هستهآهسته آ د تا که چون باید رفت ، میتوانندبر خود ره بگوی


