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سخن سردبیر
اومانیسم؛انسانگرایییالذتگرایی؟!

حاج قاســـم
طهارت،قداست،سالمت

زيگموند فــرويد
معروفبهپدرعلمروانکاوی

الگوی درمانی خود-نظم جویی برای افسردگی براساس منابع اسالمی
ینمدلمفهومیوطرحمنایدرمانوامکانسنجیونتایجاّولیهآن تدو

روبه راه...
پایصحبتحکمی

نگاه به درون...
مصاحبهبادکترسیدحممدرضاتقوی،عضوهیئتعلمیدانشگاهشیراز

مِن ديگِر ما !

گزارش خبری
یکرددیین جشنوارهمیلرسالههاوپایاننامههایمشاورهوروانشنایسبارو

کاوشی در عالم نشر
یکرداسالمی رواندرماینسوگوداغدیدگیبارو

معرفی مؤسسات فعال در حوزه علوم انسانی اسالمی 
مؤسسهعلمدیینامتدادحمکت
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انسانگرایییالذتگرایی؟!

سخن سردبیراومانیســــــــــــــــم

زهرا ایزد خواصی
•  کــارشــنــاس ارشـــد مــشــاوره خــانــواده  •
•  مدیــر مســئول و ســردبیر فصلنامــه  •

ازمجلهمسائلمؤثردرعلومخمتلف
بشریازمجله؛علومانساین،وابستگیآهنا
بهمباینمعرفتشنایسوجهانبییناست
کهدرآننوعنگرشبشررابهجهانهسیت
خود مجله از آن تشکیلدهنده اجزای و
میکند. مشخص جایگاهش، و انسان
خلقت جهان یک جهان این آیا اینکه
استیاجهانطبیعت؟!عجیباست...
نه؟!جهانخلقتباجهانطبیعتفرق
برای متفاوت مضافالیه دو این و دارد
نوع کهدو آجنانشئتمیگیرد از جهان،
جهانهسیت به غیرمادی و مادی نگاه
کهمااینجهانرایک وجوددارد.وقیت
نیزوسط پاییکخالق بدانمی، خملوق
میآیدومعناییغیرمادیوباطیندرپس
گرفتهمیشود. اتفاقاتاینجهاندرنظر
امااگروجوداینجهانرابانگاهطبیعیو

بدونخالقبراساسیکانفجارطبیعی
بهنامِمهبانگدرنظربگیرمی،دیگرباطین
منحصر و ندارد معنایی جهان این برای
درمهنینگاهمادیخواهدبودوعلومی
براساسآنتولیدمیشودکهُمسخرانسان
باشدوقابلپیشبیین!حالباوجوددو
نگاهمادیوغیرمادیبهجهانهسیت،

ً
اینتفاوتنگرشهایبشر،دروقایعقطعا
یات نظر در کمی اگر بود. خواهد اثرگذار
کنمی،متوجهخواهمی علمیمتفاوتتأمل
شدکهاینتفاوتدرنگاه،خروجینظری
کاربردیمتفاویتبرایعلمدربرداشته و
است.براساساینمقدمه،ماباغریبها
درمسائلمتفاوت،اختالفدارمی!بنیاد 
ساینس۱،  مسئله  در  غرب  با  ما  اختالف 
علم  یا  علم  بومی سازی  مقابلش  در  که 
اسالمی را مطرح می کنمی، مهنی تعارض  های 
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گونهای معرفت شناخیت است.نگاهمادرحوزهمعرفتشناخیتبه
نگاهبهجهانهسیت، نوع ادامه گونهایدیگر.در به آهنا نگاه و
تعریفجایگاهانسانبهعنوانیکیازموجوداتاینجهان،دریپ
واژهاومانیسم 

ً
دونگاهقبلهمچنانمتفاوتخواهدبود.۲ احتماال

رادیدهیاشنیدهباشیدکهمعناهایمتعددیازمجله؛انسان گرایی،
گرفتهشدهاست.سؤال خدا انگاری انسانوغیرهبرایآندرنظر
کهجایگاهخداانگاریبرایانسانیعینچه؟انساین اینجاست
ین،درگذشتزمانتکاملیافتهواالنبه کهبراساسفرضیهدارو
اینجارسیدهوحمورتصممیگیریها،فعالیتهاوتصرفدرجهان
کهبهدورازرنجوسخیتو طبیعتراخواستخودورفعنیازش
گرفتهوبهخودش رفنتبهمستیکهبشتزمیینباشد،درنظر
رتبهخداییمیدهد؟مالکتصممیگیریاینانساندرایننگاه
چیست؟ارزشهایاخالیقوجایگاهواالیانسانیاخواستها
ونیازهایمادیکههدفشرسیدنبهلذتودوریازرنجاستو
انهتایایننگاهبهاعترافخودغریبهاازمجلهنیچهکهازفیلسوفان
اخیردنیایمدرناست،بههنیلیسممیرسدکهدلیلآنعدمنگاه
ماوراییبهبشراستومعناییغیرمادیبرایانسانوکارهایاودر
نظرندارد.هنیلیسمدرواقعپوچانگاشنتحقایقباطینبرایعامل
بشراستوقیتنتوانستهبرایاتفاقاتموجودعاملمعناییراپیدا
کند،درهنایتبهپوچیمیرسد.اینازنتایجنوعنگاهغرببه
انساناستکهدرعلوممتفاوتازمجلهروانشنایساثرداشتهاست.
درحایلکهاگربهانساندرجهانهسیت،یکنگاهمادیمهراهبا

ً
بعدماوراییاشبهعنوانخملویقدرجهانهسیتتوجهشود،قطعا
نتیجهچیزدیگریخواهدبود.در»کتابقلبسلمیشهیددستغیب«
میخوانمی:که»من عرف نفسه، فقد عرف ربه...«۳کههرکسخودرا
شناختهرآینهپروردگارشراشناخته!یعینهرکیسخودرابهفناو
زوالشناخت،خودرانیازمندبهدیگریبهنامخالقمیشناسدکه
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یپ نوشت ها:
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مهیشگیودارایبقاست.هرکهخودرابهعنوانموجودی
ناتوانونادانشناخت،پروردگارخودرابهقوتوتوانایی
ینندهوتربیتکنندهوروزیدهندهمیداند.ایننگاه وآفر
پیامدهایخاصخودرادرسیرزندگیبشروجوانب

ً
قطعا

متفاوتزندگیاوخواهدداشتتانوعنگاهیکهبشرخود
راتوامنندبرایبهسامانرساندندنیاورفعمتامینیازهای
خودمیداند.ایندرحالیستکهدرمسائلمتفاوتکاسٔه
چهکمنچهکمندردستداردودرحلآناندرماندهاست
ونتیجهاینتعریفازخودشبهپوچگراییویبمعناییو
افسردگیمیرسدکهبیماریرایجعصرمدرناست!راسیت
اگرغربمدعیاستکهمیتواندهبشتزمیینرابرایانسان
یاتمشاوره فراهمکندتابهحالفکرکردهایدچراباوجودنظر
ورواندرماینمتفاوتباوجوداینکهساختاروجودیانسان
ثابتاست،نتوانستهمسائلروحیوروایناوراحلکند؟
کهاوتهناانسانراحمدودبه آیااینبهخاطرایننیست
یکیورواینبایکساختارعصیبو یکنگاهمادی-فیز
مغزیدرنظرگرفتهواوراازجایگاهغیرمادیخوددورکرده
است؟!حالاگرباانصافنگاهکنمیباوجودتفاوتهاینوع
نگاهاومانیسیتکهقسمیتازعلمجدیدخروجیآناست
ودرجایدیگردنیاباتوجهبهنیازبشرباشرایطتارخییو
اجتماعیمتفاوتازجهانما،تولیدشده،چقدرمیتواند
بهکمکبشریباکهنگاهماوراییوغیرمادیدرکنارنگاه
مادیکهبهجهانوانساندارد،بیاید؟آیاباوجودتفاوتدر
مباحثمعرفتشناخیت،دلیلموجهیبرایتولیدعلمبومی،
کهمتأثرازجهانبییناست، آنهمدرحوزهعلومانساین
یافتمهیشگی احساسمنیشودوهمچنانبایدآمادهدر
خروجیهایعلمازسویدیگردنیاوبشرمدرنباشمی؟!•
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طهارت،قداست،سالمت

حاج قاســـم

  خبرشـــــهادتسرداررشیداسالم؛حاجقاسمسلیماین�
تهنـــــایخفتهرانه؛کهجانهایغفلتزدهرابیدارکردهاســـــت.
دراینچندروزیکهازشـــــهادتاین»مرد«میگذرد)ســـــیزدهم
ازخودسؤالمیکردمچرامنیتوامن

ً
دمیاهســـــالنودوهشـــــت(دامئا

یههایموجودروانشـــــناخیتحتلییلازشـــــخصیتاینمرد بانظر
یژگیهایانســـــانخودشـــــکوفا اهلیارائهدهم؟آیااورادرقالبو
بایدحتلیلکرد؟آیاتیپهایشخصییتساملرابایددنبالکرد؟آیا
توامنندیهایمثبترابایددراویافت؟حیتبهکتبروانشنایس
اجتماعیهممراجعهکردمشایددرذیلمباحثعوامل جاذبه های 
میان فردییاعوامل نفوذ اجتماعیبشودچیزییافتاّمانیافمت!نه
اینکهچیزینیافمت؛درخورشخصیتایشاننیافمت!»چه می شود 
گاه انســـــاین به مراحیل از حتول و تعایل میرسد؛ چون حاج قاسم؟«نا
متفطنبهپژوهیششـــــدمکهچندســـــالپیشدرزمینهســـــالمت 
وانازمنظراســـــالماجنامدادهبودم.عجـــــب!خدایااینحبث، ر
چقدرتناســـــبداردباشـــــخصیتحاجقاســـــم!گفمتبگذارچند

حجت الاسلام دکتر حمید رفیعیهنر
وهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســلامی  • •  عضــو هیئــت علمــی پژ
• H a m i d r a f i i @ g m a i l . c o m •
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یســـــمبهقصدقربت،شاید ســـــطریبنو
کنداز هحاجقاســـــمدستگیری

ّ
روحمتأل

ما،ودســـــیتبرآردوماخاکنشـــــینانرا
حترکیخبشـــــد!اجازهمیخواهمخبیشاز
کمن: اینپژوهشرابهحمضـــــرمشاتقدمی

اندیشـــــه در روان ســـــالمت موضـــــوع
اســـــالمیرابایـــــددرمفاهیمـــــیچـــــون
»ســـــالمت نفـــــس«،»ســـــالمت قلب«،
»ســـــالمت روح«،و»ســـــالمت عقـــــل« 
کرد.نگارندهطیپژوهشمورد جستجو
اشـــــاره۱ابتداحداقلپانـــــزدهمطالعهدر
واندرمیانپژوهشگران زمینهســـــالمت ر
جهاناســـــالمراموردبرریسوحتلیلقرار
داده؛وســـــپسباانتخابنوزدهمفهوم
ینمفاهمی مستقمیوغیرمستقمیازمهمتر
حوزه»ســـــالمت«وحـــــوزه»مرض«در
»راحت«،  )»صّحـــــت«،  اســـــالمی منابع
»جنـــــات«،  »عافیـــــت«،  »ســـــالمت«، 
»طهارت«، »قداست«؛ »مرض«، »سقم«، 
»وجع«، »داء«، »آفت«، »زمانت«، »أمل«، 
کت«، و  »عاهت«، »بالء«، »تعب«، »هال
»عجز«(،آنهارادرقالبشاخصهای
هفتگانه)معنـــــایلغوی،قلمرومفهومدر
گسترهمفهومدر ابعادجســـــمیورواین،
دنیـــــاوآخرت،تعامـــــلمفاهیمی،تقابل
مفاهیمی،معنایاصطالحیبراســـــاس

حتلیـــــلدیـــــینونقشتبییـــــینمفهومدر
ســـــالمتیابیمـــــاری(موردبـــــرریسقرار
داده؛ســـــپسبهارتباطشـــــنایسمفاهمی
مذکورپرداختهودرهنایتباشناســـــایی
کلیدی،مدلمفهومیســـــالمت عناصر
روانبراســـــاسمنابعاســـــالمیراارائه
دادهاســـــت.حاصلپژوهشچهشد؟
حاصلاینشـــــدکهســـــهعنصرکلیدی
حمورهای)ســـــالمتروان(دراندیشـــــه
اسالمیهستند.آنســـــهعنصرعبارتند
پذیری توحیدی«،  »توانـــــایی«، »معیار از:

»سازش پذیری توحیدی«

وان در اندیشـــــه اسالمی در    ســـــالمت ر
یـــــک....    ســـــالمترواندراندیشـــــه
اســـــالمیدریکپیوســـــتارقرارخواهد
گرفـــــتاز»ســـــالمت«آغازمیشـــــود،از
»طهارت«عبورمیکندوبه»قداســـــت«
آری قداســـــت؟! طهـــــارت؟! میرســـــد!
طهارتوقداســـــت!طهارتوقداست
ینمراحلسالمتدرمنظراسالمی کاملتر
هســـــتند؛مهانچیزهاییکـــــهمعنایآنرا
منیفهممیما؛مهانمراحیلکهمنیرســـــند
بهآن؛جزمالزمان»عصمت«وافرادی
کـــــهتالیِتلو)پیـــــرِوراه(»معصـــــوم«اند!

  سردار ســـــلیماین، ســـــالمت، طهارت، 
یـــــد بگذار وانشنایس اسالمی   قداست، ر
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کمیبیشـــــترتوضیـــــحدهم:براســـــاس
اینپژوهش،ســـــالمتبهجـــــدابودناز
کـــــهبااهداف امیـــــال،رفتار،وباورهایی
متعایلفـــــرددرتعارضانداشـــــارهدارد.
بـــــااینحالبهدلیلپیونـــــددامئمفهوم
ســـــالمتدینودنیادرمنابعاســـــالمی
منیتـــــوانایـــــندوراازهمجمـــــزامنود،و
بایدبهیکیازدوفرضذیلقائلشـــــد:

یکردمقولهایبهسالمت، *یابایدبارو
ســـــالمتمعنوی)کهباتعابیرســـــالمت
دردینیاســـــالمتدرآخـــــرتدرمنابع
اســـــالمیآمـــــده(رایکمقولـــــهدرکنار
دیگرمقولههایســـــالمتروان)سالمت
یســـــیت،رواین،اجتماعی(دانسته؛اّما ز
هبدلیـــــلپیوندحمکمآنبادیگرمقوالت،
از»ســـــالمترواین-معنوی«دراسالم

سخنگفت،
یکـــــردپیوســـــتاری، *ویـــــابایـــــکرو
ســـــالمترادردامنهایازســـــالمتدر
دنیاتاســـــالمتدرآخرتگسترشیافته
دیده،وســـــالمتمعنویرا»ســـــالمت
کهدیناسالم،خواهان کرد کامل«تلّق
تالشافراددردســـــتیایببهآنمیباشد.
اینموضـــــوعدرتبینیمفهوم»طهارت«
بیشترقابلبرریساســـــت.اجازهبدهید
بارهمفهومطهارتصحبتکنمی. کمیدر

طهارتیکعنواندییناســـــتکهفقط
دراموررواینـــمعنوییاامورجسمیکه
منجربهامورمعنویمیشـــــودبهکاررفته
اســـــت،درحایلکهمفهومسالمتاعماز
قلمروجســـــمیوروایناست.طهارتبه
پاکبودنیاپاکشـــــدنازهرنوعآفت
کهدرامورمعنوی، یاآلودگیاشارهدارد
ارتباطفردبامنبـــــعمقدسرابهچالش
میکشـــــاند.ازاینرو)طهـــــارت(راباید
یندرجهســـــالمترواینـــمعنوی کاملتر
تلقکردکهتهنابـــــااتصالرواینبهمنبع
مقدس؛یعینخدایمتعالحمققخواهد
ینقلهبا شد.درروایاتاسالمی،ساملتر
کهبهطهارترسیده کسایناست ازآِن
باشـــــند)منابعدییناینادعاهادرمقاله
مورداشارهذکرشدهاست(.اینطهارت،
بهساملماندنیاساملشدنازمههاعمال
غیرمهســـــوباهدفمتعایلاشارهداردکه
بهعنوانآفتیاآلودگی،روانفردرادچار
کرده،وارتباطفردبامنبعمقدس آسیب
یعـــــینخداوندرابهچالشمیکشـــــاند.
طبقمنابعاسالمیاماممعصوممعدنو
خاستگاهطهارتوقداستاست)منبع: 
ین منابع  الـــــکایف، ج 1، ص 198؛ از مهم تر
روایی شـــــیعه(وافراددیگرنیزبهســـــبب
شـــــناخت،تبعیت،حمبـــــت،وارتباطبا
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امـــــاممعصوممیتوانندبهدرجاتخمتلف
طهارتدســـــتیابند)الـــــکایف،ج1،ص
19۴(.بهنظرمشاآیامنیشـــــودسردارشهید
حاجقاســـــمســـــلیماینرادراینراســـــتا
شناساییکرد؟روشومنشزندگیفردی
یانندارد؟ ومجعیاوحکایتازاینجر

  ســـــردار، سلیماین، قداســـــت، طهارت، 
وانشنایس سالمت   شایدسؤالکنیدفرد ر
چگونهاینراهســـــالمتراآغازمیکندو
درمسیرطهارتقرارمیگیرد؟میدانستید
یکیازتعابیریکهدرمنابعاســـــالمیدر
موردســـــالمتهبطورفراوانتکرارشده
َمُةِمْن:ساملماندن

َ
ـــــال است،تعبیر)الّسَ

از(میباشـــــد؟کمااینکهتعابیرینیزحتت
می. َمُةیِف:سالمتدر«دار

َ
ال عنوان»الّسَ

َمُة
َ

ال کهدرروایاتباتعبیر»الّسَ مواردی
ِمْن:ســـــاملماندناز«بهآهنااشارهشده
عبارتنـــــداز:ســـــاملماندنازوابســـــتگی
بهدنیا،ســـــاملمانـــــدنازتبعیتامیالو
کششهاینامهسوباهدف،ساملماندن
ازبدزباین،بددســـــیت،وبدرفتاری،سامل
گرفتاریهایروزگار. ماندنازمصیبهتاو
ازاینتعابیرما»عامل«یا»عواملهتدید
کنندهسالمت«رااستخراجکردهامی.این
عواملمهوارهبرایافراد»ســـــخیتآور«و
یان »رنجآور«است.مابرایاینکهدرجر

ســـــالمتقراربگیرمیبایدازاینعوامل
گرفتارآهناشـــــدهامی گر مصونماندهیاا
بتوانـــــمیازآهنـــــاخارجشـــــومی.ازاینرو
یکـــــیازعناصرمدلســـــالمترواندر
پذیریتوحیدی( اندیشهاسالمی)معیار
پذیریتوحیدی« است.منظوراز»معیار
واداشنتخودبهاعمالمهراستاباهدف
متعایلومهارخـــــودازاعمالمعارضبا
هدفمتعایلاســـــت.شـــــایدسؤالکنید
کهدردســـــتمانیست!ما کهمههچیز
هیامصون چگونـــــهازمصیبهتـــــاوگرفتار
مبانمی؟بلهبابرخـــــیازعواملباید»کنار
آمد«و»حتملکرد«.ازاینروعنصردوم
درمدلسالمترواندراندیشهاسالمی
اســـــت. توحیدی« پذیـــــری »ســـــازش

  )ســـــازش پذیری توحیـــــدی( یعین چه؟ 
یعینحتمل توحیدی( پذیری )ســـــازش
کردن،کنارآمدن،وســـــازشباسختهیا.
میتاحتمل!هرحتمیل،حتمل اماحتملدار
گرسازشبامصیبهتا توحیدینیســـــت.ا
وســـــختهیاباانگیزهاهلیباشد؛آنوقت
کجامیتوانرسید »توحیدی«میشـــــود.
بهایـــــنمراحل؟!وچهکســـــاینبهاین
مراحلدســـــتمییابند؟چـــــهکیسودر
چـــــهمرحلهایمیتواندنـــــدای»مارأیُت
یباییچیزیندیدم«ســـــر :جزز مجیالً االّ
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پذیری کهاینســـــازشپذیـــــریوآنمعیار دهد؟البته
یکبارهنبودهبلکهتدرجییوپیوستاریاست،ونیزالبته
کهایهنانیازمند»توانایی«هســـــتند.توانایی؟بلهعنصر
سوممدلســـــالمترواندراندیشهاسالمی.براساس
اینمدل،فردبـــــا»توانایی«خودقادربهمصونماندن
کنندهسالمتخواهد یاخارجشـــــدنازعواملهتدید
بود.تواناییها؟بله،دراندیشـــــهاسالمی،تواناییهایی
کهماآنرا»تواناییهایعقالین«نامیدهامیزمینهســـــاز
سالمتتلقشدهاند.برخیازاینتواناییهاعبارتنداز:
گاهی،استقامت،شجاعت،صداقت،تدبیر، بصیرت،آ
دوراندییشوشـــــکیبایی.شـــــهیدحاجقاســـــمسلیماین
گاهی،اســـــتقامت،شجاعت، بااســـــتفادهازبصیرت،آ
صداقت،دوراندییش،وشـــــکیبایییعینباهبرهگیریاز
تواناییهایعقالین،خودرابهاعمالمهراستاباهدف
متعایلواداشـــــتوخودراازاعمـــــالمعارضباهدف
هیا متعـــــایلمهارمنود.اوباانگیزهاهلیســـــختهیاوگرفتار
ودشواریهایروزگارشـــــصتسالهخودراحتملکرد.
برایخداودرراهخدا.آریاواز»سالمت«آغازکردو
که خودرادرمسیر»طهارت«قرارداد.مهانجایگاهی

طاهرانومطّهرانعاملدرآنقراردارند.

حـــــال وانشنایس سالمت    آویین، سلیماین، طهارت، ر
میفهممکمیمعنایاینمجلهســـــیدشهیداناهلقلم؛
یین)ره(راکه:)شهید!ایآنکهبرکرانه ســـــیدمرتیضآو
ازیلوابدِیوجودپرکشیدهای!دسیتبرآروماقبرستان
نشینانعاداتسخیفراازاینمنجالببیرونکش!(۲
•

یپ نوشت ها:

1. http://ravanshenasi.nashriyat.

ir/node/456

2. http://mohyii.mihanblog.com/
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زيگموند فــرويد
معروفبهپدرعلمروانکاوی

و ــامطالعه ب کــه اســـت کــیس کمتر   

فروید، حتقیقسروکارداشتهباشدونام
به باشد. نشنیده را اترییش روانشناس
یزهجنیس یدرویغر جهتتوجهیکهفرو
منودناموآوازهاشبهزودیزبانزدحمافلو
جمالسعلمیوحتقیقشد.درستاستکه
ید یاتفرو یادیازنظر سوءاستفادههایز
ید بهعملآمدویلدرواقعاینخودفرو
بودکهباافراطگریهاییبحدوحسابش
موجباتاینسوءاستفادههارافراهمآورد.
یدچهمیگفتکههمچون بهراسیتفرو
گوناگون ینتااینحددرزمینههای دارو
راسخین ید فرو آیا گذاشت؟ تأثیر علمی
یزٔه جنیس«درمیاننبودکهتااین جز»غر
یزهجنیستداعیشود؟ حدنامشباغر
شکینیستکهویحبثهاوبرریسهای
ارزندهایدرپیرامونمسائلانسایناجنام

و نتیجهگیریها ازآنجــاییکــه ویل داده
»جنسیت«  ــراســاس ب وی تــوجــیــههــای
حتقیقات ــه ب کمتری توجیه مــیبــاشــد،
یدمیخواستبه دیگرششدهاست.فرو
کهاز متامیرفتارهایانساین،ازحلظهای
زهدانمادرخارجمیشودتاآنهنگامکه
دربسترسردگورآراممیگیردرنگجنسیت
دهد.اگرکودکپستانمادررامیمکد؛اگر
پسربهمادرودختربهپدرحمبتمیورزد؛
یسندهدرگوشهایمینشیندو اگرفالننو
بهخلقآثارادیبمیپردازد؛اگرهنرمندیبا
قدرتخالقٔهخودبهابداعیکاثرهنری
میپردازدواگر...مههومههمیکوشندتا
متایالتواپسراندهخودراارضاءمنایند.
بر اســت مبتین نتیجهگیریها ایــن متامی
گاه.دنیاییبرتروباشکوهتر دنیایناخودآ
کهانسانراازآن ازدنیایبرون؛دنیایی
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و کودکی آغــاز از که دنیایی نیست. گاهی آ
و رفتارها بــراســاس آن از پیش شاید حــیت
دنیایی میگیرد. شکل برداشتها و کــردارهــا
سرکوفته متایالت اســت: متایالت جایگاه که
که وارضانشده.دراینجایگاهوسیعاست
یرکیخودرا متایالتواپسماندهجنیسباز
پهنانداشتهوهرگاهکهفرصتیابندبهعرصه
گــامهنــادهوخــودراارضــاواقناع گــاه خــودآ
یدنتیجهگیریهایخود میمنایند.ایکاشفرو
گاهتامرز راازمسائلجنیسودنیایناخودآ
رابطهبنیکودکوپستانمادروهنروهنرمندو
یسندهواثرشتعممیدادودیگربهقلمروهای نو
ــســاینکـــاریمنـــیداشـــت.امــا ــاران ــت عـــایلرف
یدخنواستویانتوانستمذهب متأسفانهفرو
باشکوهطبیعت دیگرجلوههای و اخــالق و
سازد. رها توجهیات این از برکنار را انساین
یهوعملدر ید،تأثیرعظیمیبرنظر نظامفرو
روانشنایسوروانپزشکی،برتصورازماهیت
انسانوبردرکماازشخصیتداشتهاست.
تأثیرویدرفرهنگعمومینیزحمسوساست.
یدی ین،بسیاریازمفاهمیفرو روانشنایسنو
جتربیات امهیت ناُهشیار، نقش مجله از را
عمل و بزرگسال رفتار شکلگیری در کودکی
مکانیزمهایدفاعی،جذبکرد.ایندیدگاهها
را ــادی ی ز پژوهشهای دیگر، دیدگاههای و
به تهنا نه بــزرگ اندیشههای کردهاند. تولید
بلکه میآیند، بهحساب معتبر اینکه خاطر
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مهچننیبهاینعلتکهنادرستانگاشته
بنابراین، هستند. اهلــامخبــش میشوند،
آنهارشددیدگاههایدیگررامیانگیزند.
باوجودآنکهپژوهشدربارهاندیشههای
وی مفاهمی آزماییش برریسهای و ید فرو
مهچنانفراوانخواهدبود،روانکــاویبه
ازنظرامهیت ــاین، عنوانیکشیوهدرم
افتکردهاست.تعدادفزایندهایازمردمدر
جستجویدرمانبرایمشکالترفتاریو
یکرد هیجاینهستند،ویلتعدادکمتریرو
یدآنرا کهفرو گرانقیمتوطوالینمدیت
بهوجودآوردانتخابمیکنند.ازاینرو
در که واردشده ید فرو بردیدگاه انتقادایت

اینجابهتعدادیازآهنااشارهمیکنمی:

برمسائل1  ید فرو بامترکز افرادی
جنیسوپرخاشگری،بهعنوان
به عمده برانگیزنده نیروهای
کهمابیشتر چالشبرخاستهومعتقدند
توسطجتربیاتاجتماعیشکلمیگیرمی

تاجتربیاتجنیس.

یــر2  یهپــردازانبــاتصو برخــینظر
ماهیــت از یــد فرو جبرگرایانــه
پیشــهناد و خمالفانــد انســان
میکننــدکــهمــاارادهآزادبیشــتریازآچنه
میتوانــمی و دارمی داشــت قبــول یــد فرو

انتخابعملداشتهوبهطورخودانگیخته
رشــدکنمی،بهصــوریتکهحداقــلکنترل
حمــدودیبــرسرنوشــتمانداشــتهباشــمی.

یدبرایرشدرواینجنیس،3  فرو
کمونوتوقفقائل یکدوره
اســــــتدرحایلکههیچدلیل
روشینبروجودچننیوقفهایوجودندارد
وحیتمطالعهحیواناتنیزنشانمیدهد
کهرشــــــدجنیسهرگزمتوقفمنیشــــــود.

یــــــدنظرهــــــایخــــــودرااز۴  فرو
به شــــــخیصاش مشاهدات
وجودآورد.بیشتردادههایاو
ازحتلیلرفتارخودشبهدستآمدند.
که منابعدیگــــــردادهها،مطالــــــیببودند
بیمــــــاراناوهنگامقرارگرفنترویکاناپه
درتداعیهایآزادشانبهویمیگفتند.

یاهــــــایاو۵  انتقــــــاددیگــــــر،رؤ
وبیمارانــــــشاســــــت.ایــــــن
اثبات غیرقابل اغلب دادهها
گرکیسخبواهدیکاصلرادر هستند.ا
کاربایداز کند،این روانشــــــنایسوضع
کنترلشده یقآزمایشگریومشاهده طر
گزارش گربهطورمناسب کها اجنامشود
شــــــود،روانشناساندیگرمیتوانندآنرا
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تکرارکنند.اغلبآچنهراکهروانکاویبه
باید میدهد، گزارش دادههایش عنوان

بهصورتاعتقاددانست.

یدبه۶  طبقنظربرخیافراد،فرو
یادبهاسطورهشــــــنایس مقدارز
یناین متکیبود.شــــــایدبدتر
کردن پندارها،عقدهادیپبــــــود.مطرح
کودکنابالغدرناهشیار که اینموضوع
خوداندیشهفطریداشنتروابطجنیس
باوالدینــــــشرادارد،نامعقــــــولبهنظر
میرســــــد.مهنیامردرمــــــورداضطراب
اختگیصــــــدقمیکنــــــد.چگونهدختر
چبــــــهایکههرگــــــزآلتمــــــردیراندیده
اســــــتمیتواندبــــــهآنحســــــدورزد؟

یدبر7  کیدفرو انتقاددیگر،بهتا
گرفنت رفتارگذشــــــتهونادیده
اهــــــدافوآرزوهایمامربوط
کهبه یهپردازانمعتقدند است.ایننظر
اندازهجتربیاتقبلاز۵ســــــالگیمانو
حیتبیشــــــترازآنحتتتأثیرآیندهیعین

امیدهاوبرنامههامیانقراردارمی.

یادی8  ز بســــــیار توجه ید، فرو
بهافــــــرادیکهازنظرهیجاین
آشفتههستندداشتهوافرادی

راکهازنظررواینســــــاملوازنظرهیجاین
گرما گرفتهاست.ا خپتههســــــتندنادیده
بارهشــــــخصیت یهدر خبواهــــــمییکنظر
ین ینوساملتر انسانبســــــازمی،چراهبتر
افــــــرادرامطالعــــــهنکنمی،چــــــراعالوهبر
یژگیهای و بــــــرریس به منیف یژگیهای و

می. مثبتانساننپرداز

ید9  هورناینوشت:بدبیینفرو
دررابطــــــهبــــــاروانرجنوریو
یباعتقــــــادی از آن درمــــــان
عمیقاونســــــبتبهنیکیورشدانسان
کهانسان برخاست.فرضاوبراینبود
یرانگریاست... حمکومبهرنجبردنیاو
کهبشر عقیدهشــــــخیصمنایناست
استعدادومتایلداردتاقابلیتهایشرا
رشددهدوبهانســــــاینشایستهتبدیل
شود...منمعتقدمکهبشرمیتواندتغییر
کنــــــدوتاپایانعمربهایــــــنتغییریافنت

ادامهدهد.

یــــــفمهبمبرخیمفاهمی1۰  تعار
یرسؤالبردهشده یدی،ز فرو
است.منتقدانبهسردرگمیو
تناقضدراصطالحایتمانندهناد،منو
فرامناشارهکردهاند.آیاآهناساختارهای
گانهایدرمغزهســــــتند؟آیا بــــــدینجدا
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منابع:

یه های  شولتزدوان،شولتزسیدینآلن؛نظر
.۱

شخصیت،حیییسیدحممدی،هتران،

یرایش،138۴،چاپهفمت،ص9۵. و

وان شنایس شخصیت،هتران، میی،یوسف؛ر ۲. کر

یرایش،137۵،چاپدوم،ص7۵. و

۳.نصری،عبداهلل؛)1373(، خدا در اندیشٔه بشر،

هتران:انتشاراتدانشگاهعالمهطباطبایی،

چاپاول.

یه ها و نظام های  یلیامالندین،رابرت؛نظر ۴.و

وان شنایس،حیییسیدحممدی،هتران، ر

یرایش،1383،چاپسوم،ص278ـ و

.279

ید آهنافرایندهایانعطافپذیریهســــــتند؟فرو
کهدر درنوشــــــتههایبعدیخودبهمشکالیت
یفکردندقیقبرخیازمفاهمیاووجوددارد تعر
اشارهمنودهاستویلتردیدهامهچنانبایقاست.

یدحتتآندادههایش11   شرایطیکهفرو
کردهاستغیرنظامدارو رامجعآوری
هر گفتههای او اســــــت. کنترلنشده
راکلمهبــــــهکلمهثبتمنیکردبلکهبرروی بیمار
کهچندساعتپسازمالقات یادداشتهایی
کارمیکرد.دراینفاصله کردهبود بابیمارهتیه
بعیضازدادههایاصیل)کلماتبیمار(

ً
مطمئنا

یف یایبوحتر رابراثرخیالپردازیهایضمنباز
وحذفازدســــــتمیداد.بنابراین،دادههاتهنا

یدبهیادمیآورد. شاملآهناییبودندکهفرو

مههاینانتقاداتدرساخنتدیدگاههایرقیب
بارهشــــــخصیتمورداستفادهقرارگرفتند،که در
بهسرعتبهانشعابدرحمفلروانکاویمنجر
یدرابه شــــــدومکاتباشــــــتقایقروانکاویفرو
وجودآورد.بااینحــــــالوباتوجهبهانتقادات
یدنبایداینمسألهرافراموش یهفرو واردهبرنظر
گذارانوپیشکســــــوتان پایه یــــــداز کهفرو کنمی
علمروانشــــــنایسبودهوخبشاعظمیازدانش
روانشــــــایسامروزمرهونومدیــــــونحتقیقاتو

یداست.• یباتدیروزفرو جتر
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الگوی درمانی

خود-نظم جویی 
اسالمی منابع  براساس  افسردگی   بــرای 
تدوینمدلمفهومیوطرحنمایدرمانوامکانسنجیونتایجاّولیهآن

ابتدامناسباستکهنگاهخوددرزمینه»روان شنایس اسالمی«رامشخصمنایمی.به
نظراینجانبروانشــــنایساسالمییکعنوانجامعیاستکهبرایحتققآننیازمندبهدو
چیزهستمی:یکییافتههایبرخاستهازمنتومبایندینودومیافتههایبرخاستهازفرهنگی
کهمســــلماناندرآنزندگیمیکنند.درنتیجهعلمروانشنایساسالمیعلممبتینبرمباین
یهپردازیبراساسمنابع ومنابعاســــالمیاستکهبعدازفرضیهســــازی،ایدهپردازیونظر
اســــالمی،ابتدادرفرهنگمســــلمانانوبعددرفرهنگهایدیگرموردآزمونقرارگرفتهوبه
کارگرفتهمیشود.موضوعاینعلمنفسوکارکردهایآن،هدفعلمتوصیفقانومنندیهاو
توامنندیهایابعادنفس،وغایتآندستیایببهزندگیخوبخواهدبود.ایننگاهیاست

مؤسســـــه این رساله دکتری توسط حجت االسالم دکتر محید رفیعی هنر در سال 1397  در 
آموزیش و پژوهیش امام مخیین )�( قم در رشته روانشنایس با درجه عایل 

)منره2۰( دفاع شد. اساتید راهنما و مشاور این رساله آقایان دکتر مسعود جان بزرگی 
)اســـــتادمتامپژوهشگاهحوزهودانشگاه(؛ حجت االســـــالم دکتر رحمی نارویی)دانشیارمؤسسه
آموزیشوپژوهیشاماممخیین( و دکتر محیدرضا حسن آبادی )استادیاردانشگاهخوارزمی( بودند.
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کهبهزعمماحوزهروانشــــنایساسالمی
رامشــــخصمیکنــــد.بــــاتوجهبــــهایده
»اســــتخراجازمنتاسالمی«و»آزمونآن
درفرهنگاسالمی«درتولیدروانشنایس
اسالمی؛میتوامنمنونهپژوهیشکهمااجنام
ین دادهامیرانــــامتوصیفکنمیوآن»تدو
الگویدرماینخودنظمجوییاســــالمیو
طراحیپروتکلدرماینبرایافرادافسرده«
 »self-regulation:است.»خودنظمجویی
یک

ً
یبا یکمفهوموسازهایاستکهتقر

یادیدردنیا دههاســــتکهموردتوجهز
یشههایفکریآن قرارگرفتهاستاگرچهر
ازخییلقبلتردردنیاوجودداشتهاست.
خودنظمجــــوییوخودمهارگریامروزهبه
جایهمبکاربردهمیشوندوقابلتبدیل
بههمهستند.منظورازخودنظمجوییدر
واقعنظمدادنبهخودتوسطخوداست.
نظمدادنبهخودتوسطخودبهاینمعنا
هســــتکهبانیــــرووارادهخودمابیایمیدر
چهارحوزٔهافــــکاروهیجاناتورفتارهاو
تکانههاخباطریکهــــدفخاصوبرای
رســــیدنبهیکهدفخاصخودمانرا
بهنظمدرآورمی.کهالزمهبهنظمدرآوردن
ایناستکهبعیضرامهارکنمی،بعیضرا
جهتبدهمیونظمبدهمی.اینچیزیاست
کهدردنیامطرحاســــت.بــــهادعایروان
»self-regulation«شناســــاندنیا،ســــازه 

بــــهمســــیتمــــیرودکــــههبتــــرازهــــوش،
کنندهپیشــــرفتافرادبشــــود. پیشبیین
گذشتهبهدنبال پژوهشگراندردهههای
ینــــددرمیانمتغیرها، ایــــنبودندکهبگو
ینپیشبیینکنندهپیشرفت یتر هوشقو
حتصییلاست،اماامروزهمطالعاتنشان
 self-regulationو self-controlمیدهدکه 
یتریبرایپیشــــرفت کنندهقو پیشبیین
بهحســــایمیآیند.یعینهرچهانسانها
نظمدهیشانتوســــطنیرویدروینشان
یا درعرصههایچهارگانهبیشــــترشودگو
پیشرفتهاوموفقیتهایآیتشانبیشتر
میشــــود.پیشــــرفتحتصییلیــــکمثال
اســــت.مترکزدرایــــنمثاهلابــــهایندلیل
استکهبررویآهنامطالعاتطویلاجنام
کودکاینکهازچهارسالگی دادهاند.مثالً
بررویآهنامطالعایتاجنامدادهاندومیزان
خودنظمجــــوییآهنــــارابــــرریسکردهاندو
معلومشــــدهاســــتکهکســــاینکهمیزان
ازخودشــــان خودنظمجــــوییبیشــــتری
نشــــانمیدهندبهموفقیتهــــایباالترو
پیشــــرفتهایبیشتریدســــتیافتهاند
نابغهنبودهاند.بعد،روان

ً
درحایلکهلزوما

شناساندینمداربرریسسازهروانشنایس
معنــــوییــــاSpiritual Self- Regulation را
پیشهناددادهاندکهمنظورازآن،نظمدادن
بهخــــوددرحوزههایچهارگانهبااهداف
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معنوییارسیدنبهاهدافمعنویاست.
یاهنوزمطالعات هرچهمنبرریسکردمگو
جدیدراینسازهاجنامنشدهاستواین
انگیزهایشــــدتاماواردمطالعهاینسازه
یکرداســــالمیبشــــومی.درسال8۶  بارو
بندهاینحبــــثراآغازکردمومطالعاترا
شــــروعکردمکهیکخبیشازآندرقالب
پایاننامهارشدمنجربه»ساختمقیاس
خودمهارگریبراساسمنابعاسالمی«شد
ودرادامهپژوهشــــها؛کارراپیشبردمیتا
درمقطــــعدکتــــریمنجربــــهطراحییک
مدلنظریخودنظمجوییاسالمیویک
پروتکلدرماینبرایافســــردگیشد.مادر
اینپژوهشازســــهروشحتلیلمفهومی،
دلــــیف؛وآزماییشاســــتفادهکــــردمی.منابع
اسالمیمورداستفادهدراینپژوهش؛منابع
دســــتاولروایی)بامالکهایرتبهبندی
کتبحدییث(وقرآنکرمیوتفاســــیردست
اولقرآنکرمیبود.وقیتواردمنابعاســــالم
یکردمقایسهای یکردمادرابتدارو شدمیرو
یندومتناظر بودکهروانشناسانچهمیگو
ید؟وقیتبهمنابع باآناســــالمچهمیگو
اسالمیواردشدمیجهتشناساییمفاهمی
ینمدل متناظــــرباخودنظمجــــوییوتدو
مفهومیچهارگامطیشــــد.ابتــــداباواژه
نفسآغازکردمی،بعدبایدمعلوممیشــــد
کــــهمتعلقاتنفسیابهتعبیربندهمفاهمی

»مضــــافنفس«چهچیزهاییهســــتند؟
هفدهمفهومشناساییشدمثلکف

ً
یبا تقر

یاضتالنفس، النفس،ضبــــطالنفس،ر
یــــدالنفــــس،توطنیالنفــــس،و.... تعو
ایــــنمفاهمیمــــوردبرریسلغتشــــنایسو
گرفتوبعدبهیک اصطالحشنایسقرار
یــــفاولیهازنظمجــــوییخوددرمنابع تعر
اســــالمیرســــیدمی.اماســــوایلکهبرامیان
مطــــرحشــــداینبودکــــهایننظــــمدهی
نفستوسطچهنیروییاجناممیشود؟باز
برریسهاراادامهدادمیتامعلومشــــدکهبا
نیروی»عقلورزی«اســــتکهنظمدهی
نفساتفــــاقمیافتد.درواقعنظمدهیبه
خــــوددرعرصههایخمتلــــفباتوانعقل
استویلیکچیزیهنوزکمداشتوآن
»اهدافمقدس«بود.چهمفهومیتوجیه
کننــــدٔهنظمدهیهــــایبهخــــوددرچهار
عرصهبااهدافمقدساست؟اینجابود
کهمفهوم»تقوا«خودمناییمیکرد.شروعبه
حتلیــــلتقواکردمیوبعدبهتفصیل»رابطه
تقواوعقل«راموردبــــرریسقراردادمیکه
ایــــنمطالعاترفتوبرگشــــیتبودروش
پژوهشمادراینخبشــــها»فقهاحلدیث«
و»حتلیــــلمفهومی-حمتوایی«بود.درواقع
یــــکایدهاولیهطرحمیکــــردمیودوبارهبر
میگشــــتمیعرضهمیکردمیبــــهدادههای
قبیلتاببینمیچقدرتأییدمیشودکهاینها
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رســــیدمی
ً
مههدرمرحلهنظریبودوهنایتا

به»خودنظمجــــوییمقدس«باتبینیدو
مفهومکلیدیتقواوعقلو»یسویک«
مفهومیکهذیلآهناموردبرریسقرارگرفته
بــــودودرهنایتبهیکمــــدلنظریای
کــــهدومفهــــوم»مهــــاردرمقام رســــیدمی
نفس«و»شناخت«کهایندو،دومؤلفه
هســــتهایخودنظمجوییاســــالمیشد.
ذیلایندو،نهمولفٔهدیگرهمشناســــایی
شدوایننهمؤلفهمبناینظریماراشکل
داددرواقــــعاینمدلمفهومیشــــدوبعد
اینمدلرابردمیبهمستاینکهتاچهحد
موردتأییدکارشناســــاندینمیتواندقرار
بگیرد؟اینخبــــیشازمطالعهکّمیمابود
کهببینمیکارشناساندیننگاهشانبهاین
مدلچگونهاســــت؟کهدرقالبشــــش
شــــاخصواینکهچقدربادادههاتطبیق
داردویــــاچقدرضــــرورتداردوابعادآن
چگونهاستکهیکفرمهاییراکهمفصل
همبودآمادهکردمیوبهدهنفرازکارشناسان
دیــــینکههــــمحتصیالتروانشــــنایسدر
سطحدکتریداشتندوهمدانشآموخته
سطحعایلحوزهعلمیهبودند.نقدهایی
ازجانبکارشناســــاناجیادشــــدکهمورد
برریسقرارگرفتواصالحایتاجنامشدو
مدلنظریماموردتأییدقرارگرفت.

ً
هنایتا

قدمبعدیتبدیلاینمدلبهیکپروتکل

بــــود،پروتکیلکهقراربــــودناظربهکاهش
عالمیافســــردگیبشودکهآنهمخودش
یکفضاییبودکهبایداهدافســــازیو
فرآیندسازیمیکردمیکهالزمٔهاینکاراین
بودکهاگرمیخواستمیپروتکلطراحیکنمی
»مدلمفهومی«کفایتمنیکردوما»مدل
فرآیندی«هــــمبایدتبینیمیکردمی.اینکه
خودنظمجوییاســــالمیازاینسازههاو
مؤلفههاتبینیشدهکایفنیست.بایدمعلوم
میشــــدکهاینمؤلفههــــادرترکیبباهم
چگونهعملمیکننــــد؟وخودنظمجویی
اســــالمیچگونهرقممیخورد؟لذایک
کارمطالعــــایتدیگرهمشــــروعکردمیوبه
یکمدلفرآیندیرســــیدمیوبعددوباره
مدلفرآیندیرابهمسعونظرکارشناســــان
بهآنایدهنزدیکشدمیو

ً
رساندمیوهنایتا

مدلفرآیندیراارائهدادمی.مدلفرآیندی
راتبدیــــلبــــهیکپروتکلدهجلســــهای
کــــردمیووقیتپروتکلطراحیشــــددوباره
کهیاســــابقٔه دوازدهروانشــــناسبالیین
طراحیپروتکلراداشــــتندیاسابقههفت
ســــالبهباالیدرمانوحضوردرعرصه
کلینیکداشــــتندوآشــــنابهایــــنفضاها
بودنداســــتفادهکردمی.اینبــــارپروتکلرا
کارشناســــانقراردادمیوبعد موردبرریس
ازبرریسهاورفعاشــــکاالت،پروتکلمورد
تأییدقرارگرفتونوبتبهاجرارســــیدکه
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ایناجرابصورت Single subject study بود
با»طرحخطپایهچندگانهبنیآزمودنهیا«.
ماسهفردافســــردهراکهطبقمالکهای
ورودوخروجطراحیکردهبودمیوافسردگی
متوســــطتــــاشــــدیدداشــــتندراانتخاب
کــــردمیکهدرفرآیندانتخابازشــــانزدهنفر
بهســــهنفررسیدمی.

ً
شــــروعکردمیوهنایتا

مبتالنبودنمهزمان مالکهایخروجمثالً
بهیکاختاللمهبودیامبتالبهاختالل

شخصیتنباشــــندیامهزماندرماندیگر
یافت یافــــتنکننــــد،ورضایتبهدر رادر
درماندیینداشــــتهباشندوازایندست
مــــوارد.دراینخبشازمطالعــــهیازدهابزار
ســــنجشرابهکارگرفتــــمی.مثلمصاحبه
بالیینبراساسدیاسامچهار؛مقیاس
سنجشمتقاطعبراساسدیاسامپنج؛
افسردگیبک؛افســــردگیزونگ؛مقیاس
عاطفهمثبتومنیف؛مقیاسخودکارآمدی،
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و...نتایجاجرایپروتکلدرمایننشانداد
کهافســــردگِیهرســــهآزمودینازوضعیت
متوسط-شــــدیدباروندافزاییشوباثبات
)درخطپایه(بهوضعیتخفیفوبدون
آسیبباروندکاهیشوباثبات)درمرحله
مداخله(رسیدوشرایطدرجلساتیک
ماههوسهماههپیگیرینیزحفظشد.در
واقعنتیجهاینپژوهشاینشدکهمطالعه
حاضربراســــاسشــــواهدبهدســــتآمده
ازمالکهــــایاســــتانداردطرحهایتک
آزمــــودین؛جزءطبقه»مطابقاســــتاندارد
شــــواهدبهمهراهاحتیاط«بوده،پروتکل
درمــــاینخودنظمجوییاســــالمیامکان
کاربردبرایدرمانافرادافســــردهداشته،و
میتوانآنرادرجمموعههایبالیینجهت

برریسکارآمدیواثرخبیشبهکارگرفت.

  خالصه روند پژوهش:

مطالعه اول: فرایند حتلیل مفهومی ــــ حمتوایی 
از منابع دست اول اسالمی

مرحله اول: بـــــرریس یک مفهوم جهت   •
تبینی »خود«

مرحله دوم: بـــــرریس هفده مفهوم جهت   •
شناسایی »کارکردهای خود«

مرحله ســـــوم: بـــــرریس دو مفهوم جهت   •
شناسایی »مکانیزم های نظم دهنده خود«

مرحله چهارم: برریس یس مفهوم جهت   •
شناخت »مؤلفه های نظم جویی«

مطالعه دوم: فرایند روایی یایب مدل مفهومی 
کنیش و پروتکل درماین با روش دلیِف وا

مرحلـــــه اول: روایی یایب مـــــدل مفهومی   •
کارشناس(  )نه  اسامی  خودنظم جویی 

مشتمل بر سه گام در دو راند
مرحلـــــه دوم: تدویـــــن پروتـــــکل درماین   •
مشتمل بر ده حبث آموزش رواین و هفده 

تکنیک رفتاری
مرحله ســـــوم: روایی یایب پروتکل درماین   •
گام در  )ده روان شناس( مشتمل بر شش 

دو راند

مطالعه سوم: مطالعه آزماییش به شیوه طرح 
خط پایه چندگانه بنی آزمودین ها

مرحله اول: برریس شانزده آزمودین جهت   •
ورود و انتخاب سه آزمودین

مرحله دوم: قـــــرار دادن آزمودنهیا در روند   •
مطالعه بـــــه صورت ســـــه، پنج و هفت 

جلسه خط پایه
مرحله سوم: اجرای ده جلسه روان درماین   •

به صورت هفتگی
مرحله چهارم: پیگیری 1 ماهه و 3 ماهه  •
• 
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ادعـــــایماایناســـــتکهمیتوان
منظومـــــهایازعلـــــومومعـــــارفراارائه
ینحبثهادرآنمطرح دادکـــــهمنطقتر
شـــــدهوبهاثباترســـــیدهباشـــــد،یعین
یـــــننقطهها ینوبنیادیتر ازاســـــایستر
ــــمعرفتشنایســــشروعشودوبهدنبال
انسانشـــــنایس، هسیتشـــــنایس، آن،
وعلومانســـــاینمطـــــرحشـــــود.باید با 
ـ فلسفه ــــ  هسیت شنایس  ـــ معرفت شنایس، 
و انسان شـــــنایس صحیـــــح وارد حبث های 
علمی شـــــد؛اینکهچگونهبایدبافالن
کردوچگونهباید پدیدهانساینبرخورد
آنرامعاجلهکرد؟فالنچیزخوباستیا
بد؟سعادتاستیاشقاوت؟شناخت
انسانوساحتهایوجودیاشنقش
مهمیدرحبثهادارد.آیاعلمایناست
کهبهبرریسمهنیبدنحیواینانســـــان

بپـــــردازدووجـــــودروحوســـــاحتهای
بـــــوطبهروحانســـــان کهمر دیگـــــریرا
کند یکینداردانکار میشودوجنبهفیز
یـــــدایهناایدئولوژیوســـــلیقهای وبگو
اســـــت؟میتوانازنقطهایشـــــروعکرد
ینمسائلحلشودوبه یشـــــهایتر کهر
رااجنامدادتا حلاظمنطقبایدمهنیکار
براساسشمسائلمنطقپلهپلهپیش
برودتابهشناختحقیقتانسانبرسد.
آنوقتبایدبرریسکردکهروحدرانسان
چـــــهموقعیـــــیتداردوپدیدههایروحی
یتو کدامرابایدتقو چگونهاســـــت؟،
کدامرابایدتضعیفکرد؟،احساســـــات
کردو کنترل وعواطـــــفراچگونهبایـــــد
کارگرفت؟و...منیتوان چگونهبایدبه
بدوندلیلبامشاهدهعکسالعملهایی
ازمغز،روحرامهانخواصمغزدانست.

روبه راه...
پایصحبتحکیم

حانیه خلق ذکرآباد
وانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان   • •   کارشناسی ارشد ر
•  k h a l e g h i . h a n i y e @ g m a i l . c o m  •  
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چهبساعکسالعملهاانفعالباشندنهفعالیت،یعینممکناستفعالیتازروحباشد
واثرشدرمغزظاهرشـــــود.پس،مشاازکجاآغازفعالیـــــتراازمغزمیدانید؟درهنگام
ترس،ابتدامغزانسانمتأثرمیشودورنگشمیپردوبعدازآنمیترسدیااولمیترسدو
بعدازآنرنگشمیپرد؟جتربهمنیتواندآنرابهخویبنشـــــاندهد،بلکهبادقتمعلوم
میشـــــودکهتأثراتبدینانســـــان،تابعتأثراتروحیاواســـــت.البتهعکساینمطلب
همهســـــتودرمواردیروحدربدناثردارد.مســـــائلسایکوماتیکقابلانکارنیست.
بنابرایـــــن،همروحدربدناثردارد،همبدندرروح.روحموجودیاســـــتکهخواص،
آثار،وفعالیتخودشرادارد.چگونهمیتواناینحقایقراانکارکردوکارروانشنایس
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رافقطبـــــرریسرفتارهایظاهریوقابل
آزمایشانســـــاندانست؟آیامیتوانبه
هبانهنفهمیدنچیســـــیتروحوخواص
آن،صورتمســـــألهیاخبیشازصورت
مســـــألهراپاککردوبـــــهطورکیلمنکر
کاریرا روحشـــــد؟آیامیتوانچنـــــنی
کنجکاوو کار،روح علمدانســـــت؟این
حقیقتجویانســـــانراسیرابمنیکند.
منظور از اسالمی ســـــازی علوم این است 
که در مرحله اول، مباین علوم، اثبات شده 
و علوم بر اساس مباین صحیح تبینی شوند 
تا پس از آن، ارتباط مسائل علوم با مباین 
یل  وشن شـــــود. مباین صحیح، اصو آن ها ر
که با قرآن موافقند، یعین عقل و  هســـــتند 
کامل دارند. بعد نقل در اینجا با هم توافق 
ازآنکهدرمعرفتشـــــنایسجایگاهمهم
کهمههچیز عقلتبینیشدومعلومشد
درمعرفتهایحیسخالصهمنیشود،
چننیاصـــــولومطالیبرابایـــــداثبات
کرد.پس،یکمرحلهازاســـــالمیکردن
کهمباینآهنارااثبات علومایناســـــت
کنمیوآهنارابهمباینصحیحخودشـــــان
برگردانمی.آنمباینخواهناخواهاسالمی
خواهندبود.ماادعامنیکنمی،بلکهوقیت
کردهامیو یمیاسالمیاست،حبث میگو
کنمیتابه میتوانمیآنرابرایمشااثبات
ایننتیجهبرسمیکهآنمباینمهاناست

کهاســـــالمو-بهفرمایـــــشمقاممعظم
ید.وجـــــودروحی رهبری-قـــــرآنمیگو
بـــــدنبایقمباند راکهبتواندمســـــتقلاز
بایدپذیرفت.وجودروح،اســـــاسمهه
اعتقـــــاداتبهمعادوعـــــواملمافوقاین
وح و پذیرش  عاملجسمایناست.انکار ر
وغ  ِصـــــرف انفعاالت مغزی بـــــه معنای در
زخ، قیامت،  دانســـــن معاد، وحی، عامل بر
جبرئیل، و ... است. اینگونهامورباحس
درکمنیشـــــوند.ممکناســـــتاستادی
توجهنداشتهباشدوبدونغرض،مهان
چیزهاییراکهیادگرفتهبهدانشجوارائه
دهد،ویلکســـــاینمیبایستاینمباین
رانقدکردهباشند.اینیکخبشازنقد
کیلاین علومانساینرایجاســـــت.نقد
اســـــتکهاینعلومبـــــراصولموضوعه
یالیســـــیتمبتیناســـــت. غیراهلیوماتر
کهچننی کرد دراینخبشبایـــــداثبات

اصولومبایناشتباهاست.•
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  خنبـــــگان علوم انســـــاین و آنان که دایعه دار در حبث حتول علوم انســـــاین هســـــتند، هـــــر کدام از 
نظرهای متفاویت به مســـــئلٔه علوم انساین نگاه می کنند. عده ای در مباین حتول صاحب نظر هستند 
مجند؛ جناب آقای دکتر تقوی، اســـــتاد  و عـــــده ای به پژوهش های موردی اشـــــاره می کنند. حمقق ار
متام خبش بالیین دانشـــــگاه شـــــیراز )دکتری روانشـــــنایس بالیین از دانشگاه لندن( اســـــت. دغدغٔه او 
در ایـــــن ســـــالیان دو ابر پروژه یکـــــی رومشندی و نظـــــام وارٔه علوم دیین و دیگری تولیـــــد مفاهمی پایه در 
یح دکتر تقوی به نکات بســـــیار قابل  حبث حتول علوم انســـــاین بوده اســـــت. در این گفت و گوی صر
اســـــتفاده ای که حاصل ســـــال ها جماهدت ایشـــــان در مســـــیر حتول علم بوده است، اشـــــاره می کند.
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نگاه به درون...
مصاحبهبادکترسیدمحمدرضاتقوی،

عضوهیئتعلمیدانشگاهشیراز

سیدمحمد آل عمران
وان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز  • •  دانشجوی کارشناسی ارشد ر
•  M _ a l e o m r a n @ y a h o o . c o m  •

که می دانمی دانش    دکتر تقوی مهان طور 
وان شـــــنایس از غرب وارد ایران شده است  ر
یب دارد، و امروزه در دانشـــــگاه  و ماهیت غر
یس می شود. به نظر مشا آیا برای کاهش  تدر
مشـــــکالت جامعه به صـــــورت ویژه مفید 

کاری دارد؟ هست؟ آیا نیاز به چکش 
پاســـــخبهاینســـــؤالمقداریحساس
یمیایندانشمفید گربگو هســـــتیعینا
یمیمفید گربگو نیســـــتتبعایتدارد،وا
هســـــتهمتبعایتدارد.مقدارینیازمند
کهما بهحبث،بســـــط،وتوضیحاست
راســـــتوغلطراازهمتشخیصدهمی.
کـــــهمادر روانشـــــنایسدانیشاســـــت
یادینداشـــــتمی! شـــــکلگیریآننقشز
کهدرفرهنگ ماحاملدانیشهســـــتمی
دیگریمتناســـــببانیازهایآنجامعه،

کهبهانســـــان اهداف،مباین،ونگاهی
یژگیدانشروانشـــــنایستوجه دارند؛و
بـــــهپدیدههـــــایمشـــــهود،عیین، یاد ز
ملموساستدرحایلکهبهپدیدههای
!

ً
یاقطعا

ً
یبا عاملغیبتوجهیندارد،تقر

کهمیتواند بنابرایندربعـــــیضزمینهها
مفیدباشـــــدبهدســـــتاوردیمیرسد،در
عنیحالدربعیضزمینههابدوندرنظر
گرفنتارتباطبـــــاپدیدههایغیبمطرح
میشودکهموجبضرراست.مابادانیش
کهمنیتوانمییکحکمکیل روبروهستمی
درمـــــوردشصادرکنمی،بلکهبهصورت
یکطیفاســـــت.درواقـــــعدرمواقعی
کـــــهخییلمفید بهخصـــــوصتکنیکال
کهمفهومشبا است،ودربعیضمواقع
حقایقومباینانسانشنایسارتباطپیدا
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میکند،میتواندمضرباشد!ازمنظردیگر
کوتاهمدتمیتواندمنافعیداشـــــته در
باشـــــد،امادردرازمدتمشـــــکالیتبه
مهراهدارد.مانیازمندیکســـــنگحمک
هســـــتمیتابتوانمیدرآنچارچوبخبش
مفیدومضرراتشخیصبدهمی.هرچند
یـــــایبراتوصیهمنیکمن، ورودبـــــهاینارز
یراتـــــازماینکهدیـــــدگاهاجیایبخودرا ز
شـــــکلندهمیومالکصحـــــتخودرا
یـــــفنکنمیکهچهچیزیدرســـــتو تعر
غلطاست.شایددقیقهمنتوانمیاظهار
یایبدانشروانشـــــنایس کنمییاارز نظر
راتعجیلکنمی.ایـــــنمواردواقعیتهایی
گرفتوبهنظر کهنبایدنادیده هســـــتند
میرســـــدبهزماینکهمادیـــــدگاهاجیایب
خودمانراداشتهباشـــــمی،موکولشود!

  در مـــــورد دســـــتیایب به دانـــــش اجیایب 
یت در جامعه در حال مطرح  نظرات متفاو
وانشـــــنایس دیین  شدن هســـــت در حوزه ر
اســـــالمی، عده ای قائل به  وانشنایس  ر یا 
که ما باید یک علمی ایراین  این هســـــتند 
اسالمی داشته باشمی و عده ای قائل هستند 
یب را هتذیب  وانشنایس غر که ما باید دانش ر
که قرار است فقط  کنمی، مثل ســـــاختماین 
که تضاد دارد با فرهنگ را  در و پنجره هایی 
کنند و عده ای قائل به این هستند  جاجبا 

که بایـــــد طرحی نو در انداخـــــت در عامل و 
کدامیک  وانشـــــنایس به نظر مشا  یف ر تعر
می تواند اســـــتحکام الزم را داشته باشد تا 
یعتر به ســـــرمنزل مقصود برساند؟ ما را سر
می مایکســـــرینیازهایضـــــروریدار
کهمنیتواننادیـــــدهگرفت،یعیندرواقع
کنمی منیتوانمیجامعهیادانشراتعطیل
تـــــادیدگاهاجیـــــایبخودراشـــــکلدهمی
کـــــهممکناســـــت2۰یا۵۰ســـــالزمانبر
می یکمرحلـــــهگذاردار

ً
باشـــــد،وقطعا

کهمنیشـــــودزمـــــانآنراتعینیکنمی1۰یا
کهدراینمرحلهدانش 2۰یا۵۰ســـــال
روانشنایسموجوددرخبشهایعمده
میتواندبهماکمککند.امااینمرحله
گذارنبایدرهزنشـــــدهوماراجمابکند
کـــــهوقیتبهدانیشرســـــیدمیدســـــتاز
می.درواقعتالشاصیلما تالشبـــــردار
بایدرویدیدگاهتأســـــییسباشد،البته
گاهیزمحات 

ً
دیدگاههتذییبهمحقیقتا

کردندیدگاهتأســـــییس بیشـــــتریازبنا
میتواندداشـــــتهباشد.امامفهومدیدگاه
که تأسییسنبایدمارابهاشتباهبیندازد
گوشراروی یعینمیخواهمیچشـــــمو
دانشموجـــــودببندمیوازصفرشـــــروع
کنمی؛درخییلازمـــــواردجتارتمیتوان
اســـــتفادهکرد،نوعحضـــــوروورودآنها
بهنوعمســـــئله،حیتروشهایحتقیق
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ازمجله؛مصاحبه،پرسشنامه،روشهایکمی،کییف،
وترکییب،اینجتاربرامامیتوانمیاســـــتفادهکنمی.در
عنیحالکهازدانشغریباســـــتفادهمیکنمیبایسیت
کهایندانشراشکلداده،در مراقبخاستگاههایی
چـــــهفضایتارخیی،جغرافیاییباچهنیازهاییبوجود
آمده،منشـــــأوخاستگاهچهبودهومارادردرازمدت
بهکجاخواهدبرد،باشـــــمی.حیتدرمیانمدتودراز
گاهباشمی مدتهمباخاســـــتگاهدانشروانشنایسآ
ینصدمهبهماواردشود،درعنیحالنادیده تاکمتر
گرفنتوانکارایندانشهـــــمبهمایکجوردیگری
صدمهخواهـــــدزد!بنابرایننیازمنـــــدحرکیتدقیقاز
جانبحمققنیوروانشناسانمااست.ازاینجنبهکه
وقتبگذارند،مباحثهکنند،مرزبندیهارامشـــــخص
کارتأســـــییساســـــت. کـــــهدرهنایتهدفآن کنند

ید؟ وان شنایس تأسییس دار   آیا مشا چارچویب برای ر
چارچوبنیازمندتوافقبنیروانشناسانخمتلفاست
کههرکدامنقشهراههایمتعددیدرذهندارندکهتا
وقیتبهیکادراکاتیکســـــاننرسمی،منیتواندمثمرمثر
باشـــــد.مانیازمندتعاملهســـــتمیتاروینقشهراهبه
گرچیزیازحالتفردیخارجو توافقبرســـــمی.یعینا
درجامعهتاثیرگذارباشد،بایدتبدیلبهفرهنگشود.
مافرهنگراادراکاتبهتوافقرســـــیدهمجعمیدانمی،
یعینمجعیمتخصصازروانشناســـــانرویمســـــیرو
پرسیت نقشهراهبهتوافقبرسند.درواقعارگاینبایدسر
رابرعهدهبگیرند،افرادرامجعکنند،وگاهیبادســـــتور
جلساتمشخصجلسهداشتهباشندوبرومیبهمسیت

D
که در  ما حامل دانیش هستمی 

فرهنگ دیگری متناسب با 

نیازهای آن جامعه، اهداف، 

مبـــــاین، و نگاهـــــی کـــــه به 

انســـــان دارند؛ ویژگی دانش 

به  یاد  ز توجه  روان شـــــنایس 

عیین،  مشهود،  پدیده های 

که  ملموس اســـــت در حایل 

بـــــه پدیده های عـــــامل غیب 

در  بنابراین  نـــــدارد،  توجهی 

که می تواند  بعیض زمینه ها 

مفید باشد در عنی حال در 

بعیض زمینه ها بدون در نظر 

پدیده های  با  ارتباط  گرفن 

می شـــــود  مطـــــرح  غیـــــب 

کـــــه موجـــــب ضرر اســـــت.
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کهبهتوافقبرسمی.رسیدنبهتوافقیعین
نظـــــرهیچکدامبهصـــــورتمطلقاجنام
می. منیشود،بنابراینتعاملنظراترادار
ممکناســـــتتعاملنظـــــراتضعیفتراز
خبیشازنظراتباشـــــدویلایننظرات
درفرهنـــــگکارمنیکند،چـــــوندریک
کارمیکنمیبایدبتوانجمموعهرا جمموعه
یف کرد.پـــــسآنفرهنگراتعر متقاعد
میکنمی،ادراکاتبهتوافقرســـــیدهمجع
گرچـــــهممکـــــناســـــتکیس ارزشدارد

کهدیدگاهثابتتریهم کند بتواندثابت
داردمابایدبدنبالحموراصیلباشـــــمیتا
درطولزمانحمـــــورراتعدیلوتصحیح
کنمیدرغیراینصورتآنحرکاتفردی
یـــــرهایبهنتیجهمنیرســـــد.تالش وجز
تروجیی،یعینمادرخبـــــشتروجییباید
کهبهیکنقد، بهیکمجعبندیبرسمی
حتلیلدقیقروانشـــــنایسموجودبرسمی،
امااینخبشکایفنیستوقسمیتازکار
است.بعدازحتلیلنقطعهضعفبهیک
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دیدگاهاجیایببرســـــمی.یابهیکدیدگاه
پژوهیشبرسمیکهایندیگاهنیازمندافراد
دغدغهمندیدرســـــطحکشوراستکه
درجلسایتروشاجیایبراشکلدهند.

وان شنایس    چالش اصیل و عمده ای که ر
را در مســـــیر حتول دچار مشـــــکل می کند، 

چیست؟
که چالشاصیلوعمده،باوریهست
روانشناساننسبتبهروانشنایسرایج
دارند،بهنظرمیرسدجامعهروانشنایس
درکشور)شایدصحیحنباشدمنبگومی(
حتلیـــــیلدقیـــــقازنکاتمثبـــــتومنیف
ندارند.شایدبیشـــــتربهایندلیلاست
کهفرصتتأمـــــیل»شـــــدن«راندارندیا
جامعهاینفرصترابهآنهادادهاست.
دانشـــــگاهیاوزارختانهبایدفرصیتبرای
تأملدرنظرمیگرفتتابتوانندیکنقد
منصفانهنسبتبهدانشموجودداشته
باشـــــند،تابتوانندمتوجهبرخورددانش
اعتقادی دیدگاههـــــای با روانشـــــنایس
ماشـــــوندوبهیکشناســـــاییبرســـــند.

ین چالش  رگتر   در مورد نوع تعامل در بز
وان شـــــنایس اشـــــاره  موجـــــود در جامعـــــه ر
کردیـــــد. نوع مواجهه باید براســـــاس مباین 
فرهنگـــــی و اعتقـــــادی خودمان باشـــــد یا 

یب ها هم به  که خود غر یت  براساس اشکاال
گرفته اند؟ ن  وان شنایس مدر ر

گرخبواهمیمبنارااشکاالتروانشناسان ا
غریبدرنظربگیـــــرمی،بازهممادرزمنی
آنهابـــــازیمیکنمییعیناصولومبنای
آنهـــــاراپذیرفتـــــهامیوبهعنـــــوانیـــــک
مصلحمثلخودشانمیخواهمیبرگردمی
واشـــــکاالترادرســـــتکنمی،دربعیض
خبشهاممکناســـــتایناتفـــــاقبیفتد
ویل،بایسیتنســـــبتاینروشبامباین
کنمیو وباورهایخودبتوانمیاســـــتخراج
گرمیخواهمیکاریاجنامدهمیبایســـــیت ا
متناســـــببااینمهاهنگـــــیوباورهای
یربنـــــاییخودمانباشـــــد.البتهبعیض ز
تصورشـــــانایناســـــتکهعلومانساین
اســـــالمیرابایسیتازمنتاستخراجکنمی
)قرآن،سیره،ادعیه،سنتپیامبراسالم،
وچهاردهمعصوم(کهخییلمهماســـــت،
وجایگاهکیلداردومهیشـــــهراهنمایما
خواهدبود.نهتهنادرورودبهروانشنایس
اسالمیمابهمنتنیازمندهستمیبلکهدر
یایببه طولمســـــیرهممادِامئبرایارز
می.امـــــااینتصور اینمـــــنتاحتیاجدار
کـــــهمابایدعلومانســـــاینرافقطازمنت
خییلبراینباور

ً
دربیاورمی،منشخصا

نیسمت.اعتقاددینایناستکهخداوند
متعالســـــهمنبعومنشأرابرایدستیایب
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ین بهعلومدراختیاربشرگذاشتهاست،یکعاملتدو
یعکهمهانمنتذکرشدهاســـــت؛دیگریعامل یاتشـــــر
یناستکهبایدبگردمیوبهواقعیتهانگاهکنمی تکو
کهنقشعقلخییلپررنگمیشـــــود)عقلمتعبدنه
عقلخودبنیان(؛ویکمنبعدیگرمعرفتنفساست
یعینماباســـــهمنبعوتعاملآنهابایدروانشنایسرا

اجیادکنمیکهبهنتایجمیمونومبارکبرسمی.

حیی مباحث    در مـــــورد حبث مباحث تکویین و تشـــــر
یادی مطرح شده است اما در مورد معرفت نفس چگونه  ز
می تواند در تولید علم به ما کمک کند بیشتر توضیح دهید؟
گرما کیددارد،یعینا اســـــالمروینوعیازمعرفتتا
موجوداترابهنبات،گیاه،انسانتقسمیبندیکنمی،
مشخصاستکهانسانگلسرسبدهسیتاست،در
یسیت،رفتاریوغیرهرا مطالعهانسانمیشودجنبهز
درنظرگرفتویلدرواقعبراساسباورمامعرفتنفس
گرانسانکهگلسرسبد راانفعمعارفگفتهاند،یعینا
گرمطالعاترادرپیشگیرمیمیتواند هســـــیتاست،ا
ینهاباشـــــد،پسماازاینمعرفتنفس جزءنافعتر
غافلمیشومی.بهنظرمآجناییکهخداوندمیفرماید:
مـــــاکلامسارابهانســـــانآموختمیدرواقـــــعافکارمتام
ایندودردرونانســـــانوجوددارد،ویلاینانســـــان
دســـــتریسبهآننداردونیازمندســـــرنخهاییهست.
کند، کهبتواندبهچننیدانیشدستریسپیدا کدهایی
ین یعینمنبعدانشفقطمنبععاملبیرونوکمالتکو
ید کنیدمتوجهمیشـــــو گربیشـــــترمطالعه نیســـــت،ا
دردرونایـــــناتفاقمیتواندبیفتد،وانســـــانبهاین

D
بایسیت مراقب خاستگاه هایی 

که این دانش را شکل داده، 

خیی،  تار فضـــــای  چـــــه  در 

نیازهایی  چـــــه  با  جغرافیایی 

و  منشـــــأ  آمـــــده،  بوجـــــود 

خاستگاه چه بوده و ما را در 

کجا خواهد  بـــــه  دراز مدت 

برد، باشـــــمی. حـــــیت در میان 

مـــــدت و دراز مـــــدت هم با 

خاستگاه دانش روان شنایس 

یـــــن  کمتر گاه باشـــــمی تـــــا  آ

صدمـــــه به مـــــا وارد شـــــود.
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کهدانشازدرون جوششدروینبرسد
گاهیبرساند. جوشـــــشکندوفردرابهآ
آنخبـــــیشازدانشکهاثـــــررامیگذارمی
علـــــمحصویلآنخبشاســـــت،کهمااز
تعاملظرفیتهاییمثلحسوعقلفرد
می.اماخبش باعاملبیرونبدستمیآور
عمدهعلومانســـــایناســـــالمیبهدانش
حصویلبرمنیگرددوبهدانشحضوری
برمیگردد.یابهدانششـــــهودی،دانش
ذویقبرمیگرددکهرویاینقســـــمتما
خییلمانورندارمی.ویلانســـــانهاییکه
دراینزمینهجوشـــــشدرویندارندیادر
کردنـــــددرواقعبهروشهای خوداجیاد
بسیارعظیمیرسیدندکهمانبایداینرا

نادیدهبگیرمی.

کجا    جایگاه جتربه در این تقسمی بندی 
قرار می گیرد؟

مهـــــهچیزهاییکهمامیگـــــومیهنادیدر
درونانســـــانهست.آجناییکهخداوند
متعـــــالمیفرماید:کلامسارابهانســـــان
آموختمی.ازحددانشهاینظریخوب
ادراکمنیشودجزءاینکهماباعاملبیرون
کنیدظرفیت تعامـــــلکنمی،یعینفـــــرض
ســـــخنوریوزبانآموزیراخداونددر
یدهاســـــت،اینباورمنیشود درونماآفر
مگـــــراینکهدرعاملبیـــــرونصحبتکنمی

وتعاملبرقرارکنمی،واینچیزیاســـــت
کهدردرونمافعـــــال،ویلدرحیوانات
گـــــرتعاملهـــــمبکند نیســـــت،وحیتا
فعالمنیشـــــود.بهمهنیترتیببسیاری
ازدانشهـــــایبشـــــریفطـــــریودروین
درمقابلهباواقعیـــــتمیتوانندعملیایت
کنیدمامیفهممیکه بشوند.اینکهفرض
گر کلبزرگترازجزءاستدرعنیحالا
باعاملبیرونتعاملنداشتهباشداینرا
متوجهمنیشود.مانیازمندآنهستمیآن
کهدردرونماهستومتوجه چیزهایی
میشـــــومیدرمقابلهباعـــــاملبیرونجتیل

پیدامیکند.

کنون تولید  که تا وان شنایس دیین    حبث ر
شده از پرسشنامه ها و پروتک های درماین 
کاربســـــت و اتاق درمان چه  به نظرتان در 

جایگاهی می تواند داشته باشد؟
بهمیزاینکهمااشـــــرافپیـــــدامیکنمیو
گاهمیشـــــومی نســـــبتبهدانشجتریبآ
میتوانمیآنهـــــارادرمیانعمل

ً
طبیعتـــــا

همبکاربگیرمیمنهتایکحبثاسایستر
وجوددارد،وآنایناستکهبسیاریاز
روشهایکهمااالنبهعنوانروانشنایس
اســـــالمیبدســـــتآوردمیبامهـــــاننقد
ایدئولوژیغریببدســـــتآید.یکحبث
کهروانشنایس کلیدیاینجاوجوددارد:
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یـــــاعلـــــومانســـــایندرواقـــــعجایـــــگاه
وش شـــــنایس(چیست،مشا یکی)ر متولوژ
بدونروششنایسمنیتوانیدبهعاملورود
گرماباورمان کنیدورویشراتولیدکنید.ا
اینباشـــــدکهمهنیروشهاوجوددارد،
خروجیمیشودمهنیکهاالنوجوددارد
گر منهتامابایدبهاینسؤالپاسخبدهمیا
مادرمباینانسانشنایسبانظامسکوالر
می. دار بنیـــــادی و کلیـــــدی تفاوتهای
یعیننوعنگاهمابهانســـــانکهمنوارد
گذارههامنیشـــــوم، جزئیاتومولفههاو
گرنگاهمابهانسانبانگاهروانشنایس ا
گر کلیـــــدیدرمبدأدارد،وا رایجتفاوت
درغایتمادنبالانساینهستمیبایک
کهخیـــــیلمتفاوتبادانش یژگیهایی و
موجودیعیندرمبدأودرنقطهانهتاباهم

ً
ماهیتا

ً
خییلمتفاوتهستمی.پساساسا


ً
نسبتا یا متفاوت بایسیتروششـــــنایس
متفاویتداشتهباشمی،پسمامنیتوانمیاز
ین کنمیبنابر یکمسیریکساینصحبت
حاالبایسیتببینمیاینروششنایسچی
هســـــت،اینجااینســـــؤالدرستاست
اینکهاینجاحبثازجزئیاتنیســـــتکه
بـــــاروشهایدانشموجودرااســـــتفاده
کـــــیساینجاآنراتغییـــــردهمیما کنمیو
ینروششنایسموجودرا بایسیتجایگز
بایدآنالیزکنمی،متوجهمیشومیمیتواند

روششـــــنایسماچوندرمبدأوهنایت
مقصـــــدمتفاوتهســـــتمیمنیتواندخییل
شـــــبیهروششـــــنایسموجودباشدپس
بایسیتدنبالیکچیزدیگریبگردمیکه

درواقعباآنمتفاوتاست.
حاالاینجاچند پیشهنادبهنظرممیرسد:
روشهـــــایموجودمثلاینهســـــتکه
یکانســـــانغـــــریبدارد.بـــــهپدیدهها
نگاهمیکنـــــدوقواننیآهنارااســـــتخراج
میکندمتناسببامنوعات،خواستهها،
اهداف،خواهشتأثیروقاعدهراکشف
کندکهقاعدهغلطنیســـــت،تکرارپذیرو
بقیهمیتوننببینندویلمعلومنیستکه
کهدینمیخواد اینآنچیزینیســـــت
کهنگاهمنیکند،خب چونبانگاهدیین
یـــــکطرفماوقیتمتوجهمیشـــــومی از
ینشموجوداتوهر خداوندمتعالازآفر
انسانهدیفداشتهاست،آجنایکهشاید
مســـــتندشآیه3۰ســـــورهبقرهاستکه
ینـــــدکهماعبادتمیکنمی مالئکهمیگو
یزبایدبیاید، پسچرااینانســـــانخونر
خداونـــــدمیفرماید:چیـــــزیمیدامنکه
مشامنیدانید،خبمســـــلماســـــتکهاز
کارغیرحکیمانه اینکهعمـــــیاالطـــــرق
ســـــرمنیزند،پسانسانرابرایمنظورو
یدهودرواقعشـــــایدیکیاز مقصودیآفر
تفاوتهایعمدهدانشعلومانســـــاین
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کهدر اسالمی،بادانشرایجایناست
علومانساینرایجحمققازعقلوبینش
کشف کهقاعدهرادیر اســـــتفادهمیکند
یمیدرعلوم میکندکهشـــــایدبتوانمیبگو
انســـــایناســـــالمی،حمقققبلازاینکه
قاعدهراکشـــــفکندارتباطپیدامیکند
کـــــهبااینکهاینمقصـــــودومقصوداهلی
چهبودهاســـــت،یعینادراکمیکندکه

هدفچهبودهوبعدازایناســـــتعدادو
قابلیتهایشراکهمتدینباشددراضای
ایناهدافمصرفمیکندوقاعدهایبه
کمکمیکندانسانبه که دستمیآید
آناهدافخداوندبرسد،پسآندسته
مؤثرتولیدمیشودکههرچهدانیشاست
وحاجتتکـــــرارپذیریتعمـــــمیپذیری
داشـــــتهویلخیرهســـــتوجبرراهمبه
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کـــــهخداوندطرح دنبالندارد.درســـــته
ونقشـــــههایدارداماانســـــانمیتواند
کندازایننقشهیاتبعیتنکند. تبعیت
مامیگومیانسانهایمتدینانسانهای
کهایننقشـــــهرامیشناسندو هســـــتند
تبعیـــــتمیکنندوبـــــاظرفیتهایخود
برایکشـــــفقواننیمصروفمیکنندکه
ینمابایســـــیتدر اهلیرانیزمیبرد،بنابر
داشته دیگری ین جایگز روششـــــنایس
پیشـــــهناد ین باشـــــمی،منروشجایگز
میکـــــمنکهبهامجالواردحبثمنیشـــــوم

چونخییلطوالیناست.
حبـــــث اول:پیشـــــهنادعلـــــومطباطبایی
یات،ایشاندرواقع استرســـــالهاعتبار
کردند؛علومحقیقو علومرادودســـــته
یاتعلومحقیق علوماعتبـــــاری،اعتبار
ازهســـــتهاصحبـــــتمیکنـــــدجـــــایی
میمبـــــاینهسیتشـــــنایسو کـــــهمـــــادار
انسانشنایسرامیگیرمی،اینهاحقایق
هســـــتندجاییکهماازغایتهاصحبت
میکنمیکهاینانســـــانقراراستبهکجا
کهمااز برسد،آجناحقایقهستندجایی
غایتهاصحبتمیکنمیکهاینانســـــان
کجابرســـــد،آجنابرحقایق قراراستبه
هســـــتندتهنابنیاینمبادیورســـــیدن
بهآن،عقلانســـــانبهمفهوموســـــیعی
کهحضرتآیـــــتاهللآمیلبکارمیبرند:

یدیو یدی،ونیمهجتر )عقلجتریب،جتر
شهودی(.بنابراینعقلانساینمفاهیمی
کهایـــــنرابهغایتش رااعتبـــــارمیکند
برســـــاندووقیتکهاینمفاهـــــمیرااعتبار
میکندبایســـــیتمســـــتندبـــــهآنحقایق
باشـــــدیعینهرچیزیرارامنیتوانداعتبار
کندوحضـــــرتآیتاهللطباطباییمقدار
آنرانشـــــاندادهاندکهچگونهمیتوانمی
یاتبرســـــمی،یک ازآنحقایقبهاعتبار
ســـــیریجبایآنمتدولوژیغریببهسیر
کردنروششـــــنایس اینکـــــهنیازمندپیدا
جزیئترحتقیقبیشـــــتربایسیترویاین
یـــــندریکمقالهجناب کنمی،بنابر کار
عالمـــــهنشـــــانمیدهندکهمـــــاچگونه
یاترا ازاینحقایقوهســـــتهااعتبار
می،ودرمقالهدیگرنشانمیدهند بساز
یاتمارابه کهچگونهخودایـــــناعتبار
کهدرواقع حقایقمیرسانندیعینهدیف

بودهواینیکمسیرهست.
مســـــیر دومکهعرضمیکمناینهســـــت
کهمابهجایحبـــــثمتدولوژیکهیک
انساینهستدرمتدولوژیرایجونگاه
میکندبهپدیدههاوقاعدهکشفمیکند.
اینازعقالنیتشاســـــتفادهمیکندمنهتا
اینعقلنیزخودبنیاداستوخاصیتش
اینهســـــتکهمنهتیبهانباشتدانیش
میشـــــودودرواقعمنهتـــــیحمققبهمتام
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وجوددرگیرحلمسئلهمنیشودیعینزندگیاجتماعی،
فردی،خانوادگیوعلمییهچیزدیگراست،منهتادر
آنمسیردومکهمنپیشهنادمیکمنامسشرامیگذارم
حمکـــــتعمیلکهبایدبـــــرومیوقاعدهمندیهایکه
یده کهماراآفر میتواندمارادرخدمتاهـــــدافاهلی
بدســـــتآورمیویلازجزئیاتشنپرســـــیدکهچطوری
یکشاه میتوانداتفاقبیفتد،انشـــــااهللبرومیجلوتر
یناینروششـــــنایسمعاصر، کلیدجدیبرایجایگز

حمکتعمیلاست.

وانشنایس  که برای رسیدن به مباحث ر   پیش نیازهایی 
کیل تر علوم انساین اسالمی، شامل چه  اسالمی و بطور 
مواردی هست؟ و در واقع دسته بندی تر اشاره می کنید؟

بیشـــــترنیازجدیمطالبهجامعهعلمیاســـــت،این
کنون کهاینمطالبها مطالبهبایدوجودداشتهباشد،
جدینیســـــت،دراینمطالبهمسئلهاینهستندکه
گرقراراست اساتیددانشگاهبیشـــــترتعاملمیکنند،ا
اتفـــــایقبیفتـــــدبدونگذاشـــــنتانرژیووقـــــتاتفاق
گراینمطالبهتوسعهپیدا منیافتد،منفکرمیکمنکها
یان کند،وماهمکماساتیدندارمیعالمقندیادانشجو
عالمقندکهآهنارابتوانمیبهحرفبگیرمیوآهناشـــــروع
کنندومفاهمیراشکلدهند،پسپیشنیازهایاین
گاهیشـــــدننســـــبتبهاینطراحیوبرنامه مطالبهآ
یزیبرایرفنتبهمستاینمســـــئلهکهعرضکردم ر
هســـــت،یعینیکنقدمنصفانهنسبتبهایندانش
وپیـــــداکردنروشهایاجیایببهدرونروانشـــــنایس

معاصراست.

D
عمده  تفاوت هـــــای  از  یکی 

دانش علوم انساین اسالمی، 

با دانش رایج این اســـــت که 

در علوم انســـــاین رایج حمقق 

از عقـــــل و بینش اســـــتفاده 

کـــــه قاعـــــده را دیر  می کند 

که شـــــاید  کشـــــف می کند 

علوم  در  بگویـــــمی  بتوانـــــمی 

انساین اسالمی، حمقق قبل 

کشـــــف  از اینکـــــه قاعده را 

کنـــــد ارتباط پیـــــدا می کند 

که با اینکه ایـــــن مقصود و 

مقصود اهلی چه بوده است،.
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کارهایی برای افزایش این مهاهنگی    چه 
یق الزم است  شـــــخصیت های علمی، حقو
و مشا چه راهکارهای عمیل تری پیشـــــهناد 

می کنید؟
منبرداشـــــمتاینهســـــتبهمقداریکه
که گاهی دردانشـــــگاههایمااینخودآ
میدرحوزههابیشترباشدویل انتظاردار
باکمـــــالعذرخواهیدرحوزههاهماین
خوباســـــتویلبایدبهاندازٔهتوســـــعه
پیداکند،مابایسیتهماساتیدحوزویو
هماساتیددانشگاهیقدروارزشهمرا
بدانندوهمبدانندکهدرچننیخبشهایی
تالشهای

ً
میتواننـــــدکمککنند،قطعا

گانهنهتهنابهنتیجهمنیرسدوباید جدا
یـــــکمقطعیبرگـــــردمیواین دوبـــــارهدر
تعاملرااجیـــــادکنمی،پسچههبترکهما
یفهایعملیایت ازمهنیاالنبتوانمیتعر
کنمیونســـــبتهایارتباطرامشـــــخص
کنمیوانشـــــااهللتوانســـــتزمینهپیش
ببرمی،همالزماستدانشگاههاوحوزهها
بهاینمســـــئلهبپردازند.ایننیازمندان
شااهللتوجهبیشترمســـــئولنیاستمن
گاهی که مهچننیمعتقدبهاینهســـــمت
بهآموزشهایی نیازمند مسئولنیجامعه
یر کهوز کیس که هسنتاشـــــکایلندارد
یرمیشـــــود، علـــــوممیشـــــود،معاونوز
کارگاههاییباعلوم اینهابیاینددریک

انسایناسالمیآشـــــنابشوندچونتأثیر
یرهوشـــــیارباشد گریکمعاونوز دارد،ا
ونســـــبتبهحبثعلومانسایناسالمی
کندو میتواندجهـــــتدهیوهدایـــــت
دانشگاههارودوخییلاتفاقاتمیتواند
میکهایـــــناتفاقبیفتد. بیفتـــــد،امیدوار

گر نکته یا پیشهادی    سؤال و نکته آخرا
وانشنایس اسالمی  برای دانشجویاین که در ر
در حوزه علوم انساین اســـــالمی و در حوزه 
متدن سازی اسالمی دغدغه دارند و فعالیت 
ید بفرمایید: گر پیشـــــهنادی دار می کنند، ا
یانعالمقند خییلخوباستکهدانشجو
خودشـــــانراحفـــــظکنندوآشنایشـــــان
کشوروجود کهدر یانایت نســـــبتبهجر
کهنســـــبتبه داردودیدگاههایخمتلیف
حبثعلومانسایناسالمیهستهشیار
وبیشتراینرافراگیرندوقدرتفقهپیدا
کنندوانشااهللبقیهمســـــیررابرخودره
یدتاکهچـــــونبایدرفت،میتوانند بگو

یواشیواشانشااهللپیداکنند.
•
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مِن ديگِر ما !
کهذهنبسیاری کودکاندغدغهایاســــــت تربیتدینحمور
ازوالدینرابهخودمشــــــغولداشتهاست.درایندنیایحیرتکه
هرکسمعیارومبناییدارد.بایدبرچهاســــــایسفرزندانخودرارشد
دهمیوبهتعایلبرسانمی؟براساسفرهنگقرآنمعیارمهٔهرفتارهای
مابایدوحی،کتابورســــــولباشد.اینواژههاسهبیانمتفاوتاز
کتابثبتشدهورسولناطقو یکحقیقتاند.وحینازلشده،
عامل.مابایدبهدنبالاینباشــــــمیکهخودوفرزندامناندرهردورٔه
ســــــینرسولیاحجترابشناسمیوحکماورااجراکنمی.امانوعاین
حجیتدرسننیخمتلفمتفاوتاست.دردورهاولکهطفلحیس
یق خیایلاســــــتومفاهمیعیینرادرکمیکند،حکمرسولازطر
والدینبرایاورخمیدهد.لذاآنهاموظفندطفلراازحمرماتدور
نگهداشــــــتهورزقحاللبرایاوفراهمآورنــــــد.امادردورٔهتکلمتا
بلوغکهدورٔهگذاریاســــــتبرایرسیدنبهشکوفاییعقل،اوضاع
طوردیگریست.درایندورهعقلبهعنواندستگاهحجتشنایس
نصبمیشودومفاهمیعیینبهمستمفاهمیانتزاعیپیشمیروند.
رســــــاندنحسوخیالبهعقلدرســــــننیابتداییروشهایتربییت
خاصخودرامیطلبد.تربیتدراینمرحلهششرأسداردکهبه

چندمورددرادامهاشارهخواهدشد:

زینب بنکدار
وان شناسی دانشگاه رفاه  • •  دانشجوی کارشناسی ر
•  n b t t 7 6 @ g m a i l . c o m •  
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 متثیـــل1 
گروالدینبتوانندموضوعات  ا
قالـــبحمســـوس عقـــیلرادر
کننـــد، کـــودکبیـــان وملمـــوسبـــرای
کـــرد. اوهبتـــرحقایـــقرادرکخواهـــد
کالمـــیباشـــند. نبایـــد 

ً
متثیلهـــاحتمـــا

اتفاقـــات و اشـــیاء  از اســـتفاده بلکـــه
روزمـــرههـــممفیـــدخواهـــدبـــود.

 تفکـــر2 
تفکرواســـــطٔهبـــــنیخیالو
بســـــیار پس اســـــت. عقل
کودک ایندورهبایدبا امهیتدارد.در
میو بهحبثوپرســـــشوپاســـــخبپرداز
اورابـــــهاســـــتداللکردنســـــوقدهمی.
البتـــــهیادمانباشـــــدتبعیـــــتازاحکام
دیـــــینبایـــــدبارضایـــــتمهراهباشـــــد.
بـــــهمهـــــنیخاطرتـــــامتوجـــــهدخلوری
کـــــودکشـــــدمیبایـــــدعقـــــبنشـــــیین
بـــــارهحمبـــــتکنمیوســـــپسبه داره،دو
می.ایـــــنحبثها ادامـــــٔهحبـــــثبپـــــرداز
میتوانندبســـــیارســـــادهباشـــــند.مثاًل
یـــــد: کـــــهبـــــهفرزنـــــدشمیگو پـــــدری
»چـــــرارنگصوریترادوســـــتداری؟
مـــــنمیگومیآیبقشـــــنگتراســـــت«.
یقبهاســـــتدالل کودکخودراتشـــــو و
رنـــــگصـــــوریتمیکند. بـــــرایبرتری

 تعبـــد3 
چونتفکـــــرطفلدردوره
 اولبراساسحسوخیال
اســـــت،براساسدوســـــتداشنتهای
خـــــودعملمیکنـــــد.امـــــادردورٔهدوم
کودکبایدبیاموزدذیلخواستقواننی
عملکند.پسبایـــــدتعبدرایادبگیرد.
تعبـــــدازمهٔهرئـــــوسایـــــندورهمهمتر
کودک گردیگررئوسدر اســـــت.چونا
شـــــکلبگیرداماتعبدنداشـــــتهباشـــــد،
تفکـــــرومتثیـــــلو...درمســـــیرباطل از
اســـــتفادهمیکند.الزمبهذکراســـــتکه
گرشـــــکلگیریاینمفاهمیدرکودکبا ا
یادهرویمهراهباشـــــد،چون تنبیـــــهوز
کودکقدرتمقابلهنداردبایدونبایدها
نوجواینبهیبراهه رامیپذیـــــرد.امادر
ایندورهنبایدبا میرود.پستعبـــــددر
اجبارمهراهشـــــود.البتهقوانیینبایددر
خانهوجودداشـــــتهباشدامااصلتعبد
کودکخودش ایننیســـــت.تعبدیعین
کارها خـــــودشراملـــــزمبهیکســـــری
کنـــــد.نهاینکهوالدیـــــنملزمشکنند.
ونتایج کـــــودکبایدبادینآثـــــار خود
کارهـــــاکمکمبـــــهایننتیجهبرســـــدکه
بایـــــد،بایدونبایدیبهاوگفتهشـــــود.

کر شده باید در شش حمور اجرا شوند: رئوس ذ
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حمور اول: توجه به صحت بدن
کودکبایدباخلقتخودآشناشودوبداند
کهباعثسالمیت کهچهعوامیلهستند
اومیشوند.همچننیبداندکهاگرنعمت
میدهد. رخ اتــفــایق چــه نباشد سالمیت
کهفرزندامنانرادرایندوره خوباست
گاه ازمتایزاتانسانهاوبقیٔهموجوداتآ

کنمیتابهتوامنندیهایخودیپببرند.

حمور دوم: توجه به نعمت هر کدام از اعضای 
بدن و کارکرد آن ها

توجهبهتوامنندیهابهطورجداگانهواین
کهکجابایدازآنهااستفادهکرد.

حمور سوم: توجه به زمان و اجل
دارد. زمـــان چیزها بعیض کــه ایــن درک

ً
بعیضکارهابایداآلناجنامشوندامابعدا
نتیجهبهدستمیآید.یااینکهاگرکاری
دریکمدتخایصاجنامنشودباعث

ضرروخرایبخواهدشد.

حمور چهارم: توجه به توان یادگیری
را منچهچیزهایی که مسأله این درک
میتوامنبیاموزم.توجهبهاینکهحیتاگر
کاریرابلدنباشممیتوامنآنرایادبگیرم.

حمور پنجم: توجه به اختیار
تاقبلازاینکودکبهاختیارخودتوجه
ندارد.حاالبایدمتوجهشودکهدربعیض

دیگر برخی در و دارد اختیار موضوعات
اگر که بیاموزد باید طــور نـــدارد.ومهنی
رفتاریراخمتارانهاجنامدهدنتیجهاشرا

خواهددید.

حمور ششم: توجه به باید و نبایدها
اینحموربهعنوانحمورپایاینبایدبهطور
طبیعیپسازآموخنتحمورهایقبیلشکل
بگیرد.یعینکودکآنقدربهزمانوعواقب
توجهداردکهدرخواستمیکندبهاوباید
گفتهشود.اینمهانچیزیست نباید و
بــاموال ــبــاطعبد ارت در بــلــوغ از بعد کــه
میبینمیکهبهدنبالبایدونبایدهاییست
ــت. ــرایـــشتــعــیــنیکـــــردهاسـ ــدابـ ــهخــ کـ

کودکان،هر گفنتبایدونبایدبه درمورد
چهسنکودکبیشترشودبایدونبایدکم
میشودودرعوضشدتمقابلهبیشتر
تنبیه مقابله شــدت از منظور مــیشــود.
نباید و باید طلب افــزایــش بلکه نیست
یرهفتسال ز اولیعین اســت.دردورٔه
کودکازهرده یاداستاما بایدونبایدز
تا»باید«درهفتهامکانعدولازنهتارا
تاست دو »باید« دورهسوم در اما دارد.
کدامنبایدوجود اماامکانعدولازهیچ
داشتهباشد.نکتهایکهدرتربیتکودکان
ابتداییامهیتداردمساعدتپدرومادر
وابستهبه کامالً است.دردورهاولطفل
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منابع:

۱.سخنراینهایاستادهاین

یس چیتچیان،۱۳۹۲،تدر

کتابرشد۲،از تکلم تا 

بلوغ،کانالقطرهایاز

یایقرآن: در

ble.im/Ghatrei_az_

daryaye_Quran

۲. ظهور مشورت و ادب،هتران،

انتشاراتقرآنواهلبیت

نبوتعلهیمالسالم،چاپ

دوم،ص۹۶_۱۵

مستقلخواهدشد.پسدر
ً
والدیناستودردورهسومکامال

دورهتکلمتابلوغبایدبامساعدتوالدینازوابستگیکانلبه
استقاللکاملبرسد.درایندورهنهبایدوالدینتکالیفدریس
کودکرااجنامدهند،نهاینکهاورارهاکنند.بلکهروشصحیح
کمککردنومهراهیاوست.بهخصوصدردخترانبهدلیل
تأخیربلوغعقیلازبلوغجسمیمساعدتبیشترینیازاست.
کودکیعینخانواده،اقوام، هرچهقدرشبکهارتباطیاطراف
مدرسه،دوستانمهاهنگترباشندزمینهبلوغعقیلبیشترفراهم
خواهدشد.خوباستبدانمیگاهیبهجایبایدونبایدهای
ینههایدیگریدراختیارکودکمانقراردهمی. یادهبتراستگز ز
بهجایاینکهاالنباقیچیبازیکینمیتوانمیبهپارک مثالً
کودکرا کتابخبوانمی،و...بااینروشهمتفکر برومی،باهم
فعالکردهامیهممشورترابهاوآموختهامیوهماورامساعدت
کردهامی.حیتاگرفرزندمانبازهمکارخودشرااجنامدهد،یاد
ینههایدیگرینیزفکرکند. میگیرددرموقعیتهایمشابهبهگز
یادمانباشداگرتالمشانبرایمنصرفکردنکودکازکاریکه
ینههای گز کاراوراداخل میخواهداجنامدهدیبنتیجهماند،
پیشهنادمیانبهاوقراردهمیتااحساسمتردنکندوفکرکندذیل
اجازٔهمادستبهاینکارزدهاست.یکیدیگرازچیزهاییکهپدر
یقکودکاناستفادهمیکننددادنجایزهاست. ومادربرایتشو
پیشبیین قابل کــودک بــرای نباید والدین دورهسین این در
کودکنبایدآستانهحتریکپدرومادر باشند.بهتعبیریدیگر
رابرایرسیدنبهخواستههایخودکشفکند.بهمهنیخاطر
گاهی باشند یده میآیندجایزهخر که بهخانه گاهی والدین
گاهی کارخوبجایزهخبرند. گاهیبراییک یدهباشند، خنر
یهبه خنرند.پسازبیانایننکاتدرمشارههایبعدینشر
تفصیلبهحمورهایتربییتدورهتکلمتابلوغخواهمیپرداخت.•
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جشـــــــــنواره ملـــــــــی
پايان نامه هــای و  رســاله ها 
ــــی ــ ــ ــ ــــاوره و روان شناسـ ــ ــ ــ مشـ

بـــــا رويکـــــرد دينـــــی
کشور  یان روان شـــــنایس اســـــامی    یکی از خاهای موجود در جر
که معتقد  عدم وجود بستری مناســـــب برای مهفکری اساتیدی است 
که جهت گیری یکساین در این  گر اســـــاتیدی  به این حرکت هستند. ا
زمینه دارند دور هم مجع شـــــوند، این اجتماع قلوب می تواند زمینه ساز 
یان شـــــود. خوشبختانه به مهت مرکز  وزافزون این جر رشـــــد و بالندگی ر
جامع مشاوره، رشد و توامنندسازی آستان قدس رضوی جشنواره ای با 
عنوان »جشـــــنواره میل رساله ها و پایان نامه های مشاوره و روان شنایس 
بـــــا رویکرد دیـــــین« در حرم مطهـــــر رضوی برگزار شـــــد. هیـــــات داوران 
جشـــــنواره متشـــــکل از 1۴ داور، بعد از برریس 12۶ اثر رسیده به دبیرخانه 
یده  جشـــــنواره و پـــــس از  پنج مرحلـــــه داوری، 1۶ اثر را در ســـــه رتبه برگز
)ســـــه نفر(، شایســـــته تقدیر )پنج نفر( و شایسته حتســـــنی )هشت نفر( 
که عناوین این آثار به ترتیب به شـــــرح ذیل می باشـــــد: کردند  اعـــــام 

بشیراسالمیان-عیلمهرگان
وان شناسی مثبت گرا( دانشگاه قرآن و حدیث قم  • وان شناسی اسلامی )گرایش ر •  کارشناسی ارشد ر
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برای خودــــنظمجویی درماین 1-الگوی
ین افسردگیبراساسمنابعاسالمی:تدو
مدلمفهومیوطرحمنایدرمانومطالعه،

امکانسنجیونتایجاّولیهآن

2-طراحیروشدرمانشـــــناخیترفتاری
یکرداسالمیبرمبتالیانبهاختالل بارو

وسواســــیباختیاری

گیر،طراحیمدل 3-اختاللاضطرابفرا
اکتشایفوپیشـــــهنادالگویدرماینآناز

منظرقرآنکرمی

ینمـــــدلمفهومـــــیوطرحمنای ۴-تدو
درماینلذتبریســـــعادتنگربراساس

منابعاسالمیدرنشانگانافسردگی

فراتشخییص درمان اثرخبیش ۵-مقایسه
مبتینبرتنظمیهیجانباطراحیمذهیب/
معنویبـــــادرمانفراتشـــــخییصبارلوبر
کاهـــــشعالمئوهببـــــودعملکردعمومی

زنانمبتالبهاختاللهایاضطرایب

۶-ارائهالگویاسالمیخبشایشزوجنی

7-اثرخبیشآموزشزهدمبتینبرآیاتو
روایاتاسالمیبرتنظمیشناخیتهیجان
یان یســـــیتروانشـــــناخیتدانشجو وهبز
دختربااحســـــاستهناییدانشگاهشهید

مچراناهواز

رواســـــازی و یـــــایب اعتبار 8-ســـــاخت،
دعا روانشـــــناخیت ســـــبک پرسشـــــنامه

براساسادعیهاسالمی

9-طراحیمدلاکتشایفاختاللافسردگی
ازمنظرقرآنکرمیوبرریساثرخبیشالگوی

درماینمبتینبرآن

1۰-طراحیپروتکلدرمانگریزناشـــــویی
یکرداســـــالمیوامکانسنجیآنبر بارو

رضایتزناشویی

11-روشمدلیایبمفاهمیوســـــازههای
روانشـــــناخیتازمتوناســـــالمی)قرآنو

حدیث(

یایبمقیاسعفوو 12-ســـــاختواعتبار
گذشتبراساسآموزههایاسالم

13-اثرخبـــــیشامیددرماینبرخوشـــــبیین
اسالمیوشادکامیساملندانشهراهواز

1۴-مراقبتوالدیینادراکشدهوساخت
آزمونآنبراساسمنابعاسالمی

اسالمی انسانشناخیت مباین 1۵-نقش
درمشاوره

1۶-ســـــاختمقیاسجهتگیریآرزوها
براساسمدلاســـــالمیعملکردأملدر

منابعاسالمی
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درمراســـماختتامیهاینجشـــنوارهکه۲۷ 
و۲۸تیرمـــاهبرگزارشـــد؛عـــالوهبرحضور
یـــدگانجشـــنواره،اســـاتیدراهنمـــاو برگز
مشاورایشـــانومهچننیمجعیازاساتید
کشـــوریدرزمینـــهروانشـــنایس مطـــرح

اسالمیحضورداشتند.
...

بـــه یـــدگان برگز جشـــنواره، اول روز در
ارائـــهپایـــاننامههـــایخـــوددرحضـــور
اســـاتیدپرداختهوازنـــکات،راهنماییها
یایبهـــایایشـــانهبـــرهمندشـــدند. وارز
درادامـــه،پنـــلختصـــیص»روان شـــنایس 
اســـالمی؛ علمی بودن یا نبـــودن«باحضور
دکتـــرمرعـــیش،دکتـــرآذرباجیـــاین،دکتـــر
پســـندیده،دکترجانبزرگـــیودکترهبرامی
احســـانبرگزارشد.درایننشستضمن
یکردهایخمتلفدرروانشنایس اشارهبهرو
اســـالمی)هتذییب،تلفیقوتأســـییس(به
روشحتقیـــقدرروانشـــنایساســـالمیو
مراحلآن)استخراجوبیانمساله،پیشینه
پژوهی،پژوهشدرونمتینــــواژهشنایس/
معناشـــنایس/مجعبندیآیاتوروایات/
توجهبهدیدگاهاندیشـــمندانمســـلمان/
رســـیدنبهفرضیهــــوپژوهشجتریب(نیز
پرداختهشـــد.یکیازمباحثقابلتوجه
دراینمیزگرد،تاکیددکترآذرباجیاینودکتر
مرعیشازبررویروشجتریبودرمقابل،

انتقاددکترهبرامینسبتبهپررنگکردن
اینروشبود.

...
برگـــزاری از پـــس دومجشـــنواره روز در
یدگان،پنلختصیص مراســـمتقدیرازبرگز
وان شنایس اسالمی«  »چیســـیت و ماهیت ر
باحضوراســـاتیدارمجنددکتررفیعیهنر،
دکترمرعیشودکترفقهییبرگزارگردید.در
ایننشســـتضمنتاکیدبـــررویمفهوم
نفـــسوجایـــگاهفطرتدرروانشـــنایس
موضـــوع ذیـــل حبثهـــایی اســـالمی،
گرفت.دکتر روانشنایساسالمیصورت
مرعیشمعتقـــدبودندبرایعلمیشـــدن
روانشـــنایس،موضوعاینعلـــمهمباید
متناســـبباآنباشدبنابراینایشانذهن
رابهعنوانموضوعروانشـــنایساسالمی
میدانســـتندوبیانداشـــتندذهندارای
ســـهســـاحتیاکارکردشـــناخیت،عاطیف
)احســـایس(ورفتاریاستکهالبتهبنی
ســـاحِتعاطـــیفورفتـــاریشـــایدبتوان
انگیـــزیشراهـــمدرنظرگرفـــت.مهچننی
کهmindدرامتدادحواس اشارهداشتند
قـــرارمیگیـــردوآچنـــهقـــرآنازقلـــباراده
میکندمهانmindدرروانشنایساست.
درمقابل،دکتررفیعـــیهنرودکترفقهیی،
نفـــسرابهعنـــوانموضوعروانشـــنایس
اسالمیدرنظرگرفتند.مهچننیدکتررفیعی
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یفروانشنایس هنراشـــارهفرمودندکهتعر
یف بـــه»علـــم مطالعـــه رفتـــار«یـــکتعر
یـــکاییازروانشـــنایساســـت.ایشـــان آمر
اعتقـــادداشـــتندکـــهsoul)روح(ازمهان
یفروانشنایسبودهاستویل اولدرتعر
گرفتهاند ســـایکی)روان(راازروانشنایس

ً
گذاشـــتهاندوهنایتـــا mind،وجـــایآن
 )mental process(همفرآیندهـــایذهـــین 

ینآنکردهاند. راجایگز
...

درادامـــه،کارگاه»درمـــان خودنظم جـــویی 
اســـالمی بـــرای افســـردگی«توســـطدکتـــر
یف رفیعیهنرارائهشد.ایشانضمنتعر
خودنظمجوییبهمعنایخودنظمجویی
گاهانـــهمتایـــالت اســـالمی)تـــوانمهـــارآ
نفـــسوتنظمیمـــداومآندرحـــوزهعمل
برایرسیدنبهاهدافمتعایل(پرداختند
وعـــالوهبربیانمبایننظریمدلدرماین
خودنظمجـــوییاســـالمیبـــهمـــواردیاز
اســـالمی،  خودنظم جـــویی  “مـــدل  قبیـــل
منابع انگیـــزش، نظم جویی خود چگونه رخ 
ین خودگویی های معارض  می دهد؟ مهم تر
می؟ آچنه در  با هدف، چگونه افسرده می شو
برگ  فرآیند پروتکل درماین رخ می دهد و کار

جتربه های موفقیت آمیز ”اشارهکردند.
...

مهچنـــنیدکتـــرفقهیـــیدرکارگاهخودبه

»نظام نامه مشـــاوره اســـالمی«پرداختند
کارگاه مرعـــیش دکتـــر نیـــز پایـــان در و
برد بســـته مداخله ای هببـــود وضعیت  »کار
و  العـــالج  بیمـــاران صعـــب  وان شـــناخیت  ر
کاهش اضطـــراب مرگ  بســـته مداخله ای 
در صحیفـــه ســـجادیه«راارائـــهمنودنـــد.
ایشـــانضمـــنبیـــانایننکتهکـــه%8۴
بیماریهایجســـمی،منبعروانشناخیت
ادعیـــهصحیفـــه از مـــواردی بـــه دارنـــد
ســـجادیهاشـــارهکردندکهقابلیتبســـته
درمایندارنـــد.ازمجلهاینادعیه،دعای
چهلـــمصحیفـــهمیباشـــدکهبـــهعنوان
 بستهدرمایناضطرابمرگمورداستفاده

قرارگرفتهاست.
...

نکتهحائزامهیتدراینجشنوارهفراهم
شدنبسترگفتگوومناظرهمستقمیاساتید
بـــایکدیگربـــودکهبواســـطهآناهبامهاو
یاتتاحدودیمشـــخص ایرادهاینظر
یاروییمستقمیپژوهشـــگران)که شـــد.رو
یانروانشنایساسالمی اساتیدآیندهجر
خواهنـــدبـــود(بـــانقـــاطقـــوتوضعف
یاتاساتیدشان،نکاتارزمشندیرا نظر
برایآهنابهمهراهداشـــتکهامیدمیرود
آهنـــارابـــهکاربندنـــدوآیندهروشـــنتری
یـــان جر انتظـــار در آیت ســـالهای در

روانشنایساسالمیایرانباشد.•
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  سوگیکیازفراگیرترینواکنشهای

جامعهانسایناستکهدرمهٔهفرهنگهابا
ردههایسینخمتلفدرواکنشبهازدست
یزیاتفاقمیافتد.مکاتبخمتلف دادنعز
روانشنایسبرایکمکبهافرادداغدیدهبا
نظربهمباینانسانشنایسوروششنایس
متضادیارائه

ً
خودنظراتخمتلفوبعضا

یانات دادهانـــد.ازمجلهایـــرادایتکهبهجر
تولیدروانشـــنایساسالمیتوسطخمالفنی
عرصـــٔهحتـــولگرفتهمیشـــودعـــدمتولید
کتابهـــاومقـــاالیتاســـتکهبـــهصورت
عیـــینوجتـــریبدراتـــاقدرمـــانبهکمک
مراجـــعبیایـــدوادعادارندکهروانشـــنایس
اســـالمیدرحدچندادعاینظریصرف
بایقماندهاســـت.کتابرواندرماینسوگ
یکـــرداســـالمیتألیف وداغدیدگـــیبـــارو
دکترراضیهفتاحـــیودکترمهردادکالنتری

توســـطمرکـــزپژوهشهـــایعلومانســـاین
اسالمیصدرادرسال۹۶بهچاپرسید.
درمقدمـــٔهکتـــابوبهعنـــوانامهیتاین
موضوعمیخوانمی:الزماستدراینحیطه
سوگواریازدرمانهایمتناسببامذهب
وفرهنگجامعهاستفادهکرد.اینموضوع
درجامعـــٔهایـــرانامهیـــتبیشـــتریدارد،
یکردهایدرماینبرخاســـته یـــرابیشـــتررو ز
ازفرهنگهـــایغـــریباســـتوبســـیاری
یربنـــاییاینالگوهـــا،باتعالمی ازمفاهـــمیز
اسالمینامهخوانوگاهنیزمغایراستکه
باعـــثکاهشاثـــرخبیشایـــندرمانهادر
مراجعانایراینمیشود.ازمهنیروضروری
اســـتدرمانگرانایرایندررواندرماین،به
مفاهـــمیوآموزههایاســـالمیتوجهکنند.
طیســـالهایگذشـــتهآثارتولیدشدهدر
حوزٔهروانشـــنایساسالمیکمنبودهاست

کاوشیدرعالمنشر

روان درمانی سوگ و داغ ديدگی
با رويکرد اسالمی

سیدمحمد آل عمران
وان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز  • •  دانشجوی کارشناسی ارشد ر
•  M _ a l e o m r a n @ y a h o o . c o m  •
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اماایناثرازانجهتحائزامهیتاســـتکهاثریکاربردیبرای
مشاورانورواندرماناست.درفصلاولکتابباعنواندرآمدی
برســـوگدرابتداانواعســـوگوتظاهراتآنموردحبثقرارگرفته
یههایغریبودرمان اســـتدرقدمبعدنگارندهبهمراحلونظر
اشارهکردهاست.دراغازفصلدومباعنوانسوگدراسالمآمده
اســـت:بهاعتقادبســـیاریازمتخصصانمســـلمان،اعتقاداتو
سنتهایاسالمیمیتواندچهارچوبدرماینجامعوپرحمتوایی
بـــرایافرادیکهبافقدانوســـوگمواجهاند،فراهـــمآورد.برریس
متوناســـالمینشـــانمیدهدکـــهدربطناعتقاداتاســـالمی،
شـــناختهااصولوراهبردهایمقابلهایمتعددیوجودداردکه
میتوانددرکاربامراجعانداغدیدهاســـتفادهگردد.دراینفصل
یسندهباذکرچندشاهددییناشارهمیکندکهاسالمبرایانسان نو
چندمهارتشـــناخیتبهارمغانآوردهاســـتکهشامل:اعتقادبه
قضاقدر،اعتقـــادبهآزمایشاهلی،نگرشمثبتبهزندگیخودو
بینشصحیحنســـبتبهمرگاشارهمیکندومعتقداستکهبا
تغییرسیســـمتشـــناخیتفردمیتواناثرموثریبردرمانفردسوگوار
داشـــتدرادامهبهچندمهارترفتاریعاطیفاشـــارهمیشودکه
یهاشـــاره یارتاهلقبوروگر میتوانمهارتیادخدادعاکردنز
کرد،.فصلســـومفنونومباینمداخلهاســـالمیســـوگنامدارد
کـــهنگارنـــدهبهبیانمباینانسانشـــنایساســـالمیاشـــارهدارد.
فصلآخربهعنوانکاربردیترینقســـمتکتـــاببرادرمانگرانو
مشاوراینکهقصدکاربالیینبامراجعانسوگواروداغدیدهدارندبا
عنوانالگویاسالمیمقابلهباسوگمعریفشدهاست.اینالگو
برایمهٔهافرادداغدیدهازســـننوجـــوانبهبعدکهزمینٔهمذهیب
دارنـــدقابلاســـتفادهاســـت.نگارنـــدهپروتکلدرمـــانرادرهفت
جلسهکهجلسهشاملاهداف،ساختاروتکالیفاستتدوین
عیینوعملیایتاســـت.• کردهاســـتکـــهبرایدرمانگـــرانکامالً

نویسندگان: راضیه فتاحی، 
مهرداد کالنتری

ناشر: آفتاب توسعه
سال چاپ: 1398

تعداد صفحات: 22۴
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مؤسسه علم دينی

امتداد حکمت
معرفیمؤسساتفعالدرحوزهعلومانسانیاسالمی

  سالیایناستکهحبثازامتدادحمکتاسالمیدرمنتجامعهوخبشهایاسایس

یژهازســـــویرهبرمعظمانقالببیان آنازطرفاندیشـــــمندانمتعهددغدغهمندوبهو
یایندرجامعهاســـــالمیاذعانمنودهاند؛ایندرحایل میگـــــرددومهگانبرخألچننیجر
اســـــتکهدنیایغربحاکمیتخودراباامتدادفلســـــفهخوددراجتماعبردیگرملتها
یدهازاهلیاتخودبرجوامع حتمیلمنودهاســـــتوروحمادهگراییودنیاطلیبرابافلسفهبر
یبانگیربسیاریازاساتیدو انساینحاکمکردهاســـــت.اینانفعالوانزوایمعرفیتکهگر
افرادجامعهماگردیدهاست؛ازآجناییبیشتردردآورمیشودکهحمکتوفلسفهاسالمی،
دســـــتگاهصدرایئوپســـــاصدراییظرفیتهایفراوایندرمتدنســـــازیاسالمی

ً
خصوصا

زگر عطیه بر
ـ  امتداد حکمت  • •   مدیر اجرایی مؤسسه علم دینی ـــ
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کبـر اسـت؛ پایـٔه دیـن  فلسـفٔه اسـامی، فقـه ا

اسـت؛ مبنـای همـٔه معـارف دینـی در ذهن و 

عمل خارجی انسان است. ...نقص فلسفٔه 

ـ فلسفه طبعاً  که ذهنی اسـتـ  ما این نیسـت 

ـ نقص فلسـفٔه ما  با ذهن و عقل سـروکار دارد ـ 

کـه این ذهنّیت امتداد سیاسـی و  ایـن اسـت 

اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی برای همٔه 

مسائل زندگی مردم، کم و بیش تکلیفی معّین 

می کنـد سیسـتم اجتماعـی، سیاسـی، وضـع 

کیفیت تعامل مردم با همدیگر را  حکومت، 

ی در زمینٔه 
ّ معّین می کند؛ اما فلسفٔه ما به طور کل

ذهنّیـاِت مجـّرد باقـی می ماند و امتـداد پیدا 

نمی کند. شما بیایید این امتداد را تأمین کنید.

بیاناترهبرحکمیانقالب

دردیـــــدارمجعـــــیازخنبـــــگانحـــــوزوی)1382/1۰/29(

دارد،چنانکهدرصحبتهایمکرررهبر
انقالبدرســـــالیانمتمـــــادیبهوضوح
دیدهمیشـــــود.لـــــذادرراســـــتایلبیک
یان بهفرامـــــنیامامخامنـــــهای)�(جر
وبنیـــــادیعلمـــــیوجهادیخـــــارجاز
چهارچوبدانشگاهوحوزهشکلگرفت
با

ً
اســـــت،تافارغازحمدودیتهاوصرفا

روحیهجهادیودغدغهمندینســـــبت
بهتولیدعلوماسالمیودرهنایتحتقق
گامهاییعملیایتو یناسالمی، متدننو
اثرگذاربرداشتهشود.مؤسسهعلمدیین
درســـــال139۴ذیلحوزهعلوماسالمی
کانوناندیشـــــه دانشـــــگاهیانباعنوان
اســـــالمیخواهرانشـــــروعبـــــهفعالیت
منـــــودوپسازگذشـــــتیکتـــــرمواحد
برادرانواســـــاتیدآننیـــــزافتتاحگردیدو
درســـــال139۶باتغییرنـــــامجمموعهبه
“مدارس علوم اســـــالمی”درچهاررشته
یت،روانشـــــنایس،تعلمیوتربیت »مدیر
وهنرومعمـــــاری«بهفعالیتخودادامه
داد.ازهبمنماه1397باپیگیریمجعی
ازحمکتپژوهـــــان،جمموعه خودجوش
یتمستقلمؤسسهمردمهنادبهخود هو
گرفت.مؤسسهمردمهنادعلمدیینذیل
یزاوی)معاونت نظارتحجت االسالم حر
کزســـــازمانتبلیغاتاسالمی( راهبریمرا

فعالیتمیکند.
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که مؤسســـــه دنبال می کند شامل: اهدایف 

یهپردازیونوآوریعلمیدرجهت نظر  .1
تولیدعلموامتدادحمکتاســـــالمی
درمهٔهســـــاحتهایمتدین،توســـــعه
وتعمیـــــقمعرفتدیین،ونیزبســـــط
مطالعاتراهبردیوکاربردیگرهگشادر

اینزمینه.

تعمیـــــقوحتکـــــمیونشـــــربنیادهای .2
معرفیتگفتمانانقالباسالمیورفع
خألهایبینیشوهنجاریمجهوری
اســـــالمیوتـــــالشدرزمینـــــٔهحتقق

بیانیهگامدومانقالب.

دفاععلمیازحمکتومعرفتدیینو  .3
فرهنگواندیشٔهاسالمی.

خنبهپـــــروریوتربیـــــتصاحبنظران  .۴
متعهـــــدومتخصـــــص،درزمینههای

مندرجدربندهایفوق.

ارتقاءشـــــخصیتاخـــــالیقومعنوی  .۵
 دانـــــشپـــــژوه،بـــــاتوجهبـــــهاهداف

متدناسالمی

ارتقاءحتلیلوفعالیتفرهنگیدانش  .۶
پژوهانباتوجهبهاهدافمتدناسالمی

یندرجهتاصالح ارائهالگوهاینو .7
و  ســـــاختاریوحمتـــــواییدانشـــــگاه

حوزهعلمیه

خماطبـــــنیدورههـــــایمؤسســـــه،متامـــــی
یان،فارغالتحصیالنوطالب دانشـــــجو
عالقـــــهمنـــــدودغدغهمنددرراســـــتای
اهدافمؤسسه،پسازاحرازصالحیت
ینش)مصاحبهعمومیوختصیص( درگز

یتمؤسسهنائلمیشوند. بهعضو
نظامتعلمیوتربیتدرمؤسسهعلمدیین
براساسضرورتهایمذکوربناشدهاست
ودرســـــهسالحتصییلبهترتیبنیازهای
فکـــــریحمکتپژوهـــــانارائهمیشـــــود:

ـ  فلسفه سطح  1ــ  .1
شاملانسانشنایسوشناختشنایس.

ـ  تولید فکر سطح 2ــ  .2
شاملبرریسنظاماتفکریوارتباط
مفاهمیومعاینفلســـــیفبانظاماتو

تقسیماتواقعیت.

ـ  تولید علم سطح 3ــ  .3
شـــــاملبرریسمباینعلومختصیصو

تولیدعلمدییناست.

•

] ۵۴ [ فصلنامٔهعلمیفرهنگیروانشناسیاسالمیفرا .  شمارههفتم .بهار۱۳۹۹   





D ین مضـــــر اســـــت؛ حبـــــث کنـــــو مـــــا منی گویـــــمی علـــــوم انســـــاین غیـــــر مفیـــــد اســـــت؛ مـــــا می گویـــــمی علـــــوم انســـــاین بـــــه شـــــکل 
کـــــه امـــــروز در اختیـــــار  کـــــه ایـــــین  کـــــه ایـــــن علـــــوم مفیـــــد نیســـــت؛ حبـــــث در ایـــــن اســـــت  ســـــر این اســـــت. حبـــــث در ایـــــن نیســـــت 
مـــــا قـــــرار دادنـــــد، مبتـــــین بـــــر یـــــک جهان بیـــــین اســـــت غیـــــر از جهان بیـــــین مـــــا. علـــــوم انســـــاین مثـــــل پزشـــــکی نیســـــت، مثـــــل 
ـــــر نداشـــــته باشـــــد؛  ـــــه انســـــان و جهـــــان در آن تأثی ـــــه جهان بیـــــین و نگـــــرش نســـــبت ب ک یـــــک نیســـــت  ـــــل فیز مهنـــــدیس نیســـــت، مث
چـــــرا، تأثیـــــر دارد. مشـــــا مـــــادی باشـــــید، یـــــک جـــــور علـــــوم انســـــاین تنظـــــمی می کنیـــــد. علـــــوم انســـــاین مـــــا برخاســـــتٔه از تفکـــــرات 
کـــــه علـــــوم انســـــاین ای وجـــــود نداشـــــته اســـــت؛ آن هـــــا آمده انـــــد مهـــــنی   

ً
یتیویســـــیت قـــــرن پانـــــزده و شـــــانزده اروپاســـــت. قبـــــال پوز

کردنـــــد و ارائـــــه  اقتصـــــاد را، مهـــــنی جامعه شـــــنایس را در قـــــرن هجدهـــــم و نوزدهـــــم و یـــــک خـــــرده قبـــــل، یک خـــــرده بعـــــد تدویـــــن 
بیت شـــــده و دانش آموختـــــٔه خـــــود را آن چنـــــان بـــــار مـــــی آورد  دادنـــــد؛ خـــــب، ایـــــن بـــــه درد مـــــا منی خـــــورد. ایـــــن علـــــوم انســـــاین، تر
یـــــت باشـــــد، چـــــه  کـــــه نگاهـــــش بـــــه مســـــائل مبتالبـــــه آن علـــــم و مـــــورد توجـــــه آن علـــــم ــــــــ چـــــه حـــــاال اقتصـــــاد باشـــــد، چـــــه مدیر
کـــــه فـــــرض  بیـــــت باشـــــد ــــــــ نـــــگاه غیر اســـــالمی اســـــت. می بینـــــمی مهـــــان شـــــخص متدیـــــن در داخـــــل دانشـــــگاه  تعلـــــمی و تر
یـــــت یـــــا اقتصـــــاد خوانـــــده، هرچـــــه بـــــا او دربـــــارٔه مبـــــاین دیـــــین ایـــــن مســـــائل حـــــرف می زنـــــمی، بـــــه خرجـــــش منـــــی رود.  کنیـــــد مدیر
کـــــه مشـــــا در بـــــاب اقتصـــــاد اســـــالمی بـــــا او حـــــرف می زنیـــــد، بـــــا یافته هـــــای علمـــــی او،  نـــــه اینکـــــه رد می کنـــــد، نـــــه؛ امـــــا آچنـــــه 

کـــــرده، جـــــور در منی آیـــــد. کـــــه او در ایـــــن علـــــم حتصیـــــل  بـــــا آن دو دو تـــــا چهار تاهـــــایی 

علوم انساین به شکل کنوین مضر است...
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