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آنچه روان شناسی را اسالمی می کند!

در سخن نخست این شماره از نشـریه می خواهیم به تاکید بر 

مسـئله مهمی در رابطه با اسالمی سازی روان شناسی که به شدت 

مغفول مانده است بپردازیم. اینكه علی رغم تالش های بســـــیار 

اســــاتید و محققان در این حوزه، حقیقتا چرا چیزی تحت عنوان 

روان شـناســی اســالمی به عنوان یك خوراك علمی-مذهبی در 

اختیار عامه مردم قرار نگرفته است؟

امروز دنیا، دنیای رسانه هاست، این رسانه ها هســتند که به 

افكار عمومی و اندیشـــــه ها جهت می دهند و سمت و سویش را 

تعیین می کنند. و دقیقا آنچه که در امر اســـالمی ســــازی روان 

شناسی به شدت مورد غفلت واقع شده اسـت همین کار رسـانه ای 

است. «استوارت هال» نظریه پرداز فرهنگی انگلیســی جامعه را به 

صورت مدار بســـــت های تعریف می کند که رسانه های جمعی به 

سخن سردبیر

عنوان شاهراه در فرآیند هویت بخشــــی در جامعه نقش پیدا می 

کنند. رسـان هها، هم حرکت و پویائی و سـر زندگی را تقویت و تولید 

می کنند و هم رخوت و تنبلی و سســتی را. از یك سو احســاسات 

عاطفی، محبت و صداقت را بر می انگیزند و از سوی دیگر احسـاس 

زشتی، دشمنی، بی اعتمادی، دروغ و خشونت را زنده می کنند. 

قطعا درست است که برای تولید علوم انسـانی اسالمی نیاز به 

پژوهشــــــگران خبره ای داریم که به امر خطیر پژوهش و نظریه 

پردازی مشـغول باشند اما پژوهشـی که در جامعه منجر به بحث و 

جدل نشود، تضـارب آرا ایجاد نخواهد کرد و نهایتا کمك شایانی به 

توسعه این علوم نخواهد کرد. در حالی که عمده پژوهش های روان 

شناسی اسالمی در پژوهشـــنامه ها و مجالت علمی-پژوهشـــی 

موسســات و دانشـــگاه های مختلف به چاپ می رسد، عامه مردم 

اطالعات روان شـناسـی خود را از شــبكه های مجازی، تلویزیون، 

رادیو و مجالت عوامانه به اصطالح زرد دریافت می کنند. 
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ما به دنبال چاپ مقاالت علمی-پژوهشی هستیم که خواننده 

های آن صرفا اساتید آن حوزه هســـتند و دانشـــجویانی جویای 

مدرك!(دیگران کاشـــــــــتند و ما خوردیم، ما بكاریم و دیگران 

بخورند...) اما در مقابل جســم و جان مردم جامعه مان را روح روان 

شناسی غربی با همین رسانه ها پر کرده اسـت. واقعا چند درصـد از 

محتوای روان شـناسـی رسـانه هایی که در باال اسـم برده شــد به 

معرفی محتواهای روان شناسی اسـالمی پرداخته اند؟ چقدر تالش 

کردیم که محتواهای موجود در روان شناسی اسالمی را رسـانه ای، 

عامه فهم و کاربردی کنیم؟ 

کمی از زیر نقاب روشــنفكری باید بیرون بیاییم و با اوضــاع 

جامعه مان آشنا تر شویم. جامعه ای که روز به روز دارد عجیب تر و 

متفاوت تر از قبل می شود. به نظر شما آیا می توان مشكالت فردی 

و اجتماعی افراد این جامعه را صرفا با مقاالت علمی-پژوهشـــــی 

رابطه فالن و بهمان و افزایش فالن مطلب توسـط بهمان متغیر حل 

کرد؟ 

چرا تالش های ارزنده اسـاتید فعال در حوزه روان شـناســی 

اسالمی که در مقاالت علمی-پژوهشــــی متعدد چاپ می شود به 

صورت عامه فهم در نمی آید تا تمدن سازی کند، نســــلی نوین با 

تفكرات ناب بپرورد، تضارب آرا ایجاد کند و منجر به توسعه این علم 

گردد؟

ما در نشــریه فرا دقیقا همین هدف را داریم و در راستای این 

هدف دستان مهربان تك تك اساتید و دانشــجویان گرانقدرمان را 

می فشـاریم. ما به دنبال این هسـتیم که مطالب موجود و مطالعات 

مرتبط انجام شـده در این حوزه را رســانه ای و عامه فهم کنیم، به 

گونه ای که حداکثر افراد جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.

قطعه گم شده پازل اسالمی سازی روان شناسـی و آنچه روان 

شناسی را در دنیای امروز اسالمی می کند، کار رسـانه ای اسـت. از 

ساخت کلیپ و کانال های مرتبط با روان شناسی اسـالمی گرفته تا 

انتشــــار مجالت عامه فهم با جذابیت باالی رسانه ای، از برگزاری 

کارگاه های مختلف گرفته تا ســـــخنرانی در رادیو و تلویزیون، از 

تربیت شاگردان با تفكر اسالمی گرفته تا مباحثه و مناظره با اساتید 

با نگرش مخالف و....

بهتر است که اقتضـــائات جامعه فعلی مان را بیشـــتر درك 

کنیم، سـواد رسـانه ای بیاموزیم و به یك معنا به گفته امیرمومنان 

سعی کنیم فرزند زمانه خویشتن باشیم. 

نرگس نظرپور
سردبیر فصلنامه روان شناسی اسالمی “فرا”

پاییز 1395
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زهرا نوری کارشناسی روان شناسی عمومی/ کارشـناسـی 

ارشد روان شناسی بالینی؛ دانشگاه علوم و تحقیقات 

(z.saye@yahoo.com)

فلسفه از دیرباز خود را متولّی روان شناسی می دانسته است؛ 

زیرا کاوش های روان شناختی همزمان با طلوع فلســـــــفه آغاز 

گردیدند و تفكر روان شـناختی بیش از 24 قرن قبل یعنی از دوران 

فلسفه یونان باستان تا اواخر قرن نوزدهم، بخشی از فلسفه به شمار 

می رفت و در بطن آن رشد یافت(میزیاك و سكستون،1376).

فیلسـوفان به مباحث گوناگون درباره عملكردهای انسـان در 

بخشــی از فلســفه به نام «علم النفس» می پرداختند. بدین سان، 

روان شناسـی تحت عنوان علم النفس، قرن های متمادی به عنوان 

یكی از شاخه های اصلی فلسفه در مراکز علمی جهان، بخصوص در 

ایران تدریس می شد و کم تر فیلسوف و متفكری را از زمان ارسطو 

تا مالصدرا می توان یافت که به مباحث احســــاس، ادراك، تفكرو 

توانایی های ذهنی نپرداخته باشـد. اگرچه این مباحث، گاهی نیز با 

روش های شبه تجربی مطالعه شـده، اما در این دوره، تالش بر این 

بوده است که با روش های فلســفی، حیات ذهنی بشــر شناسایی 

گردد.

سیری بر معرفت نفس در روان شناسی اسالمی
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از دیدگاه قرآن، انسـان، ترکیبی است از روح، جســم، ماده و 

معنی. روح، پدیده ای الهی و فناناپذیر است. روان شناسی به عنوان 

یك علم و به مفهوم کنونی و مصـــــطلح، دارای سابقه ای طوالنی 

نیسـت. ولی روان انســان از کهن ترین و پرسابقه ترین موضوعاتی 

است که از دیرباز مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. منظور از 

روان، مجموعه پدیده ها و حاالت روانی و افكار و تداعی هاسـت که 

در ظرف آگاهی های انسان، وجود دارد(مقدم،1347).

در این مقاله، سعی شده است تا به مفاهیم کلی هم چون روح 

و روان و فطرت آدمی، پرداخته شــود و با اســتناد به آیات مبارکه 

قرآنی راه حصـــول به آرامش روحی-روانی و تمســـك به قرآن و 

مفاهیم عمیق آن معرفی گردد.

بحث و تحقیق غزالـی در کتاب احیاء علوم الدین در مـراحل 

سه گانه محرك های روانی، پدیده های روانی و تعادل روان و رفتار 

انســـــانی در سایه نور ایمان و یقین و معرفت الهی، وی را در رده 

دانشـمندان جدید روان شناسی و به خصــوص روان شناسان قرن 

نوزدهم قرار می دهد. در واقع، غزالی طـرحـی نو و تازه در این باب 

درافكند. در عصر حاضر، تفكر اسالمی که اندیشه ای هدایت کننده 

و قابل انطباق با تمام شــــؤون حیاتی و همگام با فطرت معتدل و 

هماهنگ با عقل پیشــــــــرفته و قلب سلیم می باشد، بهترین و       

تازه ترین روش برای شناسایی و درمان مشـــكالت روحی و روانی 

انسان قرن معاصر است.

هدف کلی از روان شـناســی اســالمی در حدیث معروفی از 

پیامبر گرامی اسالم به خوبی آشكار است که می فرماید: «من عرف 

نفســـه فقد عرف ربه»(طهرانی،1333).  و یا در کالمی که از قول 

امیرالمؤمنین امام علی(ع) نقل شده، هدف اصلی از روان شناسی به 

خوبی و به وضوح آمده است. ایشـــــان می فرماید: «انفع المعارف 

معرفه النفس» این دو حدیث در واقع روشنگر هدف اصلی و کلی ما 

از روان شناسیاست(حجتی،1390).

در قرآن، موارد بسـیاری مبنی بر خودشناسی انســان، آمده 

است؛ خودشناسی به این معنی است که انسـان مقام واقعی خویش 

را در عالم وجود درك کند، بداند خاکی محض نیســـت، پرتوی از 

روح الهی در او هســـت، بداند که در معرفت می تواند بر فرشتگان 

پیشی بگیرد(مطهری،1373).

روان شناسی از دیدگاه اسـالم عبارت اسـت از بررسـی عامل 

حیات و آثار حیاتی طبق آموزش های الهی و پیشـــوایان اسالم. از 

آنجا که روان یكی از آثار و نشـانه های خداوند است در حقیقت علم 

روانشناسی عهده دار بیان و تفسـیر یكی از نشـانه های خداوندی 

می باشـــد و تحقیقات علمی مربوط به روح و روان نیز می تواند به 

عنوان یك برداشت اسالمی و الهی مورد اسـتفاده قرار گیرد(حقانی 

زنجانی، 1377).

به عبارت دیگر ما در روان شناسـی اسـالمی به دنبال معرفت 

هســــتیم و براساس حدیث شریف، معرفت نفس در اسالم باید به 

گونه ای باشد که ما را به معرفت رب برساند.
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 از سوی دیگر، بحث های روان شـناسـی دقیق و علمی که از 

آیات مبارکه قرآنی، استنباط شده، همه دال بر این قضـیه است که 

انســـان، موجودی است آفریده خداوند، دارای دو نیمه پســـت و 

خدایی، لجن متعفن و گندیده و بدبویـی که خداوند از روح لطیف و 

مقدسش بر آن دمیده و او را انسـان ساخته است. بنابراین، انسـان، 

جمع دو ضد اسـت. نیمه ای الهی و نیمه ای خاکی و هر آن کس که 

در جهت نیمه الهی گام بر دارد طبیعتاً نتیجه ای الهی در بـرخواهد 

داشت. این جاست که اهتمام انسان به خودشناسی، زمینه ای برای 

خداشناسی انسـان فراهم میکند. منظور از مطالعه و بررسی نفس، 

صـرفاً معرفت آن و یا رســیدن از طریق معرفت آن به معرفت خدا 

نیســــــت، بلكه هدف اساسی، اصالح رفتار و تعدیل اخالق است: 

«اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه» آن که از معرفتی افزون تر نسـبت به 

خویشتن برخوردار است، دارای معرفتی بیشتر نسـبت به پروردگار 

خود می باشد و این، همان است که مبنای روان شناسـی اسـالمی، 

نام گرفته است. پس مایه های اصلی روان شناسی اسالمی برگرفته 

از قرآن کریم و احادیث اســت. روان شــناســی اســـالمی، آیات 

خداوندی را در فهم سلوك و منش رفتار انسان، روشنگر راه خویش 

می یابد و مشكالت و مبهمات روان انسان را به مدد شریعت الهی از 

سر راه برمی دارد و بر حاالت و صفات پســـندیده و نكوهیده رفتار 

انســانی آگاهی یافته و با علم الهی به مدد دستورات قرآن کریم در 

صدد حل مشكالت و ایجاد خط مشی دقیق متعالی در جهت صعود 

و کمال انسان گام بر می دارد.

و به همین دلیل هم هست که قرآن کریم، عالی ترین مدح ها 

و ستایش ها و بزرگترین سرزنش ها و مذمت ها را متوجه انســـان 

کرده است. از نظر قرآن، انسان موجودی است که توانایی تسخیر یا 

به کار گرفتن تمامی زمین و آسمان را داراسـت. و می تواند به اعلی 

علیین و یا اسفل السافلین برسد. در سرشت انسـان عالوه بر عناصر 

مادی که در جماد و گیاه و حیوان وجود دارد، عنصری الهی هست. 

در واقع، انســان ترکیبی از ماده و معناست او تنها، به دنبال ماده و 

مادیات نیســــت بلكه به دنبال اهدافی عالی و آرمان هایی متعالی 

برای رضای آفریننده اش است. 
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ســــازمان یافتگی های معیوب مكانیزمی تربیتی دارد که با دقت 

کردن در آن می توان نحوه شـكل گیری و تحول ســازمان یافتگی 

های روانــی  هنجار و نابهنجار و درمان اختالالت روانـــی را از آن 

استنباط کرد(نصرتی، 1394)

موضوع نفس یكی از مباحث مهم فلســــــــــفی است که 

دانشـــــــمندان یونانی و فالسفه اسالمی دربارة آن به گفت و گو 

پرداخته اند؛ به طوری که علم النفس و شـناخت خود یكی از بحث 

های حكمت مشـاء و اشراق و حكمت متعالیه است: ابن سینا، بحث 

نفس را در حكمت طبیعی بیان کرده و علت این امـر را چنین ابـراز 

کرده اسـت: «ذات حیوان و نبات از دو چیز مرکب اســت: نفس که 

صورت محســوب می شود و جســم که ماده به شمار می رود و به 

خاطر عالقۀ نفس به بدن جهت تدبیر و تكمیل، موضـوع نفس جزء 

طبیعیات قرار داده شده اسـت»(عبودیت،1392). اما سـهروردی، 

بحث نفس شناسی را در الهیات مطرح کرده که نشــان دهنده نگاه 

ویژه او به نفس اســــت. در این نگاه نفس آغاز ملكوتی دارد و با آن 

آغاز ملكوتی اســـت که تمام افعال و آثار و حتی فیض هایی که در 

این جهان، به نفس می رسد را می توان توجیه کرد(عبودیت، 1392).

اما صدر المتألهین بر خالف پیشـینیان، فلسـفۀ خویش را در 

چهار بخش امور عامّه، طبیعیات، الهیات به معنـــی االخص و علم 

النفس عرضه کرد و بدین ترتیب، با تأسیس یك بخش مســـتقل، 

تمام مباحث مربوط به نفس را در کنار هم گرد آورد(مصباح یزدی، 

.(1393

بدین سان، انگشـــــت اشاره روان شناسی اسالمی به سوی 

حقیقت انسـان و رفتار اوست، فطرت و طبیعت و روان او را به وصف 

کشیده و جوانب و ابعاد مختلف نفس را مورد توجه قرار می دهد.

حقیقت مطلب آن اسـت که در روان شـناسـی غربی با وجود 

پیشـرفت های چشـمگیری که در این شاخه از علم به دست آمده، 

معدل بهبودی بیماران روانی در طول ســـــالیان متمادی ثابت و 

یكنواخت مانده است(حجتی،1389). این مشــكل از آن جا ناشی 

می شود که روان شناسان غربی به رسـالت و معارف الهی در زمینه 

شـناخت نفس و درمان آن، توجهی نكرده و فقط به تطبیق معیارها 

و روش های مادی و عقلی پرداخته اند.

قرآن خود را به عنوان درمان معرفی مـی کند و مـی فـرماید 

«اى مردم! موعظه ای  از سوى پروردگارتان براى شما آمده است و 

درمان است براى آنچه در سین ههاست (درمانى براى دلهاى شما) و 

هدایت و رحمت اسـت براى مؤمنان!». گویی قرآن کریم پیوســته 

سـازمان یافتگی روانی خاصـی را ایجاد می کند و سـازمان یافتگی 

های دیگری را ضــعیف کرده و به تدریج از بین می برد. افراد مؤمن 

را در جهت شــكل دهی، تثبیت و تقویت ســـازمان یافتگی روانی 

آخرت گرایی حرکت می دهد و ســــــازمان یافتگی دنیاگرایی را 

تضـعیف و آرام آرام از بین می برد. اخالص و خداخواهی را به وجود 

می آورد و شرك و مردم گرایی را از بین می برد. حالت ذکر و توجه 

را به وجود می آورد و غفلت و بی توجهی را از بین مـی بـرد. قـرآن 

برای ایجاد ســـــــــــــازمان یافتگی های مثبت و از بین بردن         
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دانشـمندان دیگری مانند آیت اهللا جوادی آملی معرفت نفس 

را پایه اصلی معارف دیگر دانسـته اند پس هر یك از ما را مرحله اى 

به نام طبیعت و مرحله اى به نام فوق الطبیعه و ماوراء الطبیعه است 

و مسـلم است که این دو مرحله از یكدیگر گسـیخته نیسـتند، بلكه 

یك موجود است که او را یك تشــخص و هویت است. ایشـــان در 

مقدمه دفتـر اول دروس معـرفت نفس خود، مـی فـرماید: معـرفت 

نفس مبتنی بر خودشناسـى، طریق معرفت به ماوراى طبیعت و به 

خداشناسـى اسـت که مبانی و اصـول جمیع معارف اسـت( من لم 

یجعل اهللا له نورا فما له من نور).

انســـــان به تقویت دو قوه بینش و کنش بر دیگر موجودات 

فزونى مى یابد و در حقیقت این دو قوه به منزله دو بال انسـان اند و 

اگر انسان خود را گرفتار به شهوت هاى حیوانى نكند و از مسیر علم 

و عدل منحرف نشــــــود، می تواند به معرفت نفس نائل شود که، 

اساس همه علوم است(حسن زاده آملی، 1392).

و در آخر اینكه همان طور که می دانیم اگر به خودمان آگاهى 

یابیم بسیارى از مشكالت ما حل خواهد شد، و به قول مولوی:  

بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست                    

               از خود بطلب هر آنچه خواهى که توئى
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زهرا جعفری بهمن آباد کارشـناسـی روان شــناســی بالینی    

(z.jafari_7122@yahoo.com) دانشگاه عالمه طباطبایی

امانتی که در دستان من است

دغدغه تربیت کودك و ایجاد یك فضــــــــای ذهنی آرام و 

متناسب با رشد او برای تمام والدین دغدغه ای همیشگی محسوب 

می شود؛ در این باب هر روانشـــناس بنامی نظری های مختص به 

خود داده است و بر روی یك ویژگی از ذهن و جســـــم و روحیات 

کودك متمرکز شده است؛ ما به عنوان مسلمانانی که در یك جامعه 

اسالمی زندگی می کنیم در قبال تربیت دینی و هدایت کودکانمان 

به سمت رشد عالی و تفكر مناسب مســئول ایم؛ از این جهت است 

که پیامبر بزرگوارمان و به دنبال ایشــان ائمه علیهم الســـالم نیز 

احادیث و سـخنان نابی در رابطه با چگونگی تربیت این فرشــتگان 

زمینی برای ما برجا گذاشــته اند.در این مقاله به بررســـی و بیان 

سخنان ائمه بزرگوار و نظریات روان شناسـان در حوزه تربیت دینی 

فرزندانمان به موازات هم خواهیم پرداخت.

تعلیم و تربیت و روان شناسی، به عنوان برجســــــته ترین 

گرایش های رایج در انســــــان شناسی، هیچیك از دیگر بی نیاز 

نیســـــت. تربیت دینی به عنوان یكی از شاخص ترین قلمروهای 

تعلیم و تربیت  ارزشـها، در اعتبار و روایی خود نه تنها از آموزه های 

دینی معتبر الهام می گیرد، بلكه وا مدار اصول روانشـــناسی دین و 

روانشـــــناسی ارزش هاست. تربیت دینی اصیل به شخص کمك    

می کند تا با کشـف مصـداق های روشن، گرایش های فطری نظیر    

میل به کمال، سعادت، عدالت، پرستش و...را بشناسد و به پرستش 

معبــود حقیقی ملتزم شــــــــــود. تربیت دینی به نوبه خود در       

تقویت، شكل دهی و جهت بخشــی بینش، انگیزش، احســاسات، 

گرایش ها، غرایز، رفتار و امور فطری سهم بســــزایی ایفا می کند. 

(رهنمایی،1388)

تربیت به معنای پروردن، نشو و نما دادن، زیاد کردن و از ماده 

“رَبَوَ”است که به معنای باال رفتن، اوج گرفتن، افزودن و رشد کردن 

است. اما تربیت در اصطالح، کوشـش برای ایجاد دگرگونی مطلوب 

در فرد و به کمال رساندن تدریجی و مداوم اوسـت. به عبارت دیگر 

تربیت به فعلیت رساندن استعدادها، به کمال رساندن فرد مسـتعد 

کمال و نیز مراقبت از او در مســـــیر رشد و سیر او به سوی کمال 

است(محمدی نویسی،1386).

تربیت به معنای عام خود تمام ابعاد شخصــــــیت را شامل     

می شـــود و به رشــــد اجتماعی، عاطفی، ذهنی و اخالقی کمك      

می کند. تربیت دینی با قضـــاوت اخالقی آنگونه که روان شناسان 

بیان داشته اند مترادف نیسـت؛ قضـاوت اخالقی جزء تربیت دینی 

اســت. وقتی فرد در زمینه تربیت دینی قدم برداشـــت و عامل به 
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شرایع دینی شد و در خود تقوی و فضیلت را رشد داد به مهار نفس 

می پردازد و در جهت تمیز سره از ناسره حرکت میكند و به قضاوت 

اخالقی می رسد(احمدی،1375).

حال به بررسی دیدگاه چند تن از دانشمندان و نظریه پردازان 

در رابطه با تربیت بپردازیم:

به نظر دکتر هوشــیار تربیت عبارت از هدایت و اداره جریانی 

ارتقائی و تكاملی اســــت و مراد از جریان ارتقایی و تكاملی طفل و 

زندگی او و آینده است.

دورکیم تربیت اخالقی را عملی می داند که نسل بالغ بر روی 

نســــلی که هنوز برای زندگی اجتماعی به حد بلوغ نرسیده است 

انجام می دهد و هدف آن برانگیختن یك رشته حاالت جســـمانی 

عقالنی و اخالقی در کودك است تا بتواند به مقتضـای جامعه عمل 

کند.

خواجه طوسی تربیت را مراقبت از نشــو و نمای انســـان در 

جریان رشد به سوی کمال میداند. تربیت عمل عمدی فردی رشید 

است که قصــــد دارد رشد را در  فردی که فاقد ولی قابل آن است 

تسهیل نماید. 

از مجموع این تعاریف چنین اســتنباط می شــود که تربیت 

دینی بخشـی از تربیت است که منجر به رشد فرد در زمینه اخالقی 

و ارزشـــی و شـــكوفایی توانایی او در جهت مطلوب می شـــود.        

روان شناسان بیشـتر به نحوه رشد و شكل گیری قضــاوت اخالقی 

توجه کرده اند و به محتوای آن که مورد نظر تربیت دینی اســــت 

نپرداخته اند. رشد قضـاوت می تواند در ضمن تربیت دینی صورت 

گیرد. زیرا تربیت دینی بیشتر محتوای ارزشی و عملی دارد و شامل 

رفتاری می شـــــود که به اعمال مطلوب می انجامد و می تواند از 

مراحلی که روانشناسان به آن اشاره کرده اند بگذرد.
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اگر به سیره پیامبر اسالم و ائمه اطهار علیهم الســـالم توجه 

شــود می توان آنچه را که آنان می گفتند، عمل می کردند و تایید  

می نمودند تربیت دینی نامید. تربیت دینی به معنای حرکت عملی 

در جهت ایجاد اعتقاد قلبــــــی، ابــــــراز کالمـــــــی و عمل 

است(احمدی،1375).

بـرخـی بــر این گمانند که کار تــربیت همــزمان با تعلیم و 

تحصــــــیالت رسمی آغاز می شود، در حالی که در اسالم تربیت 

کودك نه تنها از اولین روز تولد، که قبل از تولد و حتـــــی قبل از 

ازدواج آغاز می گردد. روایات اسالمی تربیت نســـــــــلی سالم و 

سعادتمند را از گزینش همســر آغاز می کند. تربیت پس از تولد با 

گفتن اذان و اقامه در گوش کودك شـروع شـده با مراســم ولیمه، 

ختنه، عقیقه و دیگر سـنن اسـالمی ادامه می یابد. اسـالم در نحوه 

شیر دادن و مدت آن نیز تربیت و سالمت روحی و جسمی انسان را 

مد نظر دارد.

امام صادق(ع)در این باره می فرماید: “فرزندانتان را با مسـائل 

دین آشــــنا کنید، پیش از آنكه عوامل گمراه کننده بر آنان چیره 

شوند”(کافی.ج6.ص47).

ابن سینا در کتاب سیاست در این مورد میگوید: “وقتی طفل 

از شیر مادر جدا گشت باید به تربیت و تمرین اخالقی او اقدام نمود، 

پیش از آنكه اخالق پســت به او هجوم آورد، زیرا اخالق پســـت با 

سـرعت به کودك سـرایت می کند. پس اگر خلق زشــتی در طفل 

پیدا شد و بر او چیره گشت از میان بردن آن دشوار است.”

همه ما می دانیم که کودکمان در خردســــــــــالی قدرت      

تربیت پذیری بیشــتری نســـبت به نوجوانی و جوانیش دارد و به 

راحتـی تحت تاثیـر قـرار مـی گیـرد. باید بدانیم فـرزندمان در این 

ســــــنین به هرچه که عادت کند(چه خوب، چه بد) تغییر آن در 

نوجوانی و جوانی بســــیار سخت می باشد پس اگر او را در همین 

موقعــیت به کارها، اعمال و افكار خوب عادت دهـــیم این عادات 

مســتمر و پایدار و حتی رو به افزایش خواهد رفت! با این وجود اگر 

دلبندمان را به حال خود واگذاریم با این اســــــتدالل که او هنوز 

کودك است و در نوجوانی به تربیت او می پردازیم در حق کودك و 

فطرتش جفای بزرگی کرده ایم. چرا که فطرت کودك در دستان ما 

امانتی بزرگ است و این امانت صرفا با مراقبت از جسم و تغذیه وی 

از دوشـمان سـاقط نخواهد شـد. با توجه به این حدیث نبوی ؛ “کل 

مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه او ینصـرانه او یمجســانه؛ هر 

مولودی که متولد می شـــود، بر فطرت الهی به دنیا می آید، و این 

پدران و مادران هستند که این ها را یهودی، نصـرانی یا مجوس اش 

می کنند”(کافی).

بزرگترین اشتباه همین است که بعضــــــی می گویند باید 

کودکان را به حال خود گذاشــت تا آزادانه بزرگ شــوند و پرورش 

یابند؛ باید بدانیم کســـــــی که در این دوره از زندگیش آزادانه و       

بی هیچ قیدو بندی از تمایالتش پیروی کرده در دوران بزرگسـالی 

نمی تواند تمایالتش را تعدیل و تنظیم کند. تمام آنچه که یك فـرد 

در این دوره از زندگی کسـب میكند مانند نقشــی است که بر روی 

سنگی حك شده باشد و از بین بردنش کاریســـت بس دشوار. امام 

علی(ع)می فرمایند: پسرم! به نوشتن وصیتی برای تو شتاب کردم؛ 
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پیش از آنكه خواهش ها و دگرگونـی های دنیا به تو هجوم آورند، و 

پذیرش و اطاعت مشـــــكل گردد، زیرا قلب نوجوان چونان زمین 

کاشته نشـــده، آماده پذیرش هر نوع بذری است که در آن پاشیده 

شود.پس در تربیت تو شتاب کردم، پیش از آنكه دل تو سخت شود 

و...(نهج البالغه؛نامه31).

البته الزم به ذکر اسـت که این نامه با حدیث هفت سـال آقا و 

ســرور بودن کودکان در آغاز زندگی هیچ منافاتی ندارد چرا که در 

این نوع تربیت تنبیه و آموزش مســتقیم است که حذف می شود و 

این بدان معنا نیسـت که باید کل فرایند تربیت را در این هفت سال 

کنار گذاشت، بلكه از طریق اعمال و تشـویق های ماست که کودك 

به طور غیر مسـتقیم آموزش می بیند و احســاس سروری هم می 

کند.

غریزه تقلید یكی از غرایز نیرومند و ریشه دار انسان است. اگر 

این غریزه نبود کودك چگونه می توانست بسیاری از رسوم زندگی، 

آداب معاشــرت، غذا خوردن،ادای کلمات وجمالت و...را فراگیرد؟ 

چشــــــم و گوش برای کودك چونان دریچه ای است که به طور 

مستمر می بیند، می شنود و ذهنش همانند آینه از مشاهدات خود 

عكس میگیرد و ضبط می کند. کودك برای ساختن شخصیت خود 

نیاز به الگو و اسوه دارد. حتی خداوند برای رشد و تربیت انسـان این 

روش را اعمال کرده است. ارائه الگو و اسوه موفق ترین روش تربیتی 

اســت. خداوند، رســول گرامی اســـالم(ص) را به عنوان بهترین 

سرمشق برای نسل بشر معرفی میكند: “همانا رسول خدا برای شما 

سرمشق نیكویی است”(احزاب.21).
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تقلید در تعلیم و تربیت و سازندگی از پند و اندرز بیشــتر اثر 

دارد. تقلید خود به خود انجام می گیرد و نیاز به تذکـر ندارد. مادر و 

پدر میتوانند با رفتار خود خصــلت های امانت، صداقت، شجاعت و 

شـهامت، وفای به عهد، حق جویی و صـراحت و...را در کودك احیا 

کنند، و یا آنها را از بین ببرند! والدین میتوانند زمینه را برای هدایت 

فطری کودك فراهم سـازند، و یا موجب انحراف او شـوند( اداره کل 

آموزش پرورش استان بوشهر،1375).

شاید سوال شود که بهتر اسـت درچه سـنی به شـروع تربیت 

کودك بپردازیم؟ امام صــادق(ع)می فرمود: “ما فرزندان خود را در 

این سن(کودکی) برای سحری خوردن در ماه رمضـــــــان بیدار       

می کنیم. نه برای روزه گرفتن، بلكه برای مانوس کـردن او با خلوت 

شب، انس گیری با سحر و آشنایی با ذکر و عبادت و ارتباط با خدا”.

کودك در سنین 6-8 سالگی تحوّلی ریشـــــــه دار به سوی  

معنویت می یابد. گاهی در تنهایـی با خدا حـرف مـی زند، دعا 

می کند و از خدا حاجت می خواهد.

کودك در ســـنین7-9 ســـالگی عالوه بر ویژگی های تقلید،  

تلقین پذیری، همانندسازی و... قیود و اوامر ونواهی را نیز پذیرا 

می شود.شدیداً تشویق و تهدید را می پذیرد و شوق مذهبی در 

او رو به افزایش است. تفكری منطقی می یابد، و از مدرسـه اعم 

از آموزگاران و همساالن تأثیر می پذیرد.

9-11 سالگی مرحله خردورزی کودك است. کودك تجاربی را  

می آموزد، برهان پذیر می شـود،از روابط علت و معلول آگاهی 
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می یابد و شناخت او از پدیده های هســــــــتی افزایش پیدا       

می کند. در این سن می توان به خوبی و با منطقی در خور سن 

او با او درباره نماز سخن گفت، و علت و فلســفه عبادت را به او 

تفهیم کرد. این جاست که شور مذهبی او با شعور می آمیزد، و 

پایه های شخصــــــیّت دینی او را استوار می سازد( اداره کل 

آموزش پرورش استان بوشهر،1375).

و اما راه های رسیدن به این نوع تربیت چیســــــت؟ برای تربیت 

کودکان و نوجوانان دو طــریق را مـــی توان پیمود. طـــریق اول     

روش هایی اسـت که از قرآن و حدیث اسـتخراج می شـود و طریق 

دوم روش هایی اســـت که از تحقیقات روان شـــناســــان منتج         

می گردند.

نمونه هایی از روش هایی که بـرای تـربیت دینـی از قـرآن و 

حدیث استخراج و استنباط می شود در زیر ذکر شده است:

1.ابتدا باید خود والدین رفتار مناسـب داشــته باشــند. امام 

کاظم(ع)می فرمود: «یحفظ االطفال بصـالح آبائهم: اطفال در سایه 

صالحیت و شایستگی پدرانشـان [از انحرافات] مصـون می مانند» 

(بحار االنوار، ج 68، ص236).

2.فرزندان خود را به عادات مطلوب خو دهند.

3.مربیان شایسته ای برای کودکان در نظر گیرند.

4.تفكر و اندیشه کودکان را تقویت کنند.

5.کودکان را به خواندن و درك معانی قرآن تشویق نمایند.

6.محیط مساعد تربیتی ایجاد کنند.

7.به مشـــــــاهده طبیعت اطراف پرداخته و به رشد تجربه 

کودکان کمك کنند. زیرا مشـــــــــاهده و تجربه راهی به سوی 

اندیشیدن است.
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و روش های آموزشی-تربیتی را که از تحقیقات روان شناسان 

حاصـل شـده و در تربیت دینی نیز می تواند کاربرد داشـته باشــد    

می توان به صورت زیر ارائه نمود:

1.تقویت رفتار مطلوب. وقتـی کودك یا نوجوانـی اقدام به 

کاری نمود که درست است باید آن را تقویت کرد. بســــــیاری از 

کودکان سـبقت در سـالم می گیرند و آداب درسـت دینی را انجام 

می دهند. والدین و مربیان بایســــتی با کالم و رفتار آن رفتارهای 

مطلوب را تقویت کنند.

2.حذف رفتار نامطلوب. اگـر کودکـی به رفتار نامطلوبــی 

دست زد آن را خاموش کرده، نادیده گرفته، و چنان رفتار بشود که 

در نتیجه آن رفتار حذف گردد. بـرای حذف رفتار نامطلوب نباید از 

رفتار نامطلوب اسـتفاده کرد؛ مثال کودك را تنبیه بدنی نمود، بهتر 

اســـــت به گونه ای رفتارکرد که کودك به رفتار مقابل و مطلوب 

کشانده شود.

3.اســتفاده از تمرین رفتار. رفتار دینی را باید خود انجام 

داد و از کودك خواست تا آن را تمرین و تجربه کند. 

4.شـرکت دادن کودکان در فعالیتهای تربیتی، از قبیل 

گروه ها با برنامه تربیتی، اردوهای تربیتی، فعالیت در مجامع دینی 

و مساجد.

5.تقویت تفكر انتزاعی از طریق توجه آنان به مبدأ و معاد و 

ایجاد یك زمینه عرفانی و شناختی صحیح در ذهن نوجوانان.

6.رشد اندیشــــه منطقی و واقع بینانه در کودکان و 

نوجوانان و مبارزه با جهل و خرافات به صـــورتی که بتوانند به 

رشـــــد درســــــت عقلی نایل آیند و واقعیت ها را از خیال جدا 

کنند(احمدی،1375).
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این مطالب بیشــتر از هرچیز به ما بیان می دارد که تمامیت 

وجود کودکی که با محبت خدا و خواســـت خودمان به دامان دنیا 

آورده شـده اسـت در دسـتان ما امانتی اســت بس بزرگ و یكی از 

شـیوه های نگهداری درسـت از این امانت تربیت صـحیح و مطابق 

فطرت اوست. باید از تاثیر فوق العاده رفتارمان بر روح و اندیشه این 

کوچك خدادادی آگاه باشـیم و او را به راهی که صـحیح تر اســت 

هدایت کنیم.
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نرگس نظرپور کارشناسی روان شـناسـی بالینی و کارشـناسـی 

ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی 

( nnazarpour۷۱@yahoo.com)

مشاور نقش اساسی در مشاوره دارد و مهم ترین نقش وی، به 

ارزش، اخالق و نوع رفتارش مربوط می شود. رعایت مسائل اخالقی 

در مشــــــــاوره آن قدر مهم است که امام صادق(ع) می فرماید: 

«مشـورت شایسـته نیسـت؛ مگر با شرایط آن و هر که آنها را بداند، 

خوب است، وگرنه زیانش بر مشــورت خواه بیش از سودش باشد.» 

(وسائل الشـیعه- ج12) با وجود تأکید فراوان بر مشـاوره و اهمیت 

آن در متون اسالمی، امام صـادق(ع) در صـورت عدم رعایت حدود 

مشـاوره، نبود آن را بهتر از بودنش بر می شمارد و زیان آن مشـاوره 

را بر مراجع، بیشــــــــــــــــتر از خیر آن می داند. از این روی، 

امیـرالمؤمنین(ع) مـی فــرمایند: «با وجود غفلت در خود راهنما، 

چگونه گمراه هدایت می شود؟»(صابری یزدی، به نقل از امامی راد 

و فقیهی، 1389)

تاریخچه شـكل گیری اصــول اخالق حرفه ای و کمیته های 

اخالقی در زمینه مشـــــــــاوره در غرب، به سال 1961 میالدی      

برمی گردد. انجمن روان شناسـی امریكا (APA) اصـول اخالقی را 

در سـال 1953 ارائه کرد و اصــالحات بعدی در ســالهای 1959، 

1981، 1992، 2002 و سـرانجام در سـال 2005 صـورت گرفت. 

سپس نظام نامه اخالقی انجمن مشـــــــاوره امریكا (ACA) که 

شباهت زیادی در موضـوع های اخالقی با نظام نامه روان شـناسـی 

این کشــــــــور دارد، تدوین شد. پس از آن، این نظام نامه ها در 

کشـورهایی مثل کانادا، بریتانیا، ایرلند، نیوزلند، ژاپن و ایتالیا مورد 

توجّه قـرار گـرفت. در ایـران نیـز «نظام نامه اخالقـی انجمن روان 

شناسی و مشــاوره جمهوری اسالمی ایران» در سال 1385 توسّط 

کمیسیون تخصـصـی شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و 

مشاوره تدوین شد(حسینیان، 1387) 

حقوق مشــــاوره

نگاهی اجمالی بر نظام نامه اخالقی اسالمی در مشاوره
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بدین منظور، تأثیر ارزش های مشـاور در فرآیند مشــاوره، از 

مسـائل مهم اخالقی در این حوزه به شمار میآید. به عقیدة کوری و 

کوری(1387) مداخله های درمانی متكی بر ارزش های اسـاســی 

است و مسئله تأثیر ارزش های مشـاور بر درمانجو، اشارات اخالقی 

دارد. هدف ها و روش های درمان، جلوه هایی از زندگی مشــــاور 

است و مشـــــاوران ارزش های خود را به وسیله اهداف درمان که 

نســــــبت بدانها متعهّدند، انتقال می دهند. از این روی، ضرورت 

رعایت مسائل اخالقی در مشاوره از یكسو و تأثیر ارزش های جوامع 

بر قوانین از سوی دیگر، متخصــــصــــان این عرصه را به تدوین      

نظام نامه های اخالقی در حیطۀ مشاوره و روان شناسی، با توجه به 

ارزش های جوامع کشاند(امامی راد و فقیهی، 1389).

در اسالم و کالم معصومین(علیهم السـالم) احادیث، روایات و 

آیات بسیاری وجود دارد که در رابطه با موضوع چگونگی مشـاوره و 

راهنمایی نكات ارزنده ای ارائه می دارند. در این مقاله سـعی بر این 

نیســـت که کلیه این احادیث یكجا عرضه شوند بلكه به دنبال این 

هسـتیم که به یك اصل مهم که در اصول اخالقی غربی از آن غفلت 

شده است اشاره کنیم.

ضمانت اجرای اصـول اخالقی سـكوالر، قانون و قانون مداری 

اســت و چنانچه فردی از آنها تخطی کند توســـط قانون مجازات 

خواهد شد. در ضمن اینكه این ضمانت، ضـمانتی الزم و مهم اسـت 

اما به هیچ وجه کافی نخواهد بود. زیرا که همیشــه راه های زیادی 

برای دور زدن قانون وجود خواهد داشت و افراد بســـــیاری برای 

کســب منافع بیشــتر تا حد امكان قانون و حقوق دیگران را زیر پا   

می گذارند. مضاف بر اینكه قانون برای بسیاری از مسـائلی که واقعا 

به فرد آسیب جدی می زند نمی تواند قواعدی تنظیم کند. 

به نظر می رسـد که به وجود یك عامل بازدارنده درونی برای 

حل معضالت احتمالی مشـاوره نیاز خواهد بود. این عامل بازدارنده 

درونی در تفكر غربی نهایتا می تواند انســانیت باشد. اما سوال مهم 

اینجاست که انســـانیت و اصول اخالقی جهانی تا به کجا می تواند 

پاسخگو باشد؟ آیا انســانیت می تواند شخصـــی را وادار کند تا در 

جهت عدم ایجاد مشـــــكل برای دیگری از آبرو، جان، مال و همه 

چیزش بگذرد؟ فقط همین را می توان گفت که هرچند این موضوع 

غیرممكن نیسـت اما خیلی بعید به نظر می رسد. این درحالی است 

که اعتقاد به وجود خدایی که حاضر و ناظر اسـت و در تمام شـرایط 

دستگیر انســــان خواهد بود، از هر قدرتی باالتر است و به بهترین 
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حالت در این دنیا و یا در جهان آخرت جبران خواهد کرد اگر اعتقاد 

راسخی باشد به احتمال خیلی بیشـــــتری افراد را به انجام اصول 

اخالقی و انسانی وادار می کند. 

اما در تفكر اسالمی «تقوا» و خدامحوری اصلی ترین شرط در 

حوزه مسائل مشـاوره اسالمی است و به بیانی همان عامل بازدارنده 

درونی قوی می باشد. امام صادق(ع) می فرمایند: «در امور خود که 

الزمه دینداری است با کسـى مشــورت کن که پنج خصــلت دارد 

عقل، بردبارى، تجربه، خیرخواهى و تقوی»(مستدرك الوسائل- ج8)
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«تقوا» از شروط اساسی در مشاوره اسالمی به شمار می آید و 

با توجه به مفاد روایاتــی که در ادامه مـــی آید، مـــی توان گفت       

مهم ترین شـرط فرد اسـالمی اســت(امامی راد و فقیهی، 1389). 

«تقوا» به معنای حفظ نفس از گناهان و ترك معاصی اسـت (راغب 

اصــفهانی، 1416). این امر در فـرهـنگ دینی جایگاه واالیی دارد، 

مبنا و رکن اساسی اخالق اسالمی اسـت و بدون آن، اخالق و ایمان 

مفهومی ندارد؛ همانطور که امیرمؤمنان(ع) فـرمود: «تقوا حاکم بـر 

خصــــــــلت هاى نیكوست.»(غررالحكم و درر الكلم- ص 271) 

همچنین فرمودند: «ایمان بدون تقوا نفعی ندارد»(غررالحكم و درر 

الكلم- ص 271)



3- عنایت الهی و ح لشدن مشــكالت: خداوند به یكی از آثار 

مهم رعایت تقوای الهی چنین اشاره م یکند: «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ 

لَهُ مَخْرَجاً. وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال  یَحْتَسِبُ؛( طالق، 2 و 3) هــر کس 

تقوای الهی داشته باشد، خداوند برایش گشـایش گاهی قرار داده و 

او را از جایی که حسـاب نمی کرد، روزی می رساند.»در اثر اطاعت 

از خداوند، برکات مادی و معنوی شامل حال چنین شخصـــــــی      

می شود و در برکات مشاوره و حل مشكالت مُراجع نیز تأثیر خود را 

بر جای می گذارد.

در ادامه می خواهیم خواننده های عزیز را به مطالعه بخشی از 

رساله حقوق امام سجاد(علیه الســـالم) با عنوان حقوق مشـــاوره 

دعوت کنیم. رســــــــــاله حقوق عنوان حدیثی طوالنی از امام 

سجاد(علیه الســـــالم) است که از سوی ابوحمزه ثمالی نقل شده 

است. به دلیل جایگاه خاص و محتوای جامع این رسـاله، ترجمه ها 

و شرح های متعددی بر این رساله نوشته و منتشــر شده است. این 

رساله تا کنون به زبان های انگلیسـی، ارمنی، هندی و اردو منتشـر 

شده است. در این رساله به بررسی حقوق و وظایف انسـان در هفت 

دسته پرداخته شده است: 

1) حق خداوند 

2) حق خود و اعضای بدن

 3) حق افعال عبادی

 4) حق حاکم و مردم

 5) حقوق خویشاوندان

 6) حقوق برخی از اصناف اجتماعی

 7) حقوق مالی که در مجموع 51 حق مورد بحث رساله را در 

این 7 دسته جا داده اند.
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رعایت تقوا در مشـــــــاوره آثار و برکات فراوانی دارد. امامی راد و 

فقیهی(1389) به برخی از این آثار اشاره کرده اند:

1- هدایت به سوی خیر: در روایتی، امام صـادق(ع) به شـرط 

ورع (مرتبه باالی تقوا) در مشاور چنین اشاره دارد: «با مرد خردمند 

پارسا مشورت کن که او جز به خیر نظر ندهد.»(بحار االنوار- ج72) 

این حدیث شریف به شرط «وَرَع»، که مرتبۀ باالی تقواست، اشـاره 

دارد. در تعلیل این امر، «خیرخواهی» مشــــاور در صورت داشتن 

تقوای الهی آمده است. در واقع، شخصـی که از مرتبۀ باالی ترس از 

خداوند برخوردار است، ب هجای ارائه مشورتی که با هواهای نفسانی 

او یا مُراجع منطبق باشـــــد، به ارائۀ راهكاری خواهد پرداخت که 

مصلحت واقعی مُراجع است. همچنین با توجه به ملزومات وَرع، در 

صورت ندانســــــتن راه حل، ب همنظور عدم خروج از خیر و صالح 

مُراجع که در این حدیث شـریف بدان اشـاره شـده اســت، حداقل 

امری که رعایت خواهد کرد، ارائ ه نكردن راه کارهای نامشروع و شر 

است.

2- ایجاد زمینه رعایت تمام مسائل اخالق اسالمی: با توجه به 

آثار «تقوا» و توصیه و تأکید ائمه اطهار به این شرط در مشــاور، به 

نظر م یرســـــد تقوا ب همثابه یك نگهبان قوى و یك کنترل کننده 

مطمئن، جلوى سرکشـــــى نفس اماره را می گیرد و از خیانت به 

دیگران برحذر می دارد. چنین اشخاصی بر اساس مصــالح واقعی و 

جاودان مُراجع مشـــــــاوره می دهند و به خاطر معیا ر قراردادن 

خداوند، می کوشند مسـائل اخالق اسالم ی مشـاوره مانند صداقت، 

اخالص، رازداری، مسئولیت، صبر و غیره را رعایت کنند. همچنین 

تقوای الهی باعث پایبندی مشاور به بسـیاری از واجبات و محرمات 

الهی م یشــــود؛ مانند: عدم تماس بدنی با مُراجع نامحرم، خیانت 

نكردن به مُراجع با نگاه ناپاك خلف وعده نكردن و... .



رساله حقوق همچون درسنامه اخالقی مومن در حوزه روابط 

فردی و اجتماعی است. وظایف فرزندان در برابر پدر و مادر، وظایف 

همســـران در برابر یكدیگر و فرزندان، وظایف همســـایه، استاد، 

شاگرد، امام جماعت، حقوق زیر دستان، مشــــــاوره و... از جمله 

موضوعات این رساله اسـت. مراد از «حق» تكالیف و وظایفی اسـت 

که خداوند نسبت به دیگران-اعم از انسـان ها و دیگر موجودات- بر 

عهده انســان نهاده است. حقِ یك طرف به معنای وظیفه و تكلیف 

طرف مقابل خواهد بود. حقوق در این رساله منحصــــر به تكالیف 

واجب شرعی مومن نیســــــت بلكه شامل احكام استحبابی و نیز 

وظایف عرفی و اجتماعی نیز می شـــود. و در واقع این رســـاله در 

بردارنده وظایف اخالقی یك انسان موحد است.

در این رساله عنوانی مهم برای روان شناسان و مشـــاوران به 

چشـــم می خورد که به نظر نمی رسد تا کنون چندان مورد توجه 

قرار گرفته باشد. عنوان “حقوق مشاوره” که در دو بخش حق کسی 

که از تو مشــورت می خواهد و حق کســی که از او مشــورت می 

خواهی در این رسـاله ذکر شـده اسـت. در عین توجه به شـیوایی و 

زیبایی این کالم نباید این مطلب را از نظر دور داشـت که این بخش 

کوتاه بیانگر کلیه حقوق مشـاوره نیسـت. و بســیاری از نكات مهم 

دیگر وجود دارد که در آیات، روایات و احادیث دیگر ذکر شــده اند. 

در نتیجه استخراج کلیه این حقوق و وظایف نیازمند به غور بیشـتر 

در روایات و احادیث مرتبط با راهنمایی و مشاوره است.

حق کسی که از تو مشورت می خواهد 

اما حق کسی که از تو مشورت می خواهد؛ پس اگر نظر خوبی 

داری که بـرای او مفید باشد، در نصـــیحت و راهنمایی او کوتاهی 

نكن و راهی را پیش پای او بگزار که اگر خودت جای او بودی همان 

راه را می رفتی و با نرمی و خـوش زبانی با او صـــحبت کن زیرا نرم 

سخن گفتن و مهربانی وحشــــت و ترس را تبدیل به انس و الفت   

مـی کند در حالیكه غلظت و تندی انس و محبت را مبدل بتـرس و 

وحشــــت می سازد و اگر چیزی به ذهنت نرسید تا او را راهنمایی 

کنی و کســـی را می شناختی که خود به او اعتماد داشته و حاضر 

بودی به رای و نظرش عمل کنی او را به ســـوی همان شــــخص 

راهنمایی کن و در این صورت است که در مشــورت دادن کوتاهی 

ننموده ای و راه صحیـح و درسـت را از او پنهان نداشـته ای و قوتی 

نیست مگر به خداوند متعال. 

با بیانی واضـح او را متوجه حق خودت بگردان، از قیل و قال و 

جار و جنجال بپرهیز؛ برای آنكه ســبب بی ارزش شــدن حجت و 

برهانت شده اجر و پاداش تو را ضایع می گرداند و قوتی نیست مگر 

به خداوند متعال.  

حق کسی که از او مشورت می خواهی 

اما حق کسـی که که از او مشـورت می خواهی بر تو آن است 

کـه اگـر در مشــورت دادن؛ نظر او مطابق خواسته تو نبود؛ او را به 

خیانت متهم نكنی زیرا کـه آراء و انظار بین مردم مختلف اســت و 

اختالف آنان در آراء و نظریات امریست متداول و معمول .

البته تو کامال اختیار داری که نظــر او را قبـول نمایــی یا رد 

کنی؛ و چنانچـه نظـر او را مطابق صواب ندیدی می توانی اصل نظر 

را متهم کنی و ناصواب بخوانی؛ اما خود او را هرگز؛ چون تو او را اهل 

مشورت می دانستی و به همین جهت به او مراجعه نمودی . 
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اگر نظرش را عمل نمودی و به آنچه می خواستی رسیدی پس او را تشـكر نموده و خـدا را سپاسگزار باش و اگر روزی او به تو مراجعه کند 

و از تو مشورت بخواهد؛ تو نیز احسان نموده و او را به طور صحیح و به دور از خیانت راهنمایی کن و قـوتی نیست مگر به خداوند متعال .
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هوش معنوی چیست؟

از اواخر قرن بیســـتم، رویكرد هوش های چندگانه 

مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این دیدگاه، هوش انسان 

متشـــكل از مجموعه محدودی از قابلیت های شناختی 

نیست و عالوه بر IQ می توان شاخه های دیگری از هوش 

را در نظر گرفت. مفهوم “هوش معنوی” که مســــــئول 

پاسخگویی به سواالت بنیادی انسان درباره معنای زندگی 

اسـت، ابتدا توسـط اسـتیونز(1996) و ســپس توســط 

ایمونز(1999) مطرح شــد.آنچه موجب شــده تا ســازه 

معنویت به عنوان هوش، مفهوم سازی شود، آن دسـته از 

مشــاهدات و یافته هاست که نشــان می دهدکاربســت    

الگو های ویـــــژه ای از افكار، هیجان ها و رفتار ها که به 

عنوان دین و معنویت شـناخته می شـود، موجب افزایش 

سازگاری و بهزیســــــتی انســــــان می شود. زوهر و 

مارشال(2000) پیشــنهاد می کنند که معنویت،هوشی 

اسـت که ما توسـط آن نیاز هایمان را شـناســایی و بیان    

می کنیم،مشكالت با معنا و ارزشمندمان را حل می کنیم 

و با اسـتفاده از آن می توانیم اعمال و کیفیت زندگیمان را 

پرورش هوش معنوی بر اساس آموزه های اسالمی

دربافتی که از لحاظ معنا دهی، غنی تر و وسـیع تر اسـت، 

قــرار دهیم.هوش معنوی دربــرگیــرنده مجموعه ای از 

توانایی ها و ظرفیت ها سـت که از منابع معنوی در جهت 

افزایش بهزیســتی و انطباق پذیری استفاده می کند. در 

حالی که معنویت با جســـتجو و تجربه امر قدسی، معنا، 

هشـــــیاری سطح باالتر و تعالی در ارتباط است، هوش 

معنوی مستلزم توانایی هایی است که از چنین موضوعات 

معنوی برای تطابق، کنش اثر بخش و تولید محصـوالت و 

پیامدهای با ارزش اســتفاده می کند (ناصــری، 1386). 

هوش معنوی، کاربرد انطباقـی اطالعات معنوی در جهت 

تسهیل حل مسائل روزمره و دستیابی به هدف است.

هوش معنوی، دربرگیرنده ظرفیت گســــــــترش 

خودآگاهی عمیق و آگاهی ما از ماهیت چند بعدی جهان 

است. هم چنین شامل ظرفیت ابراز رفتار با فضــــیلت و 

تشـــــخیص تقدس در تجربه های روزمره است(ایمونز، 

2000). افرادزمانـی هوش معنوی را به کار مـی بـرند که 

بخواهند از ظـــــــرفیت ها و منابع معنوی بـــــــرای           

تصمیم گیری های مهم و اندیشه در موضوعات وجودی یا 

تالش در جهت حل مســائل روزانه استفاده کنند(زوهر و 

مارشـــال، 2000). بنابر این هوش معنوی،موضـــوعات 

ذهنـی معنویت را با تكالیف بیـرونـی جهان واقعـی ادغام  

می کند(ولمن، 2001).
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هوش معنوی به افراد کمك مـی کند تا در چارچوب 

یك تصـــویر بزرگتر به زندگی و رویدادهای آن بنگرند و 

تفســیر مجددی از تجربه های زندگی داشته باشند. یك 

فرد با هوش معنوی رشــد یافته، با ویژگی هایی همچون 

درجه باالیی از خودشــــناســـــی، عالقه به رشـــــد 

شخصی،احساس شفقت و مهربانی، توانایی توجه به پیوند 

های میان وقایع، یافتن معنا در تجربه ها، الهام گـرفتن از 

ارزش ها و ظــرفیت الهام بخش بودن بــرای دیگـــران 

شناخته می شود(زوهر و مارشال،2000). آمرام (2005) 

معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا، احســــاس 

داشتن رسـالت در زندگی، حس تقدس ، درك متعادل از 

ارزش ماده، و اعتقاد به بهتر شـدن دنیا می شــود. از نظر 

واگان(2002) هوش معنوی در بر گیرنده توانایی شــكل 

دهی و زمینه ســازی مجدد تجربه ها اســت که منجر به 

درك دگرگون از معنای آنها می شــــود. ولمن (2001) 

معتقد است که هوش معنوی بیانگر ظرفیت انسـان برای 

پرسـیدن سـواالت بنیادین و اسـاسـی درباره زندگی و به 

طور همزمان، تجربه به هم پیوسته بین ما و جهانی که در 

آن زندگی می کنیم، اســـــــت.زوهر و مارشـــــــال 

(2000)پیشـنهاد می کنند که هوش معنوی زمینه ای را 

فراهم می کند تا هوش های شــــــناختی و هیجانی در 

چهارچوب آن عمل کنند. این کار به واسـطه  ایجاد معنا، 

راهنمایی شــهودی، به وجود آوردن اســتدالل خالق، و 

فراهم آوردن رویكرد کل نگرانه مهیا می شود.

   هوش معنوی می تواند به پیگیری هوشـــیارانه و 

ارادی رشد خویشـــــــتن افراد کمك کند. این موضوع 

مســـتلزم پذیرش مســـئولیت خویش،درس گرفتن از 

اشتباهات فردی، توانایی برای بخشیدن و بخشیده شدن، 

و تعهد نسبت به تصمیماتی که بهزیسـتی همه افراد را در 

نظر می گیرد،باشد(واگان،2002). 
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افـرادی که هوش معنوی را با زندگـی روزمـره خود 

ادغام کرده اند، ممكن اســــت به دلیل تمایل به زندگی 

اصیل و منســـــــــجم،  زندگی هایی غیر متعارف و یا      

سـبك های متفاوتی داشـته باشـند.ایمونز (2000) پنج 

مولفه را برای هوش معنوی بر می شـمارد:  ظرفیت تعالی 

و فرا رفتن از دنیای مادی و متعالی کردن آن،توانایی ورود 

به حالت های معنوی هشیار، توانایی آراستن فعالیت ها و 

روابط  روزانه با احســــاسی از تقدس، توانایی استفاده از 

منابع معنوی جهت حل مســــــــائل زندگی،و ظرفیت 

درگیری در رفتار فضـــــیلت مآبانه(نظیربخشـــــش، 

سپاسگزاری، فروتنی، وشفقت).

پرورش هوش معنوی

هوش معنوی در همه افراد قابل پرورش و توســـعه 

است . خصوصا که کودکان با سطح باالیی از هوش معنوی 

به دنیا می آیند. اما عوامل اثرگذار محیطی مانند خانواده، 

مدرسـه و جامعه، فرد را به تدریج از گنجینه ارزشــمند و 

خالصــــــی که با آن به دنیا آمده، دور می کند. بنابراین 

پرورش هوش معنوی، در واقع به معنای باز گشـــــت به 

خلوص درون، به اتحاد میان خود با خویشــــــتن و کل 

جهان، و به مســـیر درستی که برای آن به دنیا آمده ایم، 

اســت. به نظر می رســد که هوش معنوی با اســتفاده و 

کاربرد آن بیشـــــتر رشد می کند وتقویت می شود. این 

موضـوع از طریق  تعمق در موضـوعات اسـاسـی از قبیل 

آزادی، تنهایی، رنج، فنا پذیری و پرداختن به موضـوعات 

وجودی، مذهبی و معنوی اســــــت. پرداختن به اعمال 

معنوی، رشد معنوی را تســــهیل می کند. اعمالی نظیر 

نیایش، تعمق و تامل در خود، یوگا، مراقبه، روان درمانـی، 

کمك مالی به دیگران، و وارد شـــدن به دوره های زمانی 

سكوت و تنهایی از جمله این ها است(واگان،2002). 
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همچنین به نظر می رسـد که میزان باالیی از آگاهی 

هوشـیار در مورد رویداد ها و تجربه های زندگی و انطباق 

با آنها و نیز پرورش خودآگاهی، بـرای تحول مداوم هوش 

معنوی ضروری است. گشــوده  بودن ذهن، هم به عنوان 

یك عامل کمك کننده در تحول معـنوی و هم به عـنوان 

نتیجه آن شـناخته می شــود. همچنین هوش معنوی از 

طریق جســـتجو برای معنای نهفته در موقعیت ها، طرح  

پرسش های چرا، و جســـــــتجوی پیوند بین حوادث، 

گســـترش پیدا می کند (زوهر  و مارشال، 2000).انجام 

فعالیت های معنوی منظم و تكرار شونده روزانه، همراه با 

آگاهی هشـیار و احسـاس حضـور کامل می تواند دیدگاه 

وجودی فرد را تحت تاثیر قرار دهند و موجب ایجاد حسی 

از تقدس شوند و حتی برخورد های متعالی را تســــهیل 

کنند.

تمرین های معنوی و آموزه های دینی

  تمامی ادیان و آئین های معنوی، تمرین هایی را برای رشد معنوی توصـیه می کنند. این تمرین ها، فرصـتی را برای 

پرورش هوش معنوی فراهم می سـازند. بروسـات و بروســات( 2010) تمرین هایی را که در تمامی مذاهب و رویكردهای 

معنوی مورد تاکید قرار گرفته اند، جمع آوری کرده اند. این مقاله به معرفی 3 مورد از این تمرین های معنوی می پـردازد و 

همپوشی آنها را با آموزه های دینی مورد بررسی قرار می دهد.
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1) تمرین اول: حضور

یك گام برای پرورش هوش معنوی، حضـــور در زمان حال است. زندگی معنوی، کشـــف درون هر لحظه است. این 

زندگی متمرکز بر زمان حال است نه گذشته یا آینده. ادیان جهانی و آئین های معنوی توصیه می کنند که انسـان در زمان 

حال و فرصت کنونی زندگی کند و هر روز را فرصتی بداند که دوباره تكرار نخواهد شد. متضاد “حضور” زندگی در گذشته و 

آینده است. در این حالت، فرد به طور مداوم مســــائلی را که در گذشته اتفاق افتاده مرور می کند. تالش می کند تا وقایع 

زندگی را تبیین کند. هم چنین، فردی که در آینده زندگی می کند، فرضیه هایی را درباره چیزهایی که ممكن اسـت اتفاق 

بیفتد، شكل می دهد و نسبت به این احتماالت، دلبسته یا مضطرب می شود. مشغولیت ذهنی نسبت به انتظارات مثبت یا 

منفی، موجب می شود که فرد، زندگی در لحظه حال را از دست بدهد. حال آنكه بیشـــــترین امكان برای فعالیت و ایجاد 

تغییرات، در زمان حال وجود دارد. آموزه های دین اسالم هم زندگی در زمان حال را توصیه می کند. برای مثال حضــــور 

قلب  را ضمن اقامه نماز مورد تاکید قرار می دهد. عارف مسلمان، ابن الوقت و متمرکز بر زمان حال است.

2) تمرین دوم: زیبایی

دیدن و درك زیبایـی ها یك تمـرین دیگــر بــرای 

پرورش هوش معنوی است و انسان را به تامل وا می دارد. 

شلوغی و در هم ریختگی زندگی، راه را بر توجه نسـبت به 

زیبایی و ستایش آن می بندد. هنگامی که انســـــان ها 

مســـائل و تكالیف زیادی در مقابل خود داشته باشند، به 

سختی می توانند در مورد اینكه چه چیز زندگی زیباست، 

فكر کنند. افراد از طریق کنار گذاشتن زندگی پر مشــغله 

که ناشی از افراط کاری و زیاده روی است، نسبت به شكوه 

و زیبایی جهان حسـاس شوند. زندگی تكراری نیز مانع از 

ستایش انسان نسبت به زیبایی می شود. وقتی افراد، غرق 

در عادات خشـــــك و برنامه یكنواخت روزانه می شوند، 

هرگز حاشـــــــــیه های ظریف و زیبای زندگی خود را       

نمی بینند.
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 جسـتجوی زیبایی ها،انســان را به وجد می آورد و 

احســــاس لذت از زندگی را افزایش می دهد. زیبایی ها 

همه جا هستند. تنها منتظر توجه و نگاه افراد هستند تا بر 

روح آنها تاثیر بگذارند. قرآن کریم نیز از دیدن زیبایـی ها 

ســخن می گوید. برای مثال در آیه60 ســوره نمل آمده 

است که “برای شما از آسـمان آبی فرو فرسـتادیم، پس با 

آن باغ هایــی را رویاندیم که خوش منظـــره و زیبا بود”. 

زینت ها و زیبایی هایی که در قرآن به آنها اشاره می شود، 

برای نگریستن به آنها و اندیشیدن در مورد آنهاست. مثال 

"آیا به آسمان باالی سرشان  در آیه 6 سوره ق آمده است: 

نمی نگرند که چگونه آن را ساخته و پرداخته ایم؟”

3) تمرین سوم: مهربانی

مهربانی، احساسی عمیق در درون انسان ها و تپیدن قلب آنها برای دیگران است. 

مهربانی، تحت تاثیر گرفتاری و مشـــــــكالت دیگران قرار گرفتن و حرکت به سوی 

آنهاست. همه ادیان جهانی و آئین های معنوی ، همدردی نســــبت به دیگران را یك 

فضیلت اخالقی می دانند. تمرین معنوی مهربانی، با گشـودن قلب آغاز می شود. ابتدا 

انسـان باید مسـائل جهانی را که خود نیز بخشــی از آن است، حس کند و با احتیاط و 

مراقبت به سمت آن حرکت کند. از درد و رنج دوری نكند و به سمت موقعیت هایی که 

افراد در آن آسیب دیده اند، برود. با دوستان و همسـایگان خود در گرفتاری هایشــان 

همراهی کند.سپس دایره همدردی خود را به سایر مخلوقات، طبیعت و جهان بی جان 

نیز گســـــترش دهد. تمرین مهربانی،قابلیت افراد را برای مراقبت از دیگران افزایش    

می دهد و نیكوکاری ، همدلی و همدردی را تقویت می کند

مهربانی با احسـاسات بیمار گونه نســبت به دیگران مثل کینه و بدخواهی تهدید 

می شود. این احســاسات منفی، زخم های هیجانی و درد و رنج را به همراه می آورد و 

نشانه هایی است که هشدار می دهد که این فرد نیازمند دلسوزی نسبت به خود است. 
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تعالیم دین اســالم نیز بر مهربانی تاکید دارد. در ابتدای ســـوره های قرآن، خداوند با 

صفات رحمان و رحیم توصیف شده اسـت. در آیه 54 سـوره انعام ذکر شـده اسـت که: 

خدای مهربان، رحمت را بر خود واجب کرده اســـت. مهربانی را در داســـتان عبادت 

حضـــــرت زهرا (س) می توان دید. در آن شبی که فرزندش شب را تا صبح نخوابید و 

مراقب رفتار مادرش بود تا ببیند که او درباره خود چگونه دعا می کند و از خداوند برای 

خود چه می خواهد. آن شب صبح شد و به عبادت و دعا برای دیگران گذشـت. فرزند از 

مادر خود پرســـید: مادر جان چرا من هر چه گوش کردم، تو درباره دیگران دعای خیر 

کردی و درباره خود یك کلمه دعا نكردی؟ مادر گفت: پســر عزیزم، اول همســایه بعد 

خانه خود( آیت اهللا مطهری، 1372 ص 87).
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مبانی علوم انسـانی در غرب از تفكرات مادی سرچشــمه 

می گیرد. هر کس که تاریخ رنسـانس را خوانده باشد، دانســته 

باشد، آدم هایش را شناخته باشد، این را کامالً تشـــــــخیص       

می دهد. خب، رنســـانس مبدأ تحوالت گوناگونی هم در غرب 

شده؛ اما مبانی فكری ما با آن مبانی متفاوت اسـت. هیچ ایرادی 

هم ندارد که ما از روا نشناسی و جامع هشناسی و فلسـفه و علوم 

ارتباطات و هم ه رشت ههای علوم انســانی که غرب ایجاد و تولید 

کرده یا گسـترش داده، استفاده کنیم. من بارها گفت هام که ما از 

یادگیری به هیچ وجه احسـاس سرشكســتگی نمی کنیم. الزم 

اســـت یاد بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شـــرق یاد بگیریم - 

«اطلبوا العلم ولو بالصّین» - خب، این که روشن اسـت. ما از این 

احسـاس سرشكســتگی می کنیم که این یادگیری به دانائی و 

آگاهی و قدرت تفكر خود ما منتهی نشود. همیشه که نمی شود 

شاگرد بود؛ شاگردی می کنیم تا استاد شویم.

بیانات رهبر حكیم انقالب در دیدار جمعی از 

دانشجویان، 1390/5/19
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در مســئله روان شناسی و مشــاوره نظام روان شناسی، یك چیز خیلی مهم این است که مردم به ضرورت و اهمیت این کار توجه کنند؛   

هم چنانی که به ضرورت و اهمیت مراجعه به پزشك توجه می کنند. امیدوار هستم که مردم توجه کنند به این موضوع که مراجعه به متخصص 

روان و مشاوره در امر مسائل روانی به خصوص برای محیط خانواده یك ضرورت است. امیدواریم که این پیام ما و این حرف به گوش عموم مردم 

برسد و این نیاز را احســاس کنند. بالفاصله متصــل به این مســئله، چیزی است که متوجه شما دوستان است؛ نظام روان شناسی که در واقع     

می خواهد ضابطه وضع کند و از این کار حفاظت کند، باید به اخالق حرفه ای کار و قابل اعتماد بودن مشــــاوران خیلی تكیه کند... مردم باید 

خاطر جمع باشند که وقتی زنی یا مردی اسرار خودش، پنهان ترین مسائل شخصی یا خانوادگی خودش را با یك مشاور در میان م یگذارد باید 

مطمئن باشد که این، مورد دستبرد قرار نخواهد گرفت. این اطمینان را باید شما تضــمین و تأمین کنید. اگر این شد، آن وقت توصیه اول ما به 

مردم که مراجعه بكنند هم عملی خواهد شـد. نكته سـوم این اسـت که دین را در مجموعه کارتان موهبت بزرگ باید بدانید. حقیقتاً دین یعنی 

همان ایمان مذهبی و یاد خدا و بعضـــی از مظاهر دینداری مثل نماز، ذکر و توسل به ظلّ عنایت پروردگار. اینها در آرامش روانی جامعه خیلی 

تأثیر دارد. امروز دنیا به این احتیاج دارد و بشریت امروز بیشتر از گذشته احتیاج دارد.

بیانات رهبر حكیم انقالب در دیدار با شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی، به تاریخ 1390/2/19؛ بر اساس خبرنامه 

ویژه سال 1390 سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
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غزاله رحمانی کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه تهران 

( ghazaleh.rahmani@ut.ac.ir)

امروزه مشـــــاوره و روان شناسی در جوامع در حال نهادینه 

شدن است. بسیاری از افراد و خانواده ها برای رفع معضالت زندگی 

خود و یا بســـتگان خویش به مشـــاوران مراجعه و از آنان جویای 

راهكار می باشند. انتظار می رود در یك جامعه دینی، مشـــاوره به 

تقویت مبانـی فكـری، عقیدتـی و ارزش ها و هنجارهای اجتماعـی 

کمك نماید.

مشاوره مذهبی می تواند به لحاظ زمینه ه ا، روش ها، اصول و 

رویكرد های خاص مذهبی در هر مورد و گرایشـــــی قابل طرح و 

بررسی باشد. مشـــاوره مذهبی به این لحاظ عمومیت دارد و همه 

موارد مشاوره را در بر می گیرد .

در مشاوره مذهبی الزم است فضایی مذهب یـ معنوی ایجاد و 

حاکم شود. و در صورتی که اصول مشاوره برگرفته از اصول مذهبی 

و دینی باشد این مدل مشاوره را می توان مشاوره مذهبی نامید. 

می توان گفت که در سال های اخیر روان شناسی و مشــاوره 

مذهبـــــی به عنوان یك پدیده مهم در بین مذاهب مختلف مورد 

توجه قرار گرفته اســت. و در ســـطح علمی هم به موثر بودن این 

مسـأله توجه بیشــتری می شود و بنابر این در این مقاله تصــمیم 

داریم یكی از نمونه های روان شـناسـی دینی یعنی روان شـناسـی 

مسیحی را معرفی کنیم. 

مسیحیت نگرش خاصی در مورد انسان و طبیعت و شخصیت 

او دارد. یك روان شناس مسیحی کسـی است که با تكیه بر مفاهیم 

و اصول بنیادین مسـیحیت در مورد انسـان و ماهیت او، به درمان و 

مشــاوره می پردازد. با توجه به این چشــم انداز، می توان اصول و 

روش های متفاوت روان درمانگری و مشــــاوره را، تا زمانی که در 

چارچوب اصول اصلی روان شناسی مســـیحی جای م یگیرند و یا 

الاقل تضـادی با آن ندارند، مورد استفاده قرار داد. یك روان شناس 

یا مشــاور مســـیحی م یتواند به مطالعه روش ها و اصول متفاوت 

مكاتب مختلف روان شناسی بپردازد و از میان این روش ها آگاهانه 

دســــت به انتخاب بزند. او می تواند روش هایی مختلف از مكاتب 

مختلفی را مورد استفاده قرار دهد و اصـطالحاً روشـی “التقاط ی” و 

ترکیبی داشته باشد(آسریان، 1996).
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اما بررسـی مكاتب روان شـناســی و روان درمانگری مختلف 

نشـــــــان می دهد که هیچ یك از این مكتب ها به شكل کامل با 

مفاهیم اساسی مســـیحیت منطبق نیســـتند و پیروی یك روان 

شناس مسـیحی از یك مكتب خا ص، به معنای چشــم پوشیدن از 

مفاهیم بنیادین مســــــــیحیت می تواند باشد. البته آن گروه از      

روان شناسان مســــیحی که پیرو یك مكتب خاص روان شناسی 

هســتند، بر این باورند که مكتب مورد نظر بیش از مكاتب دیگر به 

مسـیحیت نزدیك است و دالیل و براهین خود را در این مورد ارائه 

می دهند که البته نگرش آســـــریان(1996) در این مورد که در 

سطور فوق بیان شد، متضــــاد با عقیده این گروه از روان شناسان 

مسیحی می باشد.
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شبان یا مشاور مسـیحی می تواند از روش های متفاوت 

روان شناسی استفاده کند. روش های مشـاوره شبانی ای را 

نیز می توان مشـاهده نمود که تحت تأثیر روش های 

درمانی ای همچون رفتار درمانـ ی، معنـی درمانـ ی، 

شناخت درمانی و روش های متعدد دیگر هسـتند و 

هر یك ســعی دارند به اشــكال گوناگون و به درجات 

مسیح ی، این روش ها مختل ف، در چارچوب یك نگرش 

(1995-96) را بكار گیرند. آســـــریان 

معتقد است اینكه تا 

چــه انــدازه این 

انواع مشــاوره ها 

در این راه مـوفـق 

اند بحث دیگری اسـت و 

تخصــصــی هر مســـــتلزم بررسی دقیق و 

یك از این روش های مشـــــــاوره شبانی می باشد. اما در 

مجمو ع، مالکی که مـی توان در مورد هـر یك از این مكاتب 

مشــــاوره شبانی به کار گرف ت، همانگونه که گفته شد، این 

است که این مكاتب تا چه حد به اصول بنیادین مســیحیت 

در مورد انسان و طبیعت پایبند هستند و تأثیر آنها از مكاتب 

روان شناسی مختلف نباید به گونه ای باشد که در تضــاد با 

باورهای اصلی مسیحیت قرار گیرند.

همانگون ه ک ه یك ی از خدما ت کلیســـا دعا برا ی 

مریضــا ن جســـم ی می باشد تا شفا ی اله ی جار ی 

شود، ب ه همی ن شك ل نیز دعا برا ی مریضـــا ن روان ی 

نیز از خدما ت کلیســا محســـو ب می شود. در تاری خ 

کلیســــا در کنار دعا برا ی مریضــــا ن، خدما ت پزشك ی و 

بهداشت ی بسـیار ی را می بینی م ک ه از سو ی مســیحیا ن 

برا ی کم ك ب ه مریضا ن انجا م شد ه و مسـتلز م بكارگیر ی عل م 

پزشك ی برا ی کم ك ب ه مریضـا ن بود ه اس ت. همانگون ه 

نیز، در کنار دعا برا ی بیمارا ن روان ی و اســــتفاد ه از 

طرق روحان ی برا ی کم ك ب ه اشــخاصــ ی ک ه از آال م 

روح ی در رن ج هسـتند، م یتوا ن از عل م روان شناس ی و 

نیز استفاد ه کرد. در تاری خ کلیسـا یافـت هها ی مفـید آ ن 

متعدد ی از خدم ت راهبا ن نمــــونه ها ی 

و راهــــــب هها را در 

و  بیمارســتا نها 

دیـرها مـی بینی م 

ک ه ب ه اشـــــكا ل 

مخــتل ف و با کم ك عل م 

ناکاملِ زمانِ خود، ب ه کم ك طبِ هــــر چند 

بیمارا ن جسـم ی می شتافتند و گا ه زندگ ی خود را در ای ن را ه 

فدا می ساختند. در تاری خ میســـیونرها ی مســــیح ی نیز، 

خدما ت پزشك ی آنها جایگا ه مهم ی را ب ه خود اختصا ص داد ه 

اس ت.

ب ه همی ن شك ل نیز مســــــــــیحیا ن برا ی کم ك ب ه 

انسا نهای ی ک ه از دردها و آال م روح ی رن ج م یبرند، می توانند 

در کنار توســــــ ل ب ه طرق روحان ی، از یافته ها ی عل م روان 

شناس ی و روان پزشك ی و آسیب شـناسـ ی روان ی سـود 

جویند. مشـاور ه شبان ی یك ی از عرصه های ی اس ت ک ه 

تأثیر عل م روان شناس ی را در آ ن ب ه روشـن ی م یتوا ن 

مشـاهد ه کرد و امروز ه در بسـیار ی از دانشـكده ها ی 

الهیا ت، این نوع از مشاوره از درو س مه م و اساس ی می باشد. 
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 امروز ه اعضـا ی کلیسـاها با مسـائ ل و مشــكال ت روان ی 

بســــیار ی روبرو م یشوند و برا ی دریافت کم ك ب ه شبانا ن 

خود مراجع ه م یکنند. بســـیار ی از ای ن مســــائ ل         

را ه حل هایـی روحانـ ی دارند و با دعا، مطالعه کتاب 

آسمان ی، عملكرد روح القد س و مشاور ه روحان ی ح ل        

می شوند. اما بســیار ی از ای ن مســائ ل ب ه قلمرو های ی 

طرق، توس ل ب ه برخ ی مربو ط می شوند ک ه در کنار ای ن 

روان شناس ی و از اصــو ل و یافته ها ی عل م 

روا ن درمانــــــ ی و 

ضرور ی  مشـاور ه 

می باشــد. برا ی 

مثا ل شخص ی را در 

نظــر بگیــرید ک ه دچار 

می شـود و هم ه افسـردگ ی اس ت. برا ی او دعا 

روش ها ی روحان ی دیگر نیز بكار گرفت ه می شــــوند اما ای ن 

شـخ ص ب ه دالیل ی چو ن ک م ایمان ی یا دالیل ی دیگر ک ه از آنها 

بی اطالعی م، ب ه شك ل کام ل از افســــــــردگ ی خود رهای ی      

نمی یابد. چ ه باید کرد؟ آیا باید او را به خاطـر عد م رهایـ ی از 

افســردگی ا ش مورد سرزن ش قرار داد و به دنبا ل دالیل ی بود 

ک ه بتوا ن او را محكو م ساخ ت؟ یا باید او را ب ه نزد روان شنا س 

یا روان پزشك ی غیر مسـیح ی روان ه نمود؟ آشنای ی کل ی ی ك 

شبا ن با بیماری ها ی روان ی و اصو ل کل ی روا ن درمان ی 

و مشــاور ه می تواند در کم ك ب ه چنی ن شخصـــ ی 

بســـیار مفید باشد. در موارد حادتر یا پ س از اینك ه 

تالش ها ی شبا ن با تكی ه بر دانســـــــــــــته ها ی            

روان شـناخت ی ب ه نتیج ه نرسـید آنگا ه م یتوا ن شـخ ص را ب ه 

نزد یك مشاور یا روان شنا س مسیح ی یا در صور ت عد م 

وجود چنی ن اشخاص ی ب ه نزد روان شناس ی غیر مســــیح ی   

ک ه با شبا ن همكار ی دارد، ارجا ع نمود(آسـریان، 96-

.(1995

تفكرات مسـیحی بارها و بارها افراد با ایمان را 

تشــــویق م یکند که فكر خود را مطابق مالك های 

دهند و فكر جدیدی داشــــــته کالم خدا تغییـــــر 

ذهن شــما باید روز به روز باشن د: «فكر و 

تغییر کند و به سوی 

کمال پیش رود» 

 ، (افســســـیان 

تفسیر ی).  ترجمه 

«بگـذاریـد خـدا افكار و 

دگـــرگون کند» (رومیان ، طـرز فكـرتان را 

ترجمه تفسیر ی).

در مورد آزاد شدن از احســاسات منفی چون خشــ م، 

غی ض، کین ه، حسد، طمع و زیاده خواهی نیز آیات فراوانی در 

انجیل می توان یاف ت. در انجیل همچنین در مورد تســـلیم 

اراد ه انسـانی به روح القدس و اراده خدا آیات بسـیاری وجود 

دارد.

در رابطه با نقش احسـاسات در کتاب "سالمتی روانی 

در زندگی مســیحی" ذکر شده است که: هیچ چیز به 

اندازه احســاسات نمی تواند به زندگی رنگ زیبایی 

ببخشـــد و هیچ قدرتی باز به اندازه احســــاسات     

نمی تواند زندگـی را به کام افـراد تلخ کـرده و ارزش 

های زنده ماندن را نابود نماید.
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 احســــاسات صحیح و متعادل که به طرزی درست ابراز می شوند  

می توانند زندگی را بســیار زیبا و دلپذیر گرداند(سی.بی.ایوی). در 

آیین مسـیحیت، احسـاساتی بودن گناه نیســت؛ ولی عدم کنترل 

احســاسات م یتواند موجب آزردگی خاطر و گناه گردد. انجیل در 

مورد حدود آزادی و مواظبت بـر این که موجب لغــزش دیگــران 

نشــویم به صراحت سخن گفته است. بر احســـاسات خود کنترل 

داشـتن امری اسـت مفید و خوب ولی دســت یافتن به این کنترل 

همواره سهل و آسان نیست(قازارس یقنظر).

بنابرای ن، مســـــیحیت می گوید با مطالعه کالم خدا متوجه    

می شویم که نفس انســان که شامل اراده و فكر و احســاسات وی 

م یباشد، باید با تكیه بر فیض الهی متبدل و دگرگون شود و کامل و 

مقدس گردد. اما این امر اتفاقی نیست که در یك لحظه و به یكباره 

به هنگام تولد تازه به وقوع بپیوندد. مســیحیان معتقدند به هنگام 

توبه و تولد تازه روح انسان از نو مولود م یگردد و روح القدس خلقت 

تازه را در وی متحقق می گرداند که تأثیر این امر را م یتوان بر اراده 

و فكر و احساس مشاهده نمود. اما تغییر و دگرگونی کاملِ این ابعاد 

و آزاد شدن فرد از افكار و احساسات منفی و ناشایسـت و نیز دست 

یابی به اراده ای که کامالً در خدمت اراده الهی باشد، مســــــتلزم 

عملكرد فیض الهی در دراز مدت می باشد(آسریان، 1995-96).

یكی از عواملی که در مورد یك مسیحی هرگز نمی توان آن را 

نادیده گرف ت، عملكرد فعاالنه فیض الهی در او می باشـــد. اگر یك 

مســیحی از منابع فیض الهی همچون عملكرد رو حالقد س، مطالعه 

کالم خدا و مشارک تهای سازنده روحانی بهره گیرد، عوامل نفس او 

یعنی فكر و احساس و اراده وی می توانند دچار تغییر و تحول شوند 

و مشــكالتش حل شود. پس در مورد مســیحی ای که برای مثال 

دچار افسردگی می باشد، نمی توان گفت که نجات خود را از دست 

داده یا یقیناً گناه خاصی را مرتكب شده است(اگر چه این فرض نیز 

گاهی می تواند صــحیح باشــد، اما باید با موارد مختلف محتاطانه 

برخورد نمود و تعجیل نكرد) مسیحیان معتقدند با تكیه بر امكانات 

و منابعی که فیض الهی در اختیارشـان گذاشـته اسـ ت، به شــفا و 

بهبودی این فرد همت گمارند(آسریان، 1995-96).

در کنار استفاده از فیض اله ی، روان شـناسـی نیز وسـیل ه ای 

است که توسط آن می توان مسائل و مشـكالت فرد را در این زمینه 

درمان نمود، یعنی روان شناسی در مورد مسائلی که به قلمرو نفس 

انسان مربوط می شوند، می تواند نقشـی مثبت و درمانگرانه داشته 

باشـــد که البته این امر به معنای نفی عملكرد فیض الهی یا ناچیز 

انگاشتن نقش آن نیســـــــ ت. در این آیین در مورد بیماری های 

جسمانی نیز نخسـت برای شفای جسـمانی یك فرد دعا می شود و 

توکل فرد در وهله نخسـت به فیض الهی می باشد، اما در عین حال 

این امر مانع از مصـرف دارو یا مراجعه به پزشك نمی شود و فرد در 

صورت شفا نیافتنِ سری ع، از امكانات علم پزشكی نیز سود می جوید 

و به این امكانات به عنوان وســـایلی که در نهایت شـــفای الهی را 

متحقق می سازند، می نگرند. در مورد بیماری های روانی نیز توکل 

اصلی فرد به شفای الهی و عملكرد مســتقیم خدا می باشد. اما این 

امر باعث نمی شود تا وی از امكاناتی که علم روان شناسی می تواند 

در اختیارش بگذارد استفاده نكند.
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زهرا استاد میرزا طهرانی دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی 

(zahraostadmirza@gmail.com) دانشگاه عالمه طباطبایی

تحقیقات متعدد روان شناسی نشان می دهد که حالت روانی 

انسـان با آشكار کردن مشـكالت در حضـور یك دوست صمیمی یا 

درمان گر رو به بهبود می رود. حال تصور کنید که همین انسان اگر 

مشـــــــكالت خود را با خدا بازگو کند و پس از نماز به مناجات با 

پروردگار و دعا به درگاه او طلب یاری بخواهد، حالت روانی او تا چه 

اندازه بهبود پیدا می کند. مالحظه می شود که همان نتیجه ای که 

در یك روان درمانی مؤثر و موفق حاصــل می شــود، از نماز نیز به 

دست می آید، زیرا آن احســـاس امنیت و رهایی از اضطراب را که 

نماز در انســــان ایجاد می کند، موجب آزاد شدن نیروی روانی او   

می شود و این آزادی ضامن ایجاد سالمت روان است.

کســـــى که دلش با یاد خدا مطمئن و محكم است، آرامش 

روحى و روانى دارد و هیچ هراسـى از غیر خدا ندارد و امیدوار و آرام 

اســت؛ چون متّكى به قدرت و عظمت الهى اســـت و انوار الهى در 

درونش رسـوخ کرده و یاد خدا عامل طمأنینه او شـده اسـت. قرآن 

مجید درباره یكی از اسرار نماز م ىفرماید:«ان االنســان خلق هلوعاً 

* اذا مسه الشـر جزوعاً * و اذا مسـه الخیر منوعاً * اال المصـلین * 

الذین هم علیصــالتهم دائمون؛ همانا انســان حریص آفریده شده 

است؛ وقتی شری به او برسد، فریاد می کشـــــد و جزع می کند و 

هرگاه خیر و نعمتی به او برسـد، بخل می ورزد، مگر نمازگزاران که 

اینان، افرادی هسـتند که بر نماز خویش مداومت می کنند و به آن 

اهمیت می دهند.» (معارج، آیات18ـ22

نماز دارای ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، جسـمی و 

روحی اسـت، در این نوشـتار عمدتا به نقش آن در بهداشـت روانی 

پرداخته می شود. یكی از آثار مهم نماز در بهداشت روان نقش انكار 

ناپذیر آن در زدودن و کاستن تنش و اضـطراب اسـت زیرا نمازگزار 

باید فقط به خدا توجه نماید، از همه اشتغاالت ذهنی و مشـــكالت 

مادی روی گرداند، چیزی جز آیات قرآنی بـر زبان جاری ننماید و با 

تمام اعضـــاء و جوارح و با حضـــور قلب نماز را اقامه نماید. همین 

روگردانی از مســــائل زندگی مادی موجب آرامش می شود و این 

حالت آرامش روحی ناشی از نماز، تاثیر بســزائی در کاهش تنش و 

اضطراب دارد. توماس هاسـیلوپ می گوید: بهترین وسـیله آرامش 

بخشـی که من در طول تجربه ام در مســائل روانی شناخته ام نماز 

است(نمازی 1376). الكسیس کارل می نویسد: دعا و نماز قویترین 

نیرویی اســــت که همچون قوه جاذبه وجود حقیقی دارد و من در 

حرفه پزشكی خود انســـــان هایی را دیده ام که پس از آنكه تمام 

معالجات دیگر برای آنها مؤثر نبوده اســـــت با نیروی دعا و نماز و 

نیایش از بیماری جسمی یا روحی رهایی یافته اند(دبیری 1354). 

مشــخص شده است که در هنگام نماز فعال شدن مغز باعث آزادی 

اندروفین ها می شود و این مواد موجب کاهش درد و اسـترس و نیز 

احساس سبكی و نشاط می گردد(اصفهانی1381). هربرت بنسون 

دل آرام گیرد به یاد خدا
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می گوید: نیایش، مغز را فعال می کند، فشــــار خون را می کاهد، 

نازائی را درمان می کند و تكرار آن، اندیشــــه های دیگر را از مغز 

بیرون و بســیاری از مردم را قادر به ایجاد تغییرات فیزیولوژیك در 

خود  می کند. 
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دکتر مجید ملك محمدی می گوید: شخص نمازگزار با ایمان 

به قدرت ال یتناهی پروردگاری که در مقابلش کرنش می کند، خود 

را در مقابل هر عاملی که قصـــد به خطر انداختن و ترساندن(و در 

نتیجه مضـــطرب ساختن) او را داشته باشد ایمن می کند و ضمن 

تكـرار باور اعتقادی خود طـی نمازهای پنجگانه یومیه این ایمنـی 

همه جانبه را به روان خود تلقین می نماید و سرانجام آرامش عمیق 

را در وجود خود ملكه می سازد(ملك محمدی، 1376).

با مرور کلی و گذرایی بر عوامل ایجاد خودکشی، نقش “نماز” 

در تخفیف یا از بین بردن کامل هر یك از عوامل، قابل بررسی است. 

درباره تاثیر ایمان و “نماز” بر زمینه های روانـی، مـی توان به تاثیـر 

عمده نماز در زدودن افســــردگی و ایجاد امید و انگیزه زندگی در 

افراد اشاره نمود و این غیر از عوامل درونی و ناقل های عصــــــبی 

شیمیایی ضد افسـردگی است که توسط نماز فعال می شود. بعالوه 

واضـــح اســـت که نمازگزار واقعی را با “می و افیون” ( که عوامل 

محرك دیگری در تحریك به خودکشی هستند)، میانه ای نیست.

 در زمینه های اجتماعی از جمله انزوای ســــالخوردگان نیز 

تاثیر نماز نمود بارزی دارد، دیدگاه معنوی و آخرت گرای نمازگـزار 

ســبب می شــود تا به دوران پیری خویش، به عنوان فرصــتی از 

آخرین فرصـــت ها برای تجدید میثاق با پروردگار خویش و توبه و 

رهایی از گناهان بنگرد و درست به همین دلیل اسـت که پای ثابت 

مساجد ما را پیران و خردمندان تشكیل می دهند. 
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گیرد وگرنه زندگی بر او ســخت و در کامش تلخ و غیر قابل تحمل 

خواهد بود و نماز کامل ترین نوع عبادت پروردگار است.

 بنابراین نماز رابطه مستقیم با بهداشت روانی انسان دارد زیرا 

که تأثیر آن در بهداشت خواب و شاد شدن جسـم و روح انســان و 

تأثیر آن بر آرامش عضالت انسـان امری است غیر قابل انكار و قرآن 

کریم نیز تأکید می کند که با یاد خدا دلها آرام می گیرد...
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8. بهدادی، فاطمه و دیگران، ارتباط سبك زندگی با افسـردگی و اضطراب 

در دانشجویان، اسرار، تابستان 79، ص 27

پذیرفتن مطلق و تســـلیم در مقابل یك دین و پیروی از یك 

مذهب و پیمودن یك راه که همانا صراط مســـتقیم است، ویژگی 

مهم و برجســـته نمازگزاران است. نمازگزار ضمن تكرار مكرر یك 

مجموعه از الفاظ و اذکار واحد در طی نمازهای روزانه خود، پیوسته 

یك عقیده واحد و یك خط مشی مشـخص را در زندگی خود دنبال 

می کند و بدین ترتیب گویی یك شخصــــیت ثابت و یك روش و 

منش معین و یك ایدئولوژی همیشـــــــگی را برای خود انتخاب      

می نماید و در حین تكرار جزء به جزء اصـول اسـاســی ایدئولوژی 

خود در نماز(که همگی آن اصول در مضـــامین نماز متجلی است) 

پیوسته به تثبیت شخصــــیت واحد و ثابت خود می پردازد، بدین 

ترتیب برای آن گروه که نماز را تكرار مكررات می دانند شاید توجه 

به همین یك نكته کافی باشد که در ورای همین تكرار همیشـگی، 

موهبت بزرگ ثبات شخصـیت و تعادل کامل روانی نهفته است که 

می توان آن را به نوعی سر منشاء تمام موفقیت های بشری در عالم 

ماده و معنا دانست. 

در پایان مطلب بیان این نكته حائز اهمیت اسـت که عبادت و 

پرستشگری در اعماق فطرت بشر ریشه دارد، عشق به معبود یكتا با 

وجود انسان آمیخته است، انسـان نیاز به انس به معبود و آرامش در 

سایه او دارد تنها مأمن و پناهگاه انســــــان به هنگام خطر، دامن 

کبریایی حضــرت پروردگار است. بررسی و مطالعه تاریخ آفرینش 

انسان، نمایشگر این حقیقت است که همزمان با آفرینش و پیدایش 

انسـان، نیایش و نماز نیز تولد یافته است و به زبان دیگر انســان در 

برخورد با حوادث ناگوار، نیایش و نماز را شناخت.

از این رو بسیاری از پزشكان و متخصصـان به بیماران توصیه 

می کنند که به معابد رفته و دعا و نیایش کنند. زیرا روح بی قـرار و 

متالطم ســرانجام باید به چیزی دل بندد و به اصـــل و مبدأ تعلق 
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در شماره قبلی نشـــریه با بخش 36 انجمن روانشــــناسی 

آمریكا(APA) که بخش مربوط به روانشـناسی دین در این انجمن 

است آشنا شدیم، در این شماره عالقه مندیم یكی از موسســــات 

داخلی فعال در حوزه روانشـناسی دینی را به شما خوانندگان عزیز 

معرفی کنیم.

مؤسسه امام خمینی در سال 1374شروع به کار کرد. ولی در 

اصل شروع فعالیت های این مؤسسـه، با تاسیس مؤسســه «در راه 

حق»در سال 1353ه.ش آغاز شد. 

این موسســـه در ابتدا برای مقابله با تبلیغات ضد اسالمی به 

خصوص مسیحیت و مارکسیسم فعالیت می کرد و پس از انقالب با 

تاکید امام خمینی و همچنین حمایت های ایشـــان به اهمیت آن 

افزوده شد. ریاست این مؤسســه از سوی رهبر انقالب برعهده آیت 

اهللا مصباح یزدی گذاشته شد.

این مجموعه با هدف تدوین دایـــره المعارف علوم عقلــــی 

اسالمی در پنج محور فلســفه، منطق، کالم، عرفان و اعالم فعالیت 

می کند. بر اساس آمار منتشـر شده این مؤسســه از سال 1374 تا 

سال 1379 ه.ش 84 طرح تصـویب شده داشته است که از بین آنها 

45 طرح در دسـت اجرا و انجام اسـت و39 طرح به انجام رســیده 

اسـت همچنین 23 طرح در حال انجام و ترجمه اســت و در بخش 

انگلیسی تا سال 1379ه.ش 13 طرح به انجام رسیده است.

در این مؤسســه اولین و مهمترین مدیریت در حوزه معاونت 

پژوهش، مدیریت پژوهش است که وظیفه آن دریافت و تصـــویب 

حمایت ازطرح های پژوهشی، برگزاری دوره های آموزشی، ترجمه 

مقاالت و کتب و انتشـــار نشـــریات علمی است. این مدیریت در 

ساختار جدید پژوهش از پنج اداره تشــكیل شده است که عبارتند 

از: اداره امور محققان،اداره نظارت و ارزیابی طـرح های تحقیقاتـی، 

اداره ترجمه که شامل بخش عربی و انگلیســی است،اداره آموزشِ 

ضمن تحقیق و اداره نشریات علمی و تخصصی.

دومین معاونت،معاونت تدوین متون اسـت که همراه با چهار 

اداره وظیفه تدوین و آماده سازی متون انجام شده را برعهده دارد. 

ســـومین معاونت، معاونت فناوری اســــت که در ســــال 

1390تاسیس شد. و پیشـــتر با نام معاونت اطالع رسانی شناخته 

شـده اسـت. نظارت بر امور و عملیات ســخت افزاری و نرم افزاری 

مؤسســـــــــــــه در زمینه های برنامه ریزی و اجرایی فناوری 

اطالعات،پشتیبانی و اجرای کلیه امور سمعی و بصـریِ برنامه هایی 

چون همایش ها، نشست ها و برنامه های تاالر، و نظارت بر پایگاه ها 

و شبكه رایانه ای مؤسســه و... از وظایف و فعالیت های این معاونت 

است.

کتابخانه و مرکز اسناد این مؤسســه در سال 2006 میالدی 

شامل بیش از 60 هزار جلد کتاب فارسی و عربی و نزدیك 20 هزار 

جلد کتاب انگلیسی بوده است. 

معرفی مؤسسه امام خمینی 

سپیده تاجیك دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه 

Tajik.se@gmail.com  عالمه طباطبایی
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این مؤسســه تا کنون در ضمن تربیت هزاران دانشـــجو در 

مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، نشـــــریات 

تخصصی منتشر کرده است که برخی از آنها عبارتند از:

الف)نشریات علمی-پژوهشی: 

1-معرفت فلســـفی 2-معرفت ادیان 3-روان شناسی و دین  

4-معرفت کالمی  5-تاریخ اسالم در آینه پژوهش

ب)نشریات علمی-ترویجی:

1-معارف عقلی 2-اسالم و پژوهش های مدیریتی 3-معرفت 

4-معرفت اخالقی

ج)نشریات علمی تخصصی:

1-پویشـــی در علوم انســـانی 2-حكمت عرفانی 3-معارف 

منطقی 4-معرفت حقوقی 5-پژوهش

مهمترین اهداف این مؤسسه عبارتند از:

1. تبیین و به کارگیری معارف اســالم در زمینه های مختلف 

علوم انسانی

2. تربیت متخصص آگاه در زمینه های معارف اسالمی و علوم 

انســانی که صالحیت الزم برای مقابله با اندیشــه های انحرافی را 

داشته باشد.

3. پــرورش محققـــی که بتواند در حوزه های مختلف علوم 

انسانی به پژوهش بپردازد.

این مؤسسـه بر طبق اساسنامه مصــوب شورای عالی انقالب 

فرهنگی یك نهاد حوزوی اســــــت که زیر نظر والیت فقیه اداره      

می شود و پذیرای دانشجویانی است که تا حدی تحصیالت حوزوی 

داشته باشد.

معرفی فعالیت های این موسسه در حوزه                   

روان شناسی اسالمی

روان شـناسـی علمی اســت که رفتار و فرایند های روانی را 

بررسـی می کند.این رشــته با هدف تبیین چگونگی تحول فرایند 

های روانی به وجود آمد. و در آغاز رهبران این رشــــــــته گمان        

می کردند که این علم با تكیه بر یافته های صـــــرفا تجربی کامل 

خواهد بود، در صــورتی که نظریات تجربی به تنهایی ناقص به نظر 

می رســند.با توجه به مباحث متعدد دین اســـالم در زمینه های 

جسمانی و روانی و معنوی، پرداختن به این رشته برای متخصصان 

علوم اسـالمی ضـرورت می یابد و با توجه به این ضــرورت رشــته   

روان شناسی اسالمی مورد توجه قرار می گیرد که نیاز به متخصص 

در دو زمینه روان شناسی و علوم اسالمی دارد.

رشته روان شناسی در کنار سایر رشته ها در موسســـه امام 

خمینی تاســیس شــد تا طالب با آگاهی از مبانی دینی و مباحث 

روان شـناسـی زمینه تعامل این دو رشــته را پدید آورند. تردیدی 

نیسـت که روان شناسی با استفاده از آموزه های اسالمی به جایگاه 

واالیی دست خواهد یافت و خال های خود را جبران خواهد کرد.
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اولین گروه آموزشی روان شناسی در این موسســـه در سال 

1373 با حضــور فارغ التحصــیالن دوره عمومی پنج ساله معارف 

اسالمی موسسه “در راه حق” تشـكیل شد و در سال بعد این روند با 

مدیریت حجت االسالم و المســــــلمین سید محمد غروی ادامه 

یافت.از ســــال 1389 مدیریت این گروه به حجت االســـــالم و 

المسلمین محمدناصر سقایی بی ریا واگذار شد. همچنین دو نفر از 

فارغ التحصـــــیالن کارشناسی ارشد به عنوان دبیران آموزشی و 

پژوهشــــــــی با مدیر گروه همكاری می کنند. هم اکنون چارت 

تشكیالتی گروه به شرح زیر می باشد:

 مدیریت دکتر محمدناصرسقای بی ریا، قایم مقام مدیردکتر 

ابوالقاسم بشــیری، دبیر پژوهشـــی آقای حمید رفیعی هنر، دبیر 

آموزشـی آقای عباس آینه چی، دبیر اجرایی آقای سـید اسـماعیل 

علوی

این گروه عالوه بر اداره مرکز مشــاوره موسســه آموزشی و 

پژوهشـی امام خمینی، به چاپ نشــریات، ارائه آثار علمی در قالب 

کتب و مقاالت، هدایت پایان نامه های مـــــربوط به این حوزه و...    

می پردازد.

در حال حاضر این مؤسســه واقع در قم به آدرس بلوار امین، 

بلوار جمهوری اسالمی، مؤسسـه آموزشی و پژوهشـی امام خمینی 

می باشد.

آدرس سایت موسســه آموزشی و پژوهشـــی امام خمینی: 

www.iki.ac.ir

آدرس سایت گروه روان شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی 

www.psy.iki.ac.ir :امام خمینی
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این کتاب توسط گروه روانشناسی پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه و با 

همكاری انتشـــارات سمت، به قلم آقایان: ساالری فر، شجاعی، موسوی 

اصل و دولتخواه، برای استفاده دانشـــــجویان رشته روانشـــــناسی و 

روانپزشكی به عنوان منبع درس «بهداشت روانی» نگاشته شده است.

این کتاب نهضت بهداشت روانی در قرن بیستم را از تاثیرگذارترین 

نیروهای اجتماعی دانسـته که به پیشــگیری از اختالالت روانی به جای 

مراقبت و درمان صرف آنها متمرکز است. نویســــندگان کتاب بهداشت 

روانی معتقدند که این نگاه جدید، ســالمت روانی را فراتر از نبود بیماری 

تلقی میكند و به دنبال تحول و انسـجام شخصــیت انســانها و شكوفایی 

استعدادهای آنان است.

کاوشی در عالم نشر؛ معرفی کتاب

مطهره شیرازی حســین دخت  کارشناسی ارشد مشـــاوره 

 (m.shirazi.h@gmail.com) خانواده- دانشگاه عالمه طباطبایی

بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمی
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در فصـل اول این کتاب ضمن بررسی رابطه بهداشت روانی با دیگر 

رشته های علمی مثل مشـاوره، روان پزشكی، توانبخشـی و... با مفاهیم و 

مبانی بهداشت روانی آشنا می شویم. این کتاب در بخشی دیگر به بررسی 

شخصـیت های سالم پرداخته و از نظریه های روانشـناختی و نظریه های 

فرهنگی و مذهبی مثل مسـیحیت، اسالم، مكاتب شرقی و... بهره جسـته 

است.

در فصل سوم این کتاب بحث نیازها مطرح شده است و در سه قسم 

نیازها را معرفی نموده است: نیازهای روان شناختی، زیستی و معنوی. در 

بخش نیازهای روان شـناختی به بررسـی خودمختاری، هویت و... از نگاه 

اریكســــون، برن و... پرداخته است و در بخش نیازهای معنوی با بررسی 

تحقیقات و پژوهش ها، این  نیازها را از نظر اسالم منطبق با هرم نیازهای 

مزلو معرفی کرده اســت و رابطه آن را با روایات و احادیث توضــیح داده 

است.

مبحث خانواده  با زیر فصـل هایی از کودکی تا مراحل دیگری مثل 

ازدواج و...نیز در بهداشت روانی مطرح شده است. در مسائل اجتماعی نیز 

به موضوعات در خور توجهی مثل مهاجرت و اقتصــاد و... نگاهی انداخته 

است.

حتی نگاه به بهداشت روانی از دید محیط زیست و تكنولوژی از قلم 

نویســــــندگان مغفول نمانده و عوامل مرتبط با بهداشت روان از جمله 

موقعیت اجتماعی، بافت شهری و معماری بررسی شده است.

از دیگر فصــول کتاب، می توان به بررسی نقش بهداشت روانی در 

مسـائلی مانند اعتقادات، رفتارهای ایمنی، یادگیری و آموزش و پرورش و 

همچنین نهادهای دولتی اشاره کرد.
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مكتب های روانشناسی و نقد آن- جلد1 و 2

این کتاب به همت پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه و توسط انتشـارات 

سمت، به منظور تدریس در مراکز آموزش عالی نگاشته شده است.

در جلد اول این کتاب سـعی شـده اســت مبانی و مباحث کلیدی 

روانشناسی با تفصـیل بیشـتری بررسی و عرضه گردد و در چهار بخش و 

هشـت فصــل به بررسی چهار مكتب روانشــناسی، یعنی تداعی گرایی، 

سـاخت گرایی، کنش گرایی و روان تحلیلی پرداخته شـده اسـت؛ پس از 

معرفی کامل هر مكتب، نظر دانشمندان روانشـناسی درباره نقاط ضعف و 

قوت آن مكتب ذکر شده است، و در آخر فصـل نقش هر مكتب را در رشد 

روانشـــناسی بیان میکند و در آخر به طور جداگانه به نقد و بررسی آنها 

می پردازد.

به طور مثال در بخش چهارم جلد اول این کتاب به رویكـــرد روان 

تحلیلی پرداخته شده است و عالوه بر بســـــــط مفاهیم فروید، نظرات 

دانشـــمندان نوفرویدی دیگر مثل فروم، یونگ، آدلر، هورنای و.. را شرح  

میدهد.

دیدگاه عمده کتاب بر نقد و شرح مكاتب و نظریات روانشــناسی از 

نگاه فالسفه است و بیشتر تاکید آن بر فلسفه اسالمی است.

در جلد دوم این کتاب سـعی شـده اســت مبانی و مباحث کلیدی 

روانشناسی با تفصیل بیشـتری بررسی و عرضه گردد و در سه بخش و ده 

فصـــــل به بررسی سه مكتب دیگر روانشـــــناسی، یعنی رفتارگرایی، 

روانشـناسی گشـتالت و انسـانگرایی پرداخته شده است؛ در جلد دوم نیز 

مانند جلد اول ابتدا به شرح و در فصل بعدی به نقد آن میپردازد.

درآخر جلد دوم به بررسـی و نقد پیش فرض های روان شـناســی 

وجودی، راجرز، مارسل، هایدگر، سارتر و .. می پردازد.
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ننشریه فرا با همكاری حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان، حلقه های مطالعاتی- مباحثاتی روان شناسی اسالمی برگزار می کند.

در تابســـــتان یك دوره دیگر از این حلقه ها برگزار شده بود. هدف از برگزاری این حلقه ها افزایش علم دانش پژوهان در حوزه روان 

شناسی اسالمی و آشنایی آنها با پژوهش ها و نظریات و دیدگاه های موجود در این علم است.

نحوه برگزاری حلقه مطالعاتی-مباحثاتی اینگونه است که شما پس از ثبت نام در این حلقه، هر هفته یك هفته قبل از برگزاری کالس 

یك جزوه چند صفحه ای حاوی یك سری از درس های روان شناسی اسالمی توسط تلگرام دریافت خواهید کرد. آن صفحات را مطالعه می 

کنید. حدالمقدور عناوین ایده های خود در زمینه نوشتن مقاالت جدید در نشــریه را یادداشت خواهید کرد و روز کالس در ساعت مقرر به 

مباحثه مطالب مطالعه شده و بحث راجع به نكات تكمیلی توسط سرحلقه این کالس خواهیم پرداخت.

امثال این حلقه های مطالعاتی-مباحثاتی بســیار پربار و مفید هســـتند و شرکت در آنها را به کلیه عزیزان دغدغه مند در این حوزه 

پیشنهاد می کنیم.

دقت بفرمایید که شرکت در این حلقه ها فعال فقط برای خانم های عزیز فراهم شده است.

مدت این دوره: 8 تا 10 جلسه

زمان برگزاری کالس ها: یكشنبه ها ساعت 15:30 تا 17

مكان برگزاری کالس ها: م انقالب- خ جمالزاده شمالی-خ فاطمی- روبروی بانك حكمت ایرانیان- حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان

مهلت ثبت نام: حداکثر تا تاریخ 3 دی 1395

جهت ثبت نام و پاسخگویی به سواالت به تلگرام شماره زیر پیام بدهید:

09106740975

به زودی حلقه های مطالعاتی-مباحثاتی روان شناسی اسالمی برگزار خواهد شد!

اطالعیه مهم!!



مدت زمان اشتراك

6 ماهه 

(2 شماره)

ارسال شهرستان

مدت زمان اشتراك

12 ماهه 

(4 شماره)

ارسال شهرستان

18500 تومان9500 تومان

ارسال تهران ارسال تهران

مدت زمان اشتراك

6 ماهه 

(2 شماره)

مدت زمان اشتراك

12 ماهه 

(4 شماره)

1800 تومان 9000 تومان

جهت درخواســت بیش از 

یك نسخه در هر بار ارسال، 

بابت هر نسخه اضافی مبلغ 

4300 تومان به هزینه شما 

افزوده خواهد شــــــــد.

نحوه اشتراك نشریه “فرا”

با توجه به درخواست های مكرر خوانندگان محترم مبنی بر ایجاد امكان اشتراك نشـــریه، به اطالع می رساند که این امكان از شماره دوم 

نشریه(پاییز 1395 ) برای شما فراهم شده است و از این پس می توانید این نشریه را در پایان هر فصل درب منزل یا محل کار خود با پرداخت

هزینه ارسال بسیار جزئی دریافت نمایید.

به خاطر داشته باشید که این نشریه یك نشـریه با اهداف متعالی گفتمان سازی روان شناسی اسالمی است و در این راه نیازمند همكاری و 

همیاری همه عزیزان هستیم. یكی از زمینه های یاری ما همین اشتراك نشریه است که بسیاری از مشكالت مالی نشریه را حل خواهد کرد.

* اشتراك نشریه به دو صورت 6 ماهه(برای 2 شماره) و 12 ماهه (برای 4 شماره) می باشد.

* زمان انتشار هر شماره نشریه هفته آخر هر فصـل می باشد و به دلیل ارسال نشـریه توسط پسـت عادی بعد از حدود یك هفته از انتشـار 

نشریه می توانید آن را درب منزل خود تحویل بگیرید.

*شما می توانید درخواست دریافت کلیه شماره های قبلی را در زمان اولین ارسال داشته باشید.

* برای درخواست اشتراك با این شماره تماس بگیرید: 09198897024



برای نوآوری علمی دو چیز الزم است: یكی قدرت علمی و دیگری جرات علمی. البته قدرت 

علمی چیز مهمی اســت. هوش وافر، ذخیره علمی الزم و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از 

عواملی است که برای به دست آوردن قدرت علمی، الزم است؛ اما این کافی نیست. ای بسـا 

کســـانی که از قدرت علمی هم برخوردارند، اما ذخیره انباشته علمی آن ها هیچ جا کاربرد 

ندارد؛ کاروان علم را جلو نمی برد و یك ملت را از لحاظ علمی به اعتال نمی رســاند. بنابراین 

جرات علمی هم الزم است.
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