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در مقام طلیعه
هو العالم....

من بسـیار کوچكتر از آنم که طلیعه ای بنویســم بر این همه 

عشـــق و شوری که دست و ذهن توانمند اساتید و دانشـــجویان 

سرزمینم فراهم آورده اند. اما از سالها پیش از شروع دانشــــگاه تا 

امروز که اواخر کارشناسی ارشد را در دانشــــگاه عالمه طباطبایی  

می گذرانم، دغدغه طلیعه داری این شـــور و شــــوق را در جانم       

می پروردم. و امروز با کمك زحمات بی دریغ دوســــــتان هیئت 

تحریریه و نویسندگان گرامی نشـریه، این بذر کاشته شده دارد گل 

می دهد و می شكفد.

به نظر نمی رسـد آرزوی بومی سـازی روان شـناسـی آرزوی 

گنگ و مبهمی برای اســاتید آگاه و گرامی مان باشــد. هر چند در 

رابطه با نحوه این بومی سازی و حد و مرزش هنوز اختالف نظر های 

زیادی وجود دارد. اما یكـی از مواردی که بـی گمان در رابطه با این 

بومی ســـازی باید به آن پرداخته شـــود و همچنین در راهنمای 

APA) هم در سـال 1992  اخالقی انجمن روان شـناسـی آمریكا(

تاکید شده است توجه به دین و مذهب درمانجو در زمان مراجعه به 

روان شناس است. مضاف بر اینكه در همه ادیان معارف شفابخشـی 

وجود دارد که می توانند انســان را از بســـیاری درد ها و رنج های 

انسان معاصر رهایی بخشـند و در این بین اسالم، این دین غالب در 

بین ایـــــرانیان و این همه دریای معارف کمك کننده که مغفول  

مانده اند باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. 

بیایید کمی برای شناخت انســان و نحوه کار این سیســـتم 

پیچیده به سراغ خالق و سازنده اش برویم و دستورالعمل کار با این 

موجود را از او بپرســیم که قطعا او آگاه تر اســت به آنچه که خلق 

کرده است. 

دین مبین اسالم دریایی از معارف شفابخش دارد که قطعا اگر 

مورد توجه قرار بگیرند در بسیاری از مقوله های پیشگیری و درمان 

کامال بـی نیاز از هـر گونه علم تـرجمه ای خواهیم بود. و اگــر این 

معارف به درستی در جامعه پیاده شوند بسـیاری از امراض روحی و 

روانی اصال در افراد پدید نمی آیند که نیاز به درمان داشـته باشـند. 
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هرچند باید توجه داشـــت که دین، قطعا مجموعه مدونی از 

معارف روان شناختی نیسـت بلكه استخراج و استفاده از این منابع 

احتیاج به خالقیت و مهارت بســـیاری دارد که بتوان از بین صدها 

روایت و حدیث و آیه با یك مضــــمون روان شناختی خاص، نگاه 

کامل دین به آن مفهوم، روش های بهبود و درمانش را اســـتخراج 

کرد. به نظر   می رسد که ما روان شـناس ها تا حد زیادی خود را از 

این منابع پر ارزش و گرانبها محروم ساخته ایم. 
روان شناسی اسالمی به دنبال آن اسـت که با مطالعه دقیق و 

علمی منابع اسـالمی(قرآن و حدیث)، ابعاد روان شــناختی آنها را 

کشف و ایده هایی برای دانش روان شناختی استخراج کند تا با طی 

مراحل خود، به نظریه های علمی تبدیل شوند. این چیزی است که 

از آن به «تئوریزه کردن» معارف دینی در برابر «اسـالمیزه کردن» 

روان شناسی یاد می کنیم.

حجم عظیمـی از مطالعات و پــژوهش ها در این حوزه انجام 

گرفته و در حال انجام است که حتی اگر بخشــی از مطالعاتی را که 

به اسالمیزه کردن روان شناسی پرداخته اند کنار بگذاریم مطالعات 

پرارزش زیادی در دست خواهد بود که می تواند در مســیر اعتال و 

کمك به جامعه فعلی مان یاری بخش باشد. و در این بین جای یك 

تریبون فعال که کار رسانه ای کردن و انتشار گسترده این مطالعات 

در بین روان شناس ها را بر عهده بگیرد بســــــــیار خالی به نظر       

می رسید. یكی از اهداف اصلی ما در این نشـریه این است که نسـل 

دانشـــــجوی جوان و اساتید گرانقدر را با مطالعات انجام گرفته و 

مباحث موجود در روان شناسی اسـالمی آشـنا کنیم. شـاید قدمی 

باشد برای تشـویق دوستان بیشــتری تا در این حوزه دست به قلم 

ببرند و جامعه ما را بیشــتر و بیشــتر با این معارف و گنجینه های 

1. روان شناسان باید از وضعیت فرهنگی، فردی و تفاوت های نقش و از جمله تفاوت های 

مبتنی بر سن، جنســیت، دین و... آگاهی داشته باشند و به آنها احترام بگذارند، آنان باید 

هنگام کار با اعضای چنین گروه هایی به این عوامل توجه کنند. در جایی که کسب دانش 

علمی یا تخصصی در رشته روان شناسی شناخت عوامل ناشی از سن، جنسـیت، دین و... 

برای کاربرد موثر خدمات روان شناختی است، روان شناسان آموزش، تحربه، مشــورت یا 

سرپرستی الزم برای کســـب شایســــتگی در عرضه خدمات را دارند یا آنها را به دست       

می آورند با در موقع ضرورت به ارجاع مراجعان می پردازند(راهنمای اخالقی انجمن روان 

شناسی آمریكا در سال 1992). *موارد ذکر شـده در این راهنمای اخالقی جهت درج در 

پانویس، خالصه شده است.

2. پسندیده، عباس؛ پژوهشنامه روان شناسی اسالمی، سال اول، شماره اول، زمستان 94

سربسته آشنا کنند.
نشریه فرا پذیرای انتقادات، پیشنهادات و اعالم همكاری شما 

عـزیـزان در همه زمینه های موجود خواهد بود. و بـرای این منظور 

می توانید از طریق پل های ارتباطی درج شده در شناسنامه نشریه 

اقدام نمایید.

از همكاری همه عزیزانی که ما را در انتشـار این نشـریه یاری 

رساندند کمال تشكر را داریم و از خداوند منان برای ایشـان آرزوی 

توفیق و سالمتی داریم.

نرگس نظرپور
سردبیر فصلنامه روان شناسی اسالمی “فرا”

تابستان 1395
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مجید اسدپور کارشناسیارشد فلســــــفۀ علم دانشــــــگاه صنعتی شریف   

(majid.asadpour@gmail.com)

روان شناسی کنونی در حقیقت مجموعهای با پیشفرضها و 

دانش زمینهای مدرن در مواجه با روان، نفس و ذهن انســـان است 

که سابقهای طوالنی و سیطرهای گسترده بر جامعه علمی دارد. این 

نگاه مادیگراست، تنها موجودات مشاهدتی را واقعیت میداند و در 

آن، پروردگارجایگاهی ندارد و لذابا نگاهِ اسالم به انســان و حیاتش 

تفاوت زیاد دارد (خامنهای، 1388؛ ص 1). در نتیجه دانشـی که در 

آن فضـا تولید میشود با دانش مطلوب اسالمی متفاوت خواهد بود 

کما اینكه این اختالف و تضاد در علوم انسانی، بهویژه روان شناسی 

خود را نشان داده است.

در دو ســـه دهه اخیر مجاهدتهای مختلفی برای تحول در 

علوم انسـانی و بنیانگذاری علوم انسـانی اسالمی در داخل و خارج 

کشـــور صورت گرفته که بخشـــی از آنها در حیطه پاالیش روان 

شناسی کنونی و ایجاد روان شناسی اسالمی است. این جهاد علمی 

مبتنی بر پذیرفتنِ پنهانی یا آشكار یكسـری اصول (axiom) است 

که به صورت پیشفرض حضـور دارند و هرچند در نوبه خود چالش 

برانگیز، اما صد البته قابل دفاعاند و معموالً در فلســــــفه آن علم 

بررسی میشوند.

در ادامه تالش شده است به بعضــــــــی از این اصول اشاره 

مختصـری شود. تبیین و اثبات هر کدام از این اصول، به ویژه روش 

ها، بحثهای مبســــــوطی میطلبد و میتوان در یادداشتهای 

جداگانهای به آنها پرداخت.

خشت اول ! 
یادداشتی در رابطه با برخی پیشفرضها و ویژگی های روان شناسی اسالمی

1- روان شناسی اسـالمی، شـدنی اسـت. تولـید دانشِ  

روان شـناسـی اسـالمی، ممكن و شـدنی اســت و برخالف برخی 

استدالالت و تحلیلهای داخلی و خارجی که تولید چنین دانشــی  

را غیرممكن و عبث میدانند، موافقان آن با تكیه بر شــواهد تاریخ 

علم و مبتنی بر فرآیند نظریهپردازی و تولید علم، اســـتدالل می-

کنند که ارزشها و باورهای دانشــــمند و جامعه او در رویكرد وی 

شامل مســائل، مبانی، اهداف، منابع و روشش تأثیرگذارند (بونژه و 

روبن، 1394؛ ص 127) و این تأثیر را به طریق اولی، میتوان بـرای 

اسالم نیز قائل شد. نه تنها میتوان به صورت نظری نشــان داد که 

این چشـمانداز شدنی است؛ در عمل نیزشاهدیم برخی از تحقیقات 

و مقاالت تولید شده ذیل علوم انسـانی اسالمی، هماکنون به عنوان 

جزئی از علم پذیرفته شدهاند.

67



2- روان شناسی اسالمی، مطلوب و الزم اسـت. تحقق 

روان شناسـی اسـالمی نه تنها امری ممكن که امری مطلوب، الزم   

و ضرورت دنیای امروز است. عدهای بر آن هســــــتند که با وجود   

روان شناسی کنونی، که جهانی نیز دانســته میشود،روان شناسی 

اسالمی مطلوب نیســـــت و سرمایهگذاری برای آن وجهی ندارد.     

در حالی که اثبات میشودروان شناسی اسالمی در صـورت تحقق، 

برتریهای زیادی بر روان شـناسـی کنونی خواهد داشـت. ضــمن 

اینكه روان شـــناســـی کنونی با ناتوانیها و چالشهای مهمی در 

توصیف، تشـــــخیص، درمان و پیشبینی مواجه شده و تالش در 

راستای روان شناسی اسالمی ضرورت کشـــور، جهان اسالم و کلّ 

دنیای امروز است.

3- تحول در روان شـناسـی و تولید روان شـناسـی 

اسالمی، تالشی علمی و در مرز علم اسـت. هـرچند حاکمیت   

و نظام اسالمی، تحول در روان شناسی را تشـــویق میکند اما باید 

توجه داشــت که مجاهدت در این جبهه، برخاســـته از نیاز درون 

جامعه علمی بوده است ودانشـمندان و محققان مسـلمان لزوم این 

تحول را بیان و تبیین کردهاند و هماکنون نیز توسـط خودشـان در 

حال تحقق است. لذا این کار دستوری و حاکمیتی و از باال به پایین 

نبوده است. از منظر دیگر تولید روان شناسی اسـالمی اوالً تالشـی 

علمی و نه شـــبهعلمی اســــت و ثانیاً به دلیل نوپا بودن، ابهامات        

و سختیهای مسیر، تالشی در مرز دانش محسوب میشود و از این 

جهت با کارهای متداول و روزمره علمی قابل مقایســـه نیســــت        

و بسیار ارزشمند میباشد.
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4- روان شناسـی اسـالمی با روان شـناسـی کنونی 

اشتراك دارد. این نگاه که تمامی محصـــوالت و نظریات کنونی 

روان شناسی ایراد دارند، موردقبول نیســت. روان شناسی فعلی در 

نتیجه تالشهای نفسگیر و تجربیات دانشــــــمندان تهیه شده        

و بخش مهمی از آن از نظر اسالمی مقبول و عقالنی و منطقی است. 

نوع پیشــــــرفته این نگاه روش “تهذیب و تكمیل علم موجود” را 

پیشنهاد میکند که بر اساس آن برای تحقق روان شناسی اسالمی، 

بهویژه در کوتاهمدت، الزم است روان شـناسـی کنونی را یاد گرفت    

و طیّ فرآیند هوشمندانه تهذیب، نظریات و نكات درسـت و مطابق 

با اسـالم را از آن اسـتخراج و ســپس تكمیل نمود (موحد ابطحی، 

1391؛ ص 123).

     

 5- در روان شناسی اسالمی، موضوع و مســـائل نیز 

دستخوش تغییر میشوند. موضوع فعلی روان شناسـی، سـایكو 

(psycho) به معنای روان یا بعضـاً ذهن است اما باید توجه داشت 

که در دنیای علم از جمله فیزیك، وقتی چارچوب یا نظریه جدیدی 

تولید میشـود و انقالبی علمی رُخ میدهد، این تحول لزوماً محدود 

به یافتن جوابهای جدید برای ســـــؤاالت قبلی نمیماند و حتی 

موضوع و مسـائل و طبقهبندی علوم نیز دستخوش تغییر میشوند. 

تحول در روان شناسی از این قاعده مسـتثنا نیسـت و یكی از وجوه 

روان شناسی اسالمی این خواهد بود که طیّ آن مســـائل جدیدی 

مطرح و خلق خواهند شد که در روان شـناسـی فعلی وجود ندارند    

و یا مســـــائلی که االن وجود دارند در روان شناسی اسالمی دیگر 

مســـــئله نخواهند بود. ضمن اینكه تعریف روان در روان شناسی 

اسالمی میتواند گستردهتر از تعریف فعلی باشد.
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6- برای تولید روان شـناســی اســالمی، روشهای 

متنوعی وجود دارد. در دو سـه دهه اخیر اغلب تالشـها در زمینه 

تحول علوم انسانی، بهویژه توسط حوزویان و فالسفه دانشگاهی، به 

اثبات امكان و مطلوبیت آن صرف شـد و چگونگی تحقق مثالً روان 

شناسی اسالمی در حاشـیه قرار داشـته اسـت. اما این روند در حال 

اصالح است و تاکنون روشهای مختلفی برای تولید روان شناسـی 

اسالمی معرفی و استفاده شده است. گروهی مراجعه مســـتقیم به 

قرآن و تفسـیرش را انتخاب کردهاند، گروهی به فحص در روایات و 

احادیث مشغول شدهاند، گروهی دیگر به سراغ فلسفه روان شناسی 

و علمالنفس رفتهاند، جمعی فقه روان شناسی را پیشنهاد میکنند، 

جمعی دیگر به تهذیب روان شـناســی کنونی میپردازند، جریانی 

تربیت و اســـــالمیشـــــدن ذهن و ضـــــمیر محقق را کافی                

میدانند(ســـــروش، 1388؛ ص 302) و در نهایت افرادی نیز به 

احیای سنتها و نظریات دانشمندان مسـلمان دوره تمدن اسالمی 

معتقدند.آنچه که در این میان مهم است توجه به این نكته است که 

همه این روشها ارزشمندند و هرکدام ما را به بخشــــــی از روان 

شناسی اسالمی خواهند رساند. لذا در حال حاضـر لزوماً یك روش 

وجود ندارد و حتی به نظر میرسد به یك روش نیز نباید بســـنده 

کرد و اســـــــتفاده از روش ترکیبی و بهرهمندی از مجموعه این    

روشها، بسته به مسائل، مطلوبتر خواهد بود. 

7- یكی از منابع دین برای روان شناسی اسالمی، عقل 

است. در فقه و در روایات دین ما، از عقل به عنوان پیامبر درون نام 

برده شده که در عرض نقل، حجت و معتبر است و هم ابزار فهم نقل 

مشــتق از وحی میباشد (جوادی آملی، 1387؛ صص70-71). بر 

این اساس جایگاه باالیی دارد و نباید از آن غفلت کرد. اسالم، عقل و 

تالش عقالنـی و منطقـی را جـزئـی از خود مــیداند که در نتیجه 

تجربه، مشاهده و سایر تالشهای علمی دانشمندان نیز، در صورتی 

که مبتنی بر روش عقالنی و منطقی باشد،مورد قبول اسالم خواهد 

بود.

8- تولید روان شناسی اسالمی تالشـی بینرشـتهای 

اسـت. تا زمانی که مبانی اسـالمی مربوط به شـناخت روان، از دل 

منابع دین استخراج و درون روان شناسی تزریق نشده باشد، محقق 

روان شـناسـی اسـالمی الزم اسـت که به منابع دین مراجعه کند و 

الزمه این تالش عالوه بر دانش روانشــناختی، نیازمند پژوهش در 

منابع دین و اطراف آن، مانند تفسیر و فقه و فلسفه، خواهد بود.

9- روان شناسی اسالمی، روان شناسـی دین یا روان 

شناسی مثبتگرا نیســــت. روان شناسی دین، یك جریان و 

گرایش است که به بررسـی موضـوعات روانی مناسـك و اعتقادات 

دینی و دینداران میپردازد و عمالً جزئی از روان شـناســی کنونی 

است و لذا با روان شناسی دینی، مانند روان شناسی اسـالمی، یكی 

نمیباشد و نســـــــبت عام و خاص من وجه دارند. روان شناسی  

مثبتگرا نیز در جهت زندگی بهتر برای انســــانهای سالم ایجاد 

شده است و وضعیتی مشـــابهه دارد. در نتیجه نباید روان شناسی 

اسالمی را به روان شناسی دین یا مثبتگرا تقلیل داد.

10

روان شـــــناســــــی اســــــالمی گام های اولیه خود را  

برداشـته اسـت و الزم اســت که از جوانب و روش های مختلف آن 

غفلت نشـــود و مانع از تقلیل یا انحراف یا تعجیل یا ناامیدی در آن 

شد و در این صورت است که خشتهای اول به خوبی نهاده خواهند 

شد و نهاد روان شناسی اسالمی تا ثریای مطلوب خواهد رفت.

نــتــیجه 

آنكه به نظر میرســــــــد       

روان شناسی اسالمی به عنوان دانشــــی 

برخاسته از منابع وحیانی اسالم، رویكردی در حال 

گسترش و رشد است که راهی بلندمدت در پیش دارد. 

اگر در سالهایی دور، وجود چنین دانشـــی مغفول بود و 

پرطرفدار و منطقی نمینمود، هماکنون اندیشـــمندان و 

دانشــــجویان قابل توجهی را امیدوار و معتقد به خود 

نموده است که نه تنها از چیســــتی و چرایی آن 

گذر کرده که وارد عرصه چگونگی، روش 

و علمورزی   شدهاند.

10- تولید روان شـناسـی اسـالمی زمانبر اسـت.     

روان شناسی کنونی محصــــول دهها سال تالش علمی جامعه 

بزرگی از دانشـــمندان جهان است و نباید انتظار داشت که در 

طول چند سـال، بدیل آن یعنی روان شـناسـی اسـالمی ایجاد 

شود. مخصوصاً که روان شناسی اسالمی هماکنون در دوران 

اولیه خود به سر میبرد و هرچند آینده درخشــانی دارد 

اما در حال حاضر تعداد محققان و دانشجویانی که در 

این حوزه مشـغول به فعالیتاند حداکثر چند صد 

نفـر خواهد بود. این نگاه مـیتواند منجـر به تولید 

محتواهای ضعیف و عجله در انتشـار آنها به اسم روان 

شـناسـی اسـالمی گردد که عواقب تلخی در آینده خواهد 

داشت و ممكن است جریان فعلی را به جریانی ضعیف از نظر 

علمی مبدل کند.
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فاطمه عبداللهی کارشناسی روان شناسی بالینی دانشـــــگاه 

عالمه طباطبایی/ کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی دانشــــگاه 

(fatemehabdollahi70@yahoo.com)  علوم قرآن و حدیث

آیا تابه حال از خود پرسیده	اید که رسالت روان	شـناسـی چه 

بوده	است؟

آیا روان شناسی توانست به اهداف خود دست پیدا کند؟

برای پاسـخگویی به چنین سـؤاالتی الزم اســت به تاریخچه 

روان شناسی و اهداف بوجود آمدن این رشته نگاهی بینداریم.

در نیم قرن گذشـته، روان شـناســی تنها بر موضــوع واحد 

بیماری روانی متمرکز بوده و بسـیار خوب هم از عهده ی آن برآمده 

اســت. اکنون روان شــناســان این توانایی را دارند که هر کدام از 

مفاهیم افســـردگی، اسكیزوفرنی و الكلیســـم را که زمانی گنگ        

و مبهم بوده اند با دقت قابل توجهی اندازه گیـری نمایند. ما اکنون 

اطالعات زیادی در مورد چگونگی شكل گیری این مشـــكالت در 

طول زندگی داریم و چیزهای بســـیاری هم در مورد علل ژنتیكی، 

بیوشـیمیایی و روان شــناختی آنها می دانیم. مهمتر از تمامی این 

موارد، ما آموخته ایم که چگونه این اختالالت را برطرف کنیم. 

اما این پیشرفت با هزینه ی باالیی حاصل شده است و به نظر 

می رسد که برطرف ساختن حاالتی که زندگی را مشـــــــقت بار      

می نمایند، اولویت را از ایجاد حالت هایی که بر ارزشـمندی زندگی 

می افزایند، سـلب کرده اسـت. آنچه مردم می خواهند فراتر از رفع 

ضعف هایشان است. آنها خواهان زندگی سرشار از معنی هسـتند و 

نمی خواهند تا فرا رســیدن مرگ با اضــطراب و بی قراری روزگار 

بگذرانند. 

مارتین سلیگمن در دوره ریاسـتش بر انجمن روان شـناسـی 

آمریكا در 1998، از روان شناسان کاربردی خواسـت به اصـل خود 

برگردند و درکناردرمان وشــــــفای بیماران روان تنی، به پربارتر        

و رضایت بخش تر کردن زندگی انسـان ها و همچنین به شناسایی   

و پرورش اسـتعدادهای آنان هم توجه کنند(ســلیگمن و چیكزنت 

میهای، 2000). در حقیقت این ها اهداف روان شناسان کاربردی تا 

پیش از جنگ جهانی بود. اما پس از جنگ، روان شناسـان بر درمان 

بیماری های روانی متمرکز شـدند و از دو هدف دیگر تقریبا به طور 

کامل غفلت کردند. تعداد زیاد سربازان از جنگ برگشــته مبتال به 

مشـــكالت روانی و مشــــكالتی که برای خودشان و اعضــــای       

خانواده شان ایجاد می کردند و تالششــــــان برای بازیابی خود و     رسـالت فـراموش شـده

هم ســو شــدن دوباره با زندگی متمدنانه، چنین تغییری را موجه   

می کرد. به دنبال این تغییرات اجتماعی ایجاد بیمارســــتان های 

وابســته به اداره کهنه سربازان گســترش یافت و مؤسســـه ملی 

سالمت روانی بودجه ای پژوهشی برای کسانی در نظر گرفت که در 

پی تحقیق در زمینه  بیماری های روانی بودند.

این مسأله روان شناسان را متوجه کرد که برای کسانی که به 

بررسـی بیماری های روانی می پردازند کار و بودجه های آموزشـی 

فراهم و در نظر گرفته می شود. درحالی که چنین امكانی در اختیار 

آنانی نبود که متوجه دو هدف دیگر روان شناسی کاربردی بودند.
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 سلیگمن، مارتین(1389).شادکامی درونی. ترجمه مصــطفی تبریزی، 

رامین کریمی، علی نیلوفری، تهران: نشر دانژه

 ســلیگمن، مارتین(1392). شــكوفایی. ترجمه امیر کامكار، ســكینه 

هژبریان، تهران: انتشارات روان

 جینا.ال.مگیار-مونی(1391). فنون روان شــناســی مثبت گرا. ترجمه 

فرید براتی سده، تهران: انتشارات رشد

درمانگران، در نتیجه تمرکز صــرف بر شــفای بیماری های 

روانی، الگوی طبی درباره ی کارکردهای درمانجویان را پذیـرفتند، 

الگویی که از توانمندی ها، فضــیلت ها و بهباشی فرد به طور کامل 

غافل بود و در عوض به آسیب شناسی و ضعف ها و نقص ها معطوف 

می شــد. اما پس از اظهار نظر ســلیگمن در 1998 گروه زیادی از 

اندیشمندان این تأکید منفی در روان شناسی را کنار گذاشتند و به 

هیجان ها و صـفات مثبت، توانمندی ها،اسـتعدادها و نیز نهادهای 

مثبت معطوف شدند یا حداقل به این جنبه ها بیشـتر توجه کردند. 

طبق نظر ســـلیگمن و چیكزنت میهای (2000) هرچند که روان 

شناسان از بیماری های روانی و نحوه ی بقای انســان تحت شرایط 

مناسـب فاقد دانش اند، پس اکنون وقت آن اســت که به بررســی 

سالمت روان بپردازیم.

شاید شما هم زمانی به این موضوع فكر کرده باشد که چگونه 

می توان در زندگی از مثبت دو به مثبت هفت صـعود کرد، نه اینكه 

فقط از منفی پنج به منفی سه رفته و هر روز اندکی از میزان مشقت 

بار بودن زندگیتان بكاهید. اگر شما چنین شخصی هستید، احتماال 

حوزه ی روان شناسی را به طرز حیرت آوری دلســـرد کننده یافته 

اید. ولی اکنون زمان شكوفایی علمی فرا رسیده اسـت که در صـدد 

درك هیجان مثبت، ایجاد قابلیت و فضـــیلت و ارائه رهنمود برای 

یافتن آن چیزی اســت که ارســطو، آن را  “زندگی خوب” نامیده 

است.

مارتین سلیگمن در مقدمه کتاب شكوفایی خود به موضوعی 

اشاره می کند که “من بیشــتر زندگی خود را صرف کار روی هدف 

ارزشمند کاهش بیچارگی ها و درماندگی ها و ریشــــه کن کردن  

شـرایط ناتوان کننده ی زندگی کرده ام. حقیقت آن اســت که این 

می تواند یك مانع باشد. هنگامی که با روان شناسی مرضـی، یعنی 

افسردگی، اعتیاد به الكل، اسكیزوفرنی و مجموعه دیگر مشـكالتی 

که موضوع های اصلی روان شناسی را تشــــــكیل می دهند، کار     

می کنیم، روح ما آزرده خواهد شــــد. درحالی که ما تالش خود را 

برای ارتقای بهزیستی مراجعانمان انجام می دهیم، روان شناسی -

در معنای معمول خود- به طور معمول کار زیادی بــــرای ارتقای 

بهزیسـتی متخصـصــان و درمانگران خود انجام نمی دهد. اگر هم 

تغییری در درمانگران ایجاد شود، غالبا تغییر شخصیت و آن هم در 

مسیر افسردگی خواهد بود.”

ادامه در شماره بعد.....
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غزاله رحمانیکارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه تهران 

(ghazaleh.rahmani@ut.ac.ir)

آلبرت الیس(متولد 27 سپتامبر  1913- درگذشته در ژوئیه 

2007 ) یك روانشناس آمریكایی مشهور و بنیان گذار رفتاردرمانی 

عاطفی عقالنی(REBT) بود. الیس تا ســال 1943 در دوره روان 

تحلیل گری آموزش می دید. وی در آن دوران شـروع به ســاختن 

آزمون های کاغذ و مدادی کرد. در ســــال 1947 مدرك دکترای 

خود را دریافت کرد. در آن زمان همچنان عالقه شـدیدی به نظریه 

فروید داشت. پس از یك دوره آموزشی دیگر در تســـــت رورشاخ 

ایمان او به نظریه روان تحلیل گری رو به افول نهاد. در سـال 1953 

به طور کلی از روان تحلیل گری فاصــــله گرفت و خود را درمانگر 

عقالنی نامید(ویكی پدیا).

الیس باالخره در ســـــال 1955 درمان عقالنی خود را پایه 

گذاری کرد که در آن تاکید می شود مشــــــــكالت درمانجویان          

و مراجعین به خاطر فلســـفه شخصــــی آن هاست و در نهایت با 

دردهای هیجانی همراه می شـود. این رویكرد بر درمان فعال تأکید 

میكند که شـامل تغییر عقاید خودتخریبگر و رفتارهایی اســت که 

این عقاید غیرمنطقی و خشك را ایجاد می کند. وی در سال 1957 

به طور رسمی این درمان را شـروع کرد و دو سـال بعد اولین کتاب 

خود را منتشر نمود. انجمن روان شناسی آمریكا کمی به این درمان 

عالقه نشان داد اما آن را مخالف روح زمان دانست! ولی در نهایت در 

سال 1959 انستیتو زندگی عقالنی تأسیس شد.

 الیــس   ،1۸0 درجــه!

پرده اول الیس در نگاه به دین

همانطور که گفته شــــد هدف رفتار درمانی عاطفی عقالنی، 

تغییر عقاید غیر منطقی و خشـــــــكی است که منجر به عقاید و 

رفتارهای خودتخریبگر می گردند. اما سوال اینجاست که دقیقا این 

عقاید خشـك و غیرمنطقی شامل چه عقایدی می شوند؟ الیس در 

ابتدا معتقد بود که یكی از مهم ترین عقاید غیرمنطقی افـراد اعتقاد 

به ادیان مختلف اســت واز مخالفان تاثیر مثبت دین و مذهب روی   

افــراد بود. آلبـــرت الیس با گفتن این که اعتقاد به دین نوعـــی       

روان نژندی است به نفی دین پرداخت و با شدت و حدّت خاصی در 
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جلسـات درمانی اش این عقاید مراجع را می کوبید و به دنبال 

اصــــالح این عقاید در درمانجویان بود! البته الیس در نگاه به دین 

دارای دو نگاه کامال متناقض در دو زمان متفاوت است.

طبق نوشته های اولیه الیس درباره دین، اعتقاد به خدا، باوری 

غیر منطقی است و موجب وابستگی، اضطراب و خصومت می شود. 

بنابـراین اعتقاد به دین باعث ایجاد و پایداری رفتار روان نــژندانه و 

روان پریشــانه است. الیس همچنین می گوید که روان درمانگران 

نباید با باورها و اعتقادات دینـی بیمار همــراهــی و موافقت کنند.     

او این همراهی را هم ارز تالش برای کمك به بیمارانی مـی داند که 

با توســل به بیماری های عاطفی خود زندگی موفقی دارند ولی به 

این ترتیب معنویت آسیب زایی را هم یدك می کشــــــــــــند 

(ثوریوهانسون، 1391).

بنابراین در ابتدا الیس نیز همچون فروید نظر بسـیار منتقدانه 

به دین داشت و می گفت:

به یك معنا، فـرد مذهبـی هیچ نظـر و دیدگاه واقعـی از 

خود ندارد و در واقع بر اساس جسـارت است که چنین 

ادعایی می کند. در زمینه امور عاطفی و عشـقی، روابط 

خانوادگی و زناشویی، در تجارت و سیاست و خالصه هر 

چیز مهم دیگری در زندگی اش او باید ســــعی کند تا 

آنچه را خدایش یا روحانی اش دوسـت دارد انجام دهد، 

کشـف کند و اساسا باید فرمانبردار باشد(الیس، 1976 

به نقل از ثور یوهانسون، 1391).

آلبر ت الیس اظهار م یداشــــــت ک ه باورها ی دین ی ماهیت ی 

غیرعقالن ی دارند و سب ب افزای ش اختالال ت هیجان ی م یشوند. از ای ن 

گذشته، او معتقد بود ک ه باورها ی الحاد ی فرد را ب ه سـو ی سـالم ت 

روا نشـناخت ی هدای ت م یکنند! و ی همچنین، اظهار م یداشـت ک ه 

افـراد متدی ن نمـ یتوانند موقعیت ها ی مبه م و غیــرقاب ل تبیی ن در 

زندگـ ی را تحم ل کنند: «چو ن زندگـ ی حالتـ ی ابها مآمیـز و رازآلود 

دارد و چو ن میلیونها نفر از مرد م احســا س م یکنند ک ه نم یتوانند 

دگــــرگونیها و ابهاما ت را تحم ل کنند و با آنها کنار آیند، در 

نتیج ه خداها ی مطل قگرای ی م یســازند و بدی ن وســیل ه 

تصور م یکنند ک ه ای ن خدایا ن پاس خ غای ی هم هی س ؤاال ت 

بشر را م یدهند»(واتسن و قربانی، 1387).
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آلبر ت الیس اظهار م یداشت ک ه باورها ی دین ی ماهیت ی 

غیرعقالن ی دارند و سب ب افزای ش اختالال ت هیجان ی 

م یشوند. 

     پرسشـــــــــنام هها ی متعدد ی وجود دارد ک ه باورهای ی 

غیرعقالن ی را براسا س تئور ی الی س م یسنجند. در ی ك سر ی از ای ن 

دســــــــت ه مطالعات، دیندارا ن درون ی نمرا ت باالتر ی در مقیا س 

«اجتنا ب از رویاروی یها ی وجودی» ک ه ب ه ســــــنج ش ناتوان ی در 

رویاروی ی با واقعیتها ی ناخوشایند زندگ ی م یپردازد، کسـ ب کردند. 

بنابراین، ب ه نظر م یرســـــــد ک ه ای ن نتای ج دیدگا ه الی س را تأیید 

م یکنند.

 اما تحلی ل منطقــ ی مواد مقیا س «اجتنا ب از رویارویــ یها ی 

وجودی» نشــا ن م یدهد ک ه بعضــ ی از مواد ای ن مقیا س آشكارا در 

برابر دی ن سـوگیر ی دارند. ب ه عنوا ن مثال، در ای ن مقیا س موافق ت با 

ای ن عقید ه ک ه «خدا هســـــــت» گواه ی برا ی اجتنا ب از واقعیا ت 

وجود ی در نظر گرفت ه م یشــود! هنگامی ک ه مواد ضــد دین ی ای ن 

مقیا س و همچنی ن دیگر مواد مقیا س ب ه صـــور ت جداگان ه تحلی ل 

شوند، مشخ ص م یشود ک ه ارتبا ط مثب ت دیندار ی درون ی و اجتنا ب 

از رویاروی یها ی وجود ی صر فاً ناشـ ی از مواد ضـد دین ی ای ن مقیا س 

بود ه اسـت. کاربرد رو ش تحلی ل منطقی، روشـ ن سـاخ ت ک ه ایما ن 

درون ی با ناتوان ی در مواجه ه با مشـــكال ت زندگ ی مرتب ط نیســـ ت 

(واتس ن و همكاران، 1988).

در مطالعه ای دیگر، مقیاس ها ی باورها ی غیرعقالنـ ی در کنار 

مقیا س جه تگیر ی دین ی و دیگر پرسشــــنام هها ی روا نشناخت ی 

اجرا شـد و آزمودنیها سـازگار ی و یا ناسـازگار ی گزار هها ی مقیاس 

باورها ی غیر عقالن ی را با تعهدا ت دینـ ی خود ارزیابـ ی مـ یکـردند. 

ارزیاب یها ی دیندارا ن درون ی در تعیی ن ای ن نكت ه ک ه آیا مواد مقیا س 

باورها ی غیرعقالن ی، انعكاسـ ی از دیندار ی اسـ ت یا ن ه ب ه کار گرفت ه 

شد، و مورد تحلی ل قرارگرفت. در نتیج ه در ای ن بررسـی دو نو ع باور 

غیرعقالن ی مشــخ ص شد. یك ی باورها ی صر فاً غیرعقالن ی و دیگر ی 

باورها ی غیرعقالن یا ی ک ه انعكاسـ ی از دیندار یاند. ســپ س ای ن دو 

ـ ه شدند(واتســـن و قربانی،  نو ع باور غیرعقالن ی با یكدیگر مقایســ

.(1387

در مجموع، ای ن مطالعا ت ثانوی نشا ن داد که: 

1. دیندارا ن درون ی از نظر روا نشـناخت ی ســالمتری ن ریخ ت 

هستند. 

2. ای ن نو ع دیندار ی آنگون ه ک ه الی س مطر ح کرده، ب ه صــور ت 

پایدار، سط ح باالی ی از باورها ی غیرعقالن ی را نشا ن نم یدهد.

 3. تعاری ف دیندارا ن درون ی از باورها ی غیرعقالن ی در بـرخـ ی 

موارد فراتر و بهتر از آ ن چیز ی اســــــ ت ک ه مقیا س الی س در ای ن 

خصو ص مفرو ض داشت ه اس ت(واتس ن و همكاران، 1993 و 1994).
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و اما پرده دوم الیس در نگاه به دین

بنابراین ســــال ها بعد عالوه بر تحقیقات علمی در حوزه ی 

روان شـــناســـی، خود الیس هم نظرش تغییر کرد و پذیرفت که 

اعتقادات دینی و مذهبی نه تنها در تضــــــاد با علم روان شناسی 

نیســــت؛ بلكه می تواند به افراد دارای اعتقاد در حل مســــائل و 

مشكالتشان کمك کند و به این کار سرعت بخشد.

درنتیجه  الیس بعدها درباره ی دین تجدید نظر کـرد و جنبه 

های مثبت دین و معنویت را پذیرفت:

حتی دینداری متعصبانه که من معتقدم مضـرات زیادی دارد 

و قبال گفته ام که همواره برای سالمتی عاطفی مضـر است، هم می 

تواند به بسـیاری از مردم کمك کند... مومنان مســیحی، یهودی و 

مسـلمان گاهی اوقات باورهای خودیاری بخش و منطقی دارند که 

به باورهای مطلوبـی که در رفتار درمانـی عاطفــی عقالنــی، روان 

درمانی آدلری و دیگر درمان های سكوالر وجود دارند،کامال شـبیه 

است. (الیس، 2000 به نقل از ثور یوهانسون، 1391).

حال این سوال مطرح می شود که چرا دانش روان شناسـی ما 

تا این حد با تكیه بر افراد ایجاد شــده اســـت؟ یك فرد روزی یك 

عقیده دارد و آن را با آب و تاب زیاد در محافل علمی و عامه مطـرح 

می کند. روز بعد عقیده اش تغییر مـی کند و آن عقیده قبلـی را به 

کلی کنار می گذارد. عده ی زیادی در آن ســــالها با نوشــــته ها          

و نظریات اولیه الیس زندگی می کردند و پایه و اســـــاس تفكرات      

و ایدئولوژی خود را بر اساس نظریات او بنا کرده بودند، و چه بســـا  

عده ای هم عقاید خود را به واســطه صـــحبت های او تغییر داده 

باشند؛ حال با این تغییر 180 درجه ای در او، چه کسـی پاسخگوی 

عمر از دســـت رفته  پیروان عقاید الیس خواهد بود؟! زمانی که ما 

درروان شناسی به جای اقتدا به موجودی خطاناپذیر همچون خدا، 

به انســان ها اقتدا می کنیم و شناخت موجود پیچیده ای همچون 

“انســـــــان” رابه جای سپردن به دست خالق و سازنده اش، تنها       

به دست سایر انســـــــان ها می سپاریم چنین نتایجی هم به بار   

خواهد آمد.

منابع:

∙ یوهانسن-ثور(1391)، دین و معنویت در روان درمانی و مشاوره: 

رویكردی آدلری با تاکید بر روان درمانی و مشـاوره با مسـلمانان، ترجمه 

فرید براتی سده، تهران: نشررشد

∙ بهرامی دشتكی، هاجر،معنا و معنویت از دیدگاه روانشــــناسان، 

فصلنامه راه تربیت، سال پنجم؛ شماره 10؛ بهار 1389

∙ واتســـن، چل جی و قربانی، نیما(1387)،روانشـــناسی دین در 

جوامع مسلمین،ترجمه:  پونه بناکار حقیقی

∙ ویكی پدیا، آلبرت الیس
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مومنان مســیحی، یهودی و مســلمان گاهی اوقات 

باورهای خودیاری بخش و منطقــی دارند که به باورهای 

مطلوبی که در رفتار درمانی عاطفی عقالنی، روان درمانی 

آدلری و دیگر درمان های ســـــكوالر وجود دارند،کامال 

شبیه است. 



زهرا جعفری بهمن آباد کارشـناسـی روان شــناســی بالینی    

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

خداوند به منزله سرچشمه هستی، تفكر برانگیز ترین موضوع 

ذهن بشـــر و عمده ترین مشـــغولیت فكری اوست. پرسش های 

فراوانی درباره شأن وجودی او مطرح شده اسـت. آیا اعتقاد به خدا، 

از ضرورت وجود مایه گرفته اسـت، یا برخواسـته از حیاتی وجدانی 

در روح بشری است؟ آیا به اقتضـای ضرورتی اخالقی به وجود آمده 

است یا تصویر فرافكنی شده والدین است؟ و آیا... 

سؤال اینجاسـت معنای خدا چگونه شـكل می گیرد و مفهوم 

خدا چگونه در ذهن انســان جا باز می کند؟(نوری، 1388) تحقیق 

در زمینه رشـــــــد دینی و مراحل آن در قلمرو مطالعات دینی و 

عرفانی، پیشــــینه ای قوی دارد. در تمدن اسالمی گزاره هایی در 

قرآن و روایات به طور صریح یا ضمنی به این موضوع اشاره می کند. 

افزون بر این بســـیاری از مفســــران و عارفان بر پایه تجربه های 

سلوکی و پشــتوانه گزاره های دینی، نظریه هایی را درباره منازل و 

مراحل رشد دینی ارائه کرده اند (نوذری، 1388).

همچنان که خود ما هر لحظه مشـغول به اندیشــه و تفكر در 

ذات آفریدگار هسـتی می باشیم این نگرانی نیز با ما همراه است که 

تفكر کودکمان در رابطه با معبودش چیست؟ چگونه مفاهیم دینی 

را به وی بیاموزیم؟ و اینكه ســـن مناســـب برای آموزش دینی و 

شناخت خدا به او چه سنی می باشد .

در این ارتباط با نگاهی گذرا بر کتب روان شـناسـی تربیتی و 

مقاله های موجود در کتابخانه های دیجیتال مــــی توان نام چند 

محقق و روان شناس را به عنوان پایه و اساس روان شناسـی تربیتی 

و نظریه های بنیادینشــان را در مراحل شناخت خدا و دینداری در 

کودکان یافت. روان شناسـانی چون گلدمن و هارمز هرکدام دارای 

نظریه های بنیادینی هســـتند که اساس نظریه خود را از پیاژه وام 

گرفته اند و به نوعی از وی پیـروی کـرده اند که کلیاتـی از آن ها را 

بیان می کنیم؛ 

خدای کودک من
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گلدمن؛ 

وی در دهه 1960 پـــژوهش های 

بنیادی در زمینه رشــــد و تحول دینی کودکان 

انجام داد. وی دریافت که توانایی کودکان در فهم دینی 

مـراحلـی دارد(مهـرمحمدی ، 1385). در نظـریه گلدمن 

وجود این ســــه مرحله نظریه پیاژه در درك مفاهیم دینی 

تایید شـــــد؛ اما با این تفاوت که مرحله عملیات عینی در 

زمینه های مذهبی، مدت زمان بیشــــــــتری به طول       

می انجامد و تا حدود سـن (14-13ســالگی) ادامه 

می یابد. (باهنر ، 1388)

دوره تفكر مذهبی شـهودی؛ (8-7 ســالگی)، کودکان در این 

سنین، بسیاری واژ ههای مذهبی را به کار می برند، اما معانی آنها را نمی یابند. 

تفكر مذهبی در این مرحله ماهیتی سحری و افسانه ای دارد

 دوره تفكر مذهبی عینی؛ (8- 14سـالگی)، رشـد تفكر عملیاتی، شــتاب 

حرکت صعودی کودکان را از خیال پردازی به سطوح باالتر تفكر بیشـتر می کند و تفكر 

نظام دار در ارتباط دادن دو یا چند موضوع امكان پذیر می شود .

 دوره تفكر انتزاعی (صــوری)؛ (14 ســالگی به بعد)، در این مرحله نوجوان تالش      

می کند فرضیه هایی را خارج از حوزه تجارب خود وضـع کند و با اسـتفاده از دلیل، آنها را قبول یا 

رد کند(باهنر ، 1388).

.
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هارمـز؛  نتایج تحقیقات هارمــز که در مورد 4800 نفــر از 

کودکان 3تا 6 ساله و 12 سال به باال بود و براسـاس تحلیل نقاشـی 

انجام شـدهاســت، ســه دوره رشــد (تحول) دینی را در کودکان 

مشـخص می کند. هارمز در جســتجوی قانون مشــترك در رشد   

دین داری بود که برای هر فرد انســانی به تنهایی و در جمع معتبر 

باشـد(نوذری، 1388). او معتقد بود دو منبع در کودك برای درك 

خدا وجود دارد: پرسش هایی که کودك در رابطه با خدا می پرسد و 

خیال پردازی هایش. وی در آزمایشی که بر روی کودکان انجام داد 

از آنان خواست که تصویر خدا را بكشند؛ 

 مرحله اول؛ دوره دینی داسـتان های پریان(خیال): 

سه تا شش سالگی، ویژگی مشترك مشـاهده شده در کودکان این 

بود که همگی آنها تصـورشان را از خدا، در قالب یك تصــویر خیال 

پردازانه اظهار می کردند، خداوند در تصـور آنها، پادشاه و پدر تمام 

کودکان یا در خانه ای باالی ابرها، در همه اینها، خدا به شكل خیال 

پردازانه بیان شده است.

 مـرحله دوم؛ دوره واقعگـرایـی(عقالنـی): هفت تا دوازده 

سالگی، خدا در ترکیب یك انسان در زندگی واقعی تصور می گردد. 

کودك تمایل دارد خود را با الگوی دین رســـمی و تعالیم آن وفق 

دهد. 

 مرحله سوم؛ دوره فردی: دوازده سـالگی به بعد، در مرحله 

فردی کردن تجربه دینی بســـیاری از نوجوانان به فاصله گرفتن از 

الگوی رایج دینی و روی آوردن به یك الگوی فردی تمایل دارند. 
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نتایج پژوهش های روان شـناختی در چند دهه اخیر روشـی 

ساخته است که نشـــــــان میدهد تحول مفهوم خدا و درکی که 

کودکان از مفهوم خدا دارند، با تحول شـناختی و در نتیجه با ســن 

کودکان رابطه مســـتقیم دارد و کودکان نه تنها در سطوح مختلف 

سـنی و از نظر شـناختی در ترازهای مختلفی قرار می گیرند،  بلكه 

به همین دلیل از نظـر درکــی که از خدا دارند نیــز در تــرازهای  

مختلفی قرار دارند. برای مثال کودکان 7 و 8 ساله می پندارند خدا 

چون قوی است، گرسنه نمی شود، خدا در ذهن این کودکان بیشتر 

در آسمانها است تا در زمین، زیرا حضــور زمین مســتلزم تماس و 

برخورد است. 

با وجود تمام مراحلی که بیان شــد باز با این پرســش روبرو 

هســــتیم که چه سنی مناسب آموزش تعالیم دینی و شناساندن 

خدای واقعی به کودکانمان میباشـد و اینكه آیا باید این تعالیم را تا 

زمان دستیابی کودك به تفكر انتزاعی به تاخیر انداخت؟

اندیشیدن در مورد خدا و معاد و دیگر مفاهیم دینی، ابعاد گوناگونی 

دارد و یك عمل صرفا شناختی نیســت. رشد دینی و اندیشــیدن 

درباره خدا به میزان بسیار زیادی یك عمل اجتماعی است. کودك، 

حتی اگر مربیان و والدین از گفت وگوی با او درباره خدا بپرهیـزند، 

از راه فــرهنگ و جامعه ای که در آن زندگــی میكند و او را احاطه 

کرده با خدا آشنا میشود(نوذری،1388).

در کل، کودکان تا زمانی که به دوره بزرگسالی منتقل نشـده 

اند، بهترین و مسـاعدترین شرایط برای پرورش حس دینی، باورها، 

و اعتقادات مذهبی را دارند(کریمی،1382).
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در مجموع می توان گفت که تفكـر کودك در مورد خداوند و 

عبادت، با توجه به تحول شـــناختی او که متاثر از تعامل رســـش 

عصــــبی و عوامل محیطی است، در ابتدا به شكل مادی نمود پیدا  

می کند و در ســــــــنین نوجوانی شــــــــكل انتزاعی به خود                 

می گیرد(مهرمحمدی،1385).

اما آنچه که دین ما دین مبین اسـالم از طریق روایات به ما در 

رابطه با آموزش کودکانمان راهنمایی می کند را مرور می کنیم.

در سیره تربیتی معصومین(ع) چهار کلید اصلی مشـاهده می شود 

که عبارتند از:

مفروض گرفتن اصـل وجود خدا؛ اسـتفاده از دالیل روشـن و 

قابل فهم؛ تاکید بر معرفی خدا از راه صــفات؛ ایجاد ارتباط با خدا و 

حفظ آن(که آثاری چون تقویت، رشـد و ارتقای ایمان به خدا، انس 

با خدا و محبت او را در پی دارد). (تهامی،1392).

در روایات برای آموزش، به طور عملی، محدوده سنی خاصی معین 

شـده اسـت و برای آموزش هریك از اصـول دین، نماز و ... نیز سـن 

نسـبی آن بیان شده است؛ ائمه اطهارـ  علیهم السّالمـ  مراحل رشد 

فرزند را به سه دوره هفت ساله تقسـیم می کنند، که کودك در هر 

یك از این دوره ها ویژگی خاصی داشـته، و بالطبع نیاز معینی دارد 

و در نتیجه روش تربیتـی ویـژه ای را طلب مـی کند. به این روایات 

زیبا که اصل و پایۀ روان شناختی دارد توجه کنید:

رسـول اکرمـ  صــلّی اهللا علیه و آلهـ  می فرماید: فرزند هفت 

سال موال و هفت سال بنده (یا خدمتكار) و هفت سـال وزیر اسـت. 

طبق این روایت هفت ســاله اول (7ـ  1 ســالگی) را دوره حكومت 

رانی و بازی و تفریح و هفت ســاله دوم (14ـ  7 ســـالگی) را دوره 

اطاعت پذیری و آموزش و دوره ســوم (21ـ  14 ســالگی) را دوره 

وزارت و مشورت پذیری کودك دانسته است.

در روایتی امام جعفر صـادقـ  علیه السّالمـ  می فرماید: چون 

فرزند سـه سـاله شـد به او بگویید: هفت مرتبه بگو «ال اله اال اهللا» و 

چون سه سال و هفت ماه و بیســــــت روز از عمرش گذشت به او 

بگویید: هفت مرتبه بگو «محمد رسـول اهللا» و وقتی چهارســال او 

تمام شــد به او بگویید هفت مرتبه بگو «صــل اهللا علی محمدٍ وآل 

محمد» همانطور که مشاهده می شود در این روایت نیز برای تعلیم 

اصل توحید، نبوت و امامت سن خاصی را معین کرده است (وسایل 

الشیعه، ج15).

مقصود اصلی از خداشناسی، نشـان دادن تجلیات خداپرستی 

در زندگی انســــــــان است. پس باید صحنه هایی از زندگی یك 

خداپرست واقعی متناسب با سنین کودکان هر دوره نشــــان داده 

شـــود. فرزندتان را با نمونه های عالی ایمان محكم و قوی آشـــنا 

سـازید. چنین نمونه هایی را می توانید در میان مؤمنانی که در قید 

حیات هســـــــتند، بیابید. همچنین می توانید نمونه هایی را در  

داســـــتان های گذشــــــتگان و زندگینامه مؤمنان پیدا کنید. 

(تهامی،1392)

همان گونه که دیدیم، اوالً آموزش قرآن، نماز و آموزه های دینـی از 

نظر تربیت اسالمی قبل از سن آموزشـگاهی شـروع می شـود. ثانیاً 

آموزش و تربیت می بایســت ضمن برنامه ای دقیق و بر اساس سن 

رشدی کودك انجام شود. برنامه ای که در آن اسـتعدادها و توانایی 

سنین کودکی در نظر گرفته شده است. از این رو مفهوم روایات یاد 

شده این نیســــت که فرزند را تا هفت سالگی رها کنیم و کاری به 

آموزش و تربیت دینی او نداشـته باشـیم، بلكه در هفت ســاله اول 

عمر، آموزش و پرورش دینی به شكل مدرسه ای که جنبه تحمیلی 

و آموزشگاهی دارند، نمی باشد.

26

در آخر باید گفت؛ در مورد مســـائل مذهبی هرگز اعمال 

فشــار نكنید. دیكتاتوری و زور پاسخ معكوس میدهد بچه 

ها اگر نمازشان را میخوانند آنها را تشــــویق کنید. سعی 

کنید از دین و مســــــــائل دینی جز خاطرات خوش در 

ذهنشان چیزی باقی نماند. زمانی که از کودکی به فرزندان 

خود درك درســــــتی از خدا بیاموزیم، در زندگی هرگز 

احســــاس تنهایی نمیكنند چون به یقین می دانند خدا 

حامی آنهاســـــــت و در ســــــــخت ترین لحظات با 

آنهاست(طالئیان،1385).
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ترجمه کنیم تا بتوانیم خودمان بوجود آوریم؛ 

مدل سازی به جای مدل بازی

تقلید، رایج شدن و پیشرفت تقلید، پیشرفت نیسـت. 

وابسته کردن اقتصاد، تقلیدی کردن علم، ترجمه گرایی در 

دانشـــــگاه، که هرچه که آن طرف مرزها، مرزهای غربی      

و کشــــورهای اروپایی گفته اند، ما همان را ترجمه کنیم     

و اگر کســـی حرف زد، بگویند مخالف علم حرف می زند، 

پیشـرفت نیسـت و ما این را پیشـرفت نمی دانیم. نه اینكه 

ترجمه را رد کنیم؛ من این را بارها در مجامع دانشـــگاهی 

گفته ام؛ نخیر، ترجمه هم خیلی خوب اسـت، یاد گرفتن از 

دیگران خوب اسـت، اما ترجمه کنیم تا بتوانیم خودمان به 

وجود آوریم. حـرف دیگـران را بفهمیم تا حـرف نو به ذهن 

خود ما برسد، نه اینكه همیشـــه پای حرف کهنه دیگران 

بمانیم. یك حرفی را در زمینه مســــائل اجتماعی پنجاه، 

شصــت سال پیش فالن نویســنده یا فیلســـوف یا شبه 

فیلســوف فرهنگی گفته، حاال آقایی بیاید در دانشـــگاه، 

دهنش را با غرور پر کند و همان را دوباره به عنوان حرف نو 

برای دانشجو بیان کند! این پیشرفت نیست، پسرفت است. 

زبان ملی را مغشـــوش کردن، هویت اسالمی ملی را سلب 

کردن و مدل بازی به جای مدل سازی پیشـرفت نیســت.   

ما وابسته شدن و غربی شدن را پیشرفت نمی دانیم.

سخنان مورخ 18 / 8 / 1385 رهبر حكیم انقالب

همت جامعه علمی ما باید به تولید علم

 گماشته شود.

آن چیزی که به نظـرم از همه مهم تـر مـی آید، این 

اسـت که همت جامعه علمی ما باید به تولید علم گماشـته 

شــود. ما نباید به ترجمه و فراگیری اندوخته های دیگران 

اکتفا کنیم. نه اینكه فـرا نگیـریم، هیچ کس نمــی گوید از 

دیگران فرا نگیریم؛ چرا، باید فـرا گـرفت، لیكن علم را باید 

تولید کرد.

سخنان مورخ 3 / 7 / 1381 رهبر حكیم انقالب
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دکتر سـهیال فرتاش دکتری روان شــناســی تربیتی؛ 

استادیارگروه راهنمایی و مشــاوره، دانشــگاه فرهنگیان، تهران، 

(Fartash346@yahoo.com) ایران

انســــان های اولیه شبیه به حیوانات، کمتر دغدغه 

معنا داشتند و بیشـــــتر در چهارچوب سنت ها زندگی    

می کردند. لیكن امروز، بشر با مسائل وجودی روبرو است 

و ناچار اسـت که به آنها بپردازد. ما اکنون، شـاهد افزایش 

بی سابقه عالقه به چیزی هسـتیم که در دهه های پایانی 

قرن بیســتم شكل گرفت و هنوز ادامه دارد. این عالقه، با 

سلوك فعاالنه انســان ها برای یافتن فلســـفه عمیق و با 

معناتر برای زندگی مربوط اســت. به نظر می رســـد که 

گرایشـــی درونی در انســـان ها وجود دارد که آنها را به 

جســــــت و جوی مفهوم و هدفی در زندگی که فراتر از 

محدوده های جهان ماده اسـت، وا می دارد. در چند دهه 

اخیر،  بازگشــــــت به معنویت و دنیای درونی خویش،  

ارتباط با خداوند و ارزش های  اصـیل، به عنوان راه نجات 

بخش انسـانها از آشفتگی های ناشی از احسـاس پوچی و 

بی  معنایی مورد توجه قرار گرفته اســـــت. هر چند که  

روان شـناسـان بزرگی مثل یونگ، جیمز،فرانكل، و فروم، 

سـالها قبل به خال معنا و تهدید بزرگی که برای ســالمت 

روانی انسان ها وجود دارد، تاکید داشته اند. 

تمرین های معنوی و آموزه های دینی
   برای مثال فرانكل( 1375) مطـرح کـردکه فقدان 

معنی در زندگی انســــان ها، اصلی ترین علت بروز روان 

رنجوری است و بیماران او مدام از احســــــاس پوچی و      

بی معنایی شــكایت می کنند. در صـــورتی که درمانگر 

بتواند به زندگی بیمار معنا ببخشـد، او درمان می شود. از 

نظر او، این مسائل از دو واقعیت ناشی می شود: از یك سو،  

بر خالف حیوانات، غرایز انســان تكلیف او را مشـــخص   

نمی کنند و از سوی دیگر، انســـــــان امروزی برخالف 

اجدادش دیگر نمی تواند برای دانســتن بایدها و نبایدها، 

به ســـــنت ها تكیه کند. ویلیام جیمز(1958 به نقل از 

وولف، 1386) دین ومعنویت را مهم تـرین بعد فـرهنگ، 

در شكل دادن به باور ها،ارزش ها و رفتار های انســـــان    

مـــی داند. از نظـــر یونگ(1370) دین تنها یك پدیده 

اجتماعی و تاریخی نیست، بلكه برای بسیاری افراد بشـر، 

حكم یك مسئله مهم شخصی را دارد. به نظر می رسد که 

دین، چارچوب تفســـیری را فراهم می آورد که به کمك 

آن، انســــانها برای وقایع زندگی معنا پیدا می کنند. این 

وقایع، از تجارب روزمــره زندگـــی تا تجارب خاص مثل 

عشــق و مرگ را شامل می شود. دین از طریق تصـــویر 

سازی، استعاره، و روایت ها، معانی اثرگذار و قدرتمندی را      

می آفریند. تعالیم دینی “رضـــایت وجودی” را به همراه 

می آورند که با توضــیح های ســرد و عینی علم متفاوت 

اســت. واگان (2002) معتقد اســت که معنویت، درون 

سنت های دینی و مســـــتقل از آن وجود دارد. او تاکید    

مــــــی کند که معنویت مثل هیجانات، درجات عمق و 
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ابرازهای مختلفی دارد. ممكن است هشـیار یا ناهشــیار، 

رشــد یافته یا رشــد نایافته، ســالم یا بیمارگونه، خام یا 

متعالی،و مفید یا خطرناك باشد. روان شـناسـان، بدنبال 

شـناسـایی راه های دســتیابی به  معنویت رشــد یافته 

هستند و پیشـنهاد می کنند که انجام فعالیت های منظم 

و تكرار شونده روزانه، همراه با آگاهی هشـیار و احســاس 

حضـور کامل می توانند دیدگاه وجودی فرد را تحت تاثیر 

قرار دهند و موجب ایجاد حســـی از تقدس شوند و حتی 

برخورد های متعالی را تسـهیل کنند. زمانی که انســان، 

روی جنبه هایی از معنویت تمرین می کند، به رســــش 

معنوی نزدیك می شـود. رسـش معنوی، شــامل تمرین 

خـردمندی، رفتارهای اخالقـی، و مهـربانـی در ارتباط با 

انســـانها صرف نظر از جنســـیت، گروه، سن، و قومیت 

آنهاست. همچنین، مراقبت و احترام نسبت به همه شكل 

های حیات را به همراه می آورد. رسش معنوی با حسی از 

بصـــــــیرت و روشن بینی، اشتیاق برای درك عمیق و 

تشــخیص اندیشـــه های باطل، داشتن حالتی از آزادی 

وجودی، و بلوغ و پختگی همراه است.

   در تمامی سنت های دینی و معنوی، انسـانها به پا 

گذاشتن در مسیر معنوی دعوت شده اند. مسـیر معنوی، 

اســتعاره ای برای توســعه ویژگی های معنوی اســـت. 

پیشـرفت در این مسـیر، وابســته به تمرین های معنوی 

اسـت. در این مقاله، چند تمرین معنوی که به حرکت در 

مسیر معنوی کمك می کند، پیشنهاد می شود( بروسات 

و بروسات، 2010) و آموزه های اسـالمی مرتبط با آنها به 

اختصار ارائه می گردد:

تمرین سكوت 

قرن هاسـت که مردم از تمرین سـكوت برای ســفر 

معنوی اســتفاده کرده اند. این تمرین، فرصــتی را برای 

کناره گیری از دنیا و مشـــــغله های آن فراهم می آورد. 

سكوت می تواند مقدمه ای برای نیایش باشد یا بخشـی از 

تمرین های مدیتیشن که از طریق آن فرد با بخش عمیق 

روان خود ارتباط برقرار می کند. برای تمرین ســــكوت،  

می بایســت مكانی در اختیار داشته باشید که دور از صدا 

ها و جــنجال ها، با خود خلوت کــنــید. این مكان آرام، 

دروازه ای به سوی سكوت درونی است. جهان پر مشــغله 

بیرونی، به صورت آشـكاری مخالف سـكوت دنیای درونی 

ماست . ما روزانه تحت بمباران صداهای مزاحم، در مكان 

های پر جمعیت هســــتیم. صدای پر هیاهوی رسانه ها 

دائما تالش می کنند تا توجه ما را به ســــوی خود جلب 

کنند. ما در محاصره صدای گوش خراش ماشـین ها، ابزار 

ها و اسباب بازی ها هســـتیم. وقتی این جهان پر هیاهو، 

حس توان فرســـای آشـــفتگی را در ما ایجاد می کنند، 

سـكوت می تواند پادزهر قدرتمندی باشــد. این تمرین، 

قابلیت فرد را برای تعمق و ژرف اندیشی افزایش می دهد 

و او را قادر می ســـازد تا توجه خود را روی حاالت عمیق 

وجود خود متمرکز کند. سـكوت، در آموزه های اسـالمی 

نیز مورد تاکید قرار گرفته اسـت. پیامبر اسـالم، برای دور 

شدن از هیاهوی جامعه به غار حرا پناه می برد. حضــرت 

علی (ع) می فرمایند که مومن هنگامی که ســـــــكوت      

می کند، فكر می کند. امام رضا(ع) نیز بردباری و سـكوت 

را از نشانه های فهم عمیق می دانند.
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تمرین معنا

معنا، واژه ای کلی است که زندگی معنوی را در خود 

خالصه می کند. بســــیاری از افراد، معنویت را به عنوان 

جستجوی معنا و مقصـود تعریف می کنند. معنا یابی هم 

جسـتجو و هم ساختن معنارا شامل می شود. جسـتجوی 

معنارا می توان از طریق درك تصـویر بزرگی که انسـان را 

دربر گرفته دنبال کرد. می توان الگو هایی را که در جهان 

و در رفتار افراد وجود دارد، مورد توجه قرار داد. مـی توان 

از طریق برقرار کـردن پیوند میان وقایع زندگـی، با قیاس 

ها، اســتعاره ها، ســمبل ها و داســتان ها، برای تجارب 

زندگـی خود معنایـی در نظـر گـرفت. بـرای یافتن معنا، 

انســان باید خود را در معرض ارزش هایی که در فرهنگ 

ها، فلســفه و ادیان جهانی مطرح می شوند، قرار دهد و از 

آنها درباره اینكه چگونه مـی تواند زندگـی را بهتــر درك 

کند، کمك بگیرد. در زندگی معنوی، هر چیـزی معنایـی 

دارد. هیچ چیز بر اثر تصادف اتفاق نمی افتد. با هر چیزی 

هدفی هست. بسـیاری از افراد در این موضوع تردید دارند 

و نسبت به معنای زندگی دچار بد گمانی هستند. این یك 

مانع بزرگ در برابر دیدگاه معنوی و تمرین معناسـت. اگر 

ما آنچه را که در زندگی اتفاق مـی افتد، بـی معنا بدانیم و 

جهان را مجموعه ای از وقایع تصادفی، بیهوده ومتلوّن در 

نظر بگیریم، به این معناســـــت که زندگی هیچ هدف و 

جهتی را دنبال نمی کند. تمرین منظم برای معنا یابی، به 

درکی نه تنها درباره اینكه شما چه کسی هستید، بلكه در 

مورد اینكه چرا شما و هر چیز دیگری وجود دارد، منتهی 

خواهد شد.افرادی که در مورد معنای زندگی به نتیجه ای 

می رســـند، می دانند که می خواهند با زندگی خود چه 

کنند و نســــبت به اهداف خاصی در زندگی خود متعهد 

هسـتند. در قرآن کریم، بزرگترین معنا، آن است که همه 

پدیده ها را به عنوان آیه و نشــانه در نظر بگیریم. خداوند 

در آیه 20 و 21  سـوره ذاریاتمی فرماید که در زمین و در 

وجود خودتان، نشـــــــانه هایی برای موقنین است، آیا     

نمی بینید؟ و در آیه 30 ســوره روم، به افرادی را که فقط 

نســــبت به ظواهر زندگی دنیا آگاهی دارند، هشــــدار       

می دهد. حضـرت علی (ع) نیز می فرمایند خوشا به حال 

کسـی که هر روز به دنبال پاسخ به سه سوال باشد: از کجا 

آمده ام؟ در کجا هستم؟ به کجا خواهم رفت؟  

5

5. meaning
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تمرین گشودگی

در زندگی معنوی مهم اســــت که فرد ذهن خود را 

نسـبت به عقاید، تجارب، دیگران، و امور مقدس گشـوده 

نگه دارد. گشــودگی، توانایی حرکت بدون انتظار داشتن 

پیام های از پیش تعیین شده است. گشـودگی، به معنای 

پذیرش امكان های جدید، بدون پیش داوری اســــــت. 

گشـــوده بودن، توانایی قرار گرفتن در ورای فرصت های 

معمول و مواجه شدن با مســـائل ناشناخته و شگفت آور 

اسـت. برای این تمرین،به ســوی دیگران حرکت کنید و 

تالش کنید تا به عقاید و احســـاسات آنها دسترسی پیدا 

کنید. آشنا شدن با دیدگاه دیگران، بدون قضــــــاوت یا 

تحمیل عقیده خود به آنها، نیاز به تمـــرین دارد. مخالف 

گشــودگی، بســته بودن ذهن یا تنگ نظری است که به 

عنوان ذهن جامد در نظر گرفته می شــــود؛ افراد دگم و 

لجبازی که اساسا به تعامل با دیگران عالقه مند نیستند و 

با بدبینی در برابر دیدگاه های جدید زره می پوشـــــند. 

ادیان الهی نیز گشودگی را مورد تاکید قرار داده اند. قرآن 

کریم در آیه 17 و 18 سـوره زمر، به بندگانی که سـخنان 

مختلف را می شـــنوند و بهترین آنها را پیروی می کنند، 

بشارت داده است. حضرت علی(ع) نیز می فرمایند: کسی 

که سینه اش تنگ باشد، برای ادای حق تاب نمی آورد. 

6

6. openness
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تمرین صلح

صلح، هدف بزرگ همه افراد معنوی است. صـلح، هم یك 

حالت درونیآرامش و بهزیســتی و هم یك پروژه بیرونی، 

برای جلوگیری ازخشـــــونت و حل تعارض است. درون 

آدمی، آئینه ی بیرون آدمی اســــت.عواملی که تعادل و 

آرامش جهان را بر هم می زنند(مثل خشـم، پرخاشگری، 

ناسازگاری)، صلح درونی  انســان را نیز مورد تهدید قرار 

می دهند. تمرین صــلح، به معنای درگیر شـــدن با این 

عوامل، در دو سـطح درونی و بیرونی اسـت.تمرین درونی 

صـــلح، بزرگواری و آرامش را به همراه می آورد و آرامش 

درونی، استقامت انســــان را افزایش می دهد تا با تالش 

خود، جهان را به محیط صـلح آمیزی تبدیل کند. تمرین 

صلح را می توان با خودداری از مشارکت در خشـونت، چه 

به صورت مستقیم و چه غیر مسـتقیم تمرین کرد. در این 

حالت، فرد تالش می کند تا در موقعیت های آشـفته آرام 

بماند و با بزرگواری و آرامش، با تعارض ها روبرو شود. پس 

از این تمرین اســت که صــلح درونی می تواند از صــلح 

بیرونی حمایت کند. در تعالیم اســـــالمی هم فرو بردن 

خشم (آیه 134 سوره آل عمران) به عنوان یكی از ویژگی 

های محســــــنین مطرح شده است. پیامبر اسالم(ص)     

می فرمایند که غضــــــب، ایمان را خراب می کند. امام 

صادق(ع) نیز می فرمایند که هرکس خشم خود را کنترل 

کند، خدا عیب هایش را می پوشاند.

7
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فاطمه توتونچیکارشناسی روان شناسی بالینی/ کارشناسی ارشد

روان شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

(Faatemetutunchi@gmail.com)   ..

استفاده از روش عصــــب روان شناسی برای بررسی فعالیت 

های شناختی ذهن همچون حافظه، توجه، یادگیری، هشــیاری و 

مانند آن امروزه مورد توجه بســــیاری از روان شناسان شناختی و 

دانشمندان علوم عصبی قرار گرفته است(گازانیا،2001). پاره ای از 

محققان از این روش برای بررســـی تجربه های فاعلی مانند تجربه 

مذهبی استفاده کرده اند و حوزه ای جدید به نام عصـــــــــــب          

روان شــناســی دین پدید آورده اند (پرســینگر، 1983، ســیور، 

ورابین،1997، نیوبرگ، دی اکویلی و راز2001، به نقل از حاتمی و 

همكاران،1384). تعدادی از پـژوهش ها از عكس بــرداری با مواد 

رادیواکتیو(SPECT)، تصــــــــــــــــــویر برداری رزونانس 

مغناطیســـی(FMRI)، توموگرافی نشــــر پوزیترون(PET)، و 

همچنین از الكتروانسفالی(EEG) تحت شرایط کامال کنترل شده 

ای بهره می گیرند(دیوید فونتانا،2003).

به دنبال پـــــــــــــژوهش های مقدماتــــــــــــــی 

پرســــینگر(Persinger،1996)، راماچاندران، مدیر مرکز مغز و 

علوم شناختی دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که افراد با سالمت روانی، 

هنگامی که در معرض واژه با موضــوع های معنوی قرار می گیرند، 

فعالیت منطقه گیجگاهـی آنها افـزایش مــی یابد. وی این نقطه را 

.(1998 ،ramachandran)ناحیه خدا نامید

از ناحیه خدا تا هوش معنوی

ناحیه خدا

1

2
1- Temporal lobe

2- God spot
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زیر بنای عصــــــب شناختی هوش معنوی، آگاهی از حس 

وحدت و یكپارچگــی، تفكــر وحدت بخش، و بطور کلــی وحدت 

آفرینی اسـت(رامش حقیق،1391). نیوبرگ و دی اکویلی(2001، 

به نقل از حاتمی و همكاران،1384)، معتقدند افراد با تجربه عرفانی 

و عمیق مذهبی، حالت های وحدت یافتگی یا احســاس یگانگی با 

کل هستی یا مبدا آن و تجربه هایی نظیر وجد، نشـاط، خوف و رجا 

و مانند آن را دارند. این حالت وحدت یافتگی ناشی از کمرنگ شدن 

مرز میان “خود” و “ دنیای پیرامون” می شود و تشـــخیص زمان و 

مكان از بین می رود و فرد خود را با کل هستی یكسان می پندارد.

عصــب شناس اتریشــی، ولف سینگر(1990)، در زمینه نوسانات 

عصبی یكپارچه ساز برای اولین بار به سومین نوع تفكر، یعنی تفكر 

وحدت بخش که پایه عصبی هوش معنوی است، اشاره کرد.

مطالعات EEG و MEG بر روی مغز کســـــانی که مراقبه    

می کردند، نشــانگر افزایش امواج مغزی در فرکانس های 40 هرتز 

در ناحیه وســــــــــیعی از مغز بود که با هوش معنوی در ارتباط 

است(رودولفولینانس و همگاران،1990).

تحقیقات پر و لیانز ثابت نمود که فعالیت نوسـانی 40 هرتزی 

در حالت رویا دیدن همراه با حرکت سریع چشم ها ایجاد می شود، 

یعنی حالتی که مغز با هیچ محرك ادراکی خارجی تحریك نشــده 

است(رامش حقیق،1391).

در نهایت زوهر و مارشال هنوز ارتباط مســتقیمی بین ناحیه 

خدا و هوش معنوی ثابت نكرده اند، و هیچ دلیل محكمی در دسـت 

نیســت که شكل هایی از تفكر که آنها تصــور می کنند، در هوش 

معنوی انســـان ها نواحی مربوط به ناحیه خدا را فعال کند(دیوید 

فونتانا،2003).

اگر ناحیه خدا در خدمت هدف معنوی باشد، چنانكه محققان 

بر این فرض اند، باید پرسید که هدف چیســـت و چرا باید مغز این 

ظرفیت را بروز بدهد؟

پاسـخ زوهر و مارشــال(2000) این اســت که ناحیه خدا با 

چیزی در ارتباط اسـت که آنها آن را هوش معنوی می نامند(دیوید 

فونتانا،2003). 

هوش معنوی دربرگیرنده ظرفیت گســــــترش خودآگاهی 

عمیق و آگاهی ما از ماهیت چند بعدی جهان اســـــت. همچنین 

شامل ظرفیت ابراز رفتار با فضــیلت و تشــخیص تقدس در تجربه 

های روزمره اســــــــت(ایمونز،2000، به نقل از فرتاش1395). 

ایمونز(2000) پنج مولفه را برای هوش معنوی بر می شـــــمارد: 

ظرفیت تعالی و فرارفتن از دنیای مادی و متعالی کردن آن، توانایی 

ورود به حالت های معنوی هشــــیار، توانایی آراستن فعالیت ها و 

روابط روزانه با احسـاسی از تقدس، توانایی استفاده از منابع معنوی 

جهت حل مســایل زندگی، و ظرفیت درگیری در رفتار فضـــیلت 

مآبانه (نظیر بخشش، سپاسگزاری، فروتنی، و شفقت). 

لوب آهیانه ای 

لوب پیشانی

لوب گیجگاهی 

نواحی مغزی که با عقاید مذهبی فعال می شوند.

منابع:

 حقیق، رامش(1391). هوش معنوی در کســــــــب و کار. چاپ اول، تهران: 

انتشارات مهرجرد.

 میرمهدی، سیدرضا؛ صفاری نیا، مجید؛ شریفی، احســــان(1393). معنویت 

درمانی و رویكرد روان شناسی مثبت نگر، چاپ اول، تهران: انتشارات آوای نور.

 فونتانا، دیوید(1385). روان شناسی دین و معنویت، ترجمه ا. ساوار. قم: نشــر 

ادیان.

 حاتمی، جواد؛کرمی نوری، رضا؛ رسول زاده طباطبایی، سـید کاظم؛ نوروزیان، 

مریم؛ سـیف اللهی، شـهرام. بررســی تغییرات جریان خون ناحیه ای مغز هنگام 

دسـتیابی به تجربه مذهبی با اسـتفاده از روش مقطع نگاری با فوتون گاما. مجله 

روان شناسی، شماره 35.

 فرتاش، سـهیال(1395). پرورش هوش معنوی بر اسـاس آموزه های اسـالمی، 

همایش معنویت، سالمت و شادی.

.

3- Zohar

4- Spiritual Intelligence

5- Emmons

6- Asense of Unity

7- Unitive Thinking

8- Unitive Ability

9- Unitive Thinking

10- Pare

11- Lians

3

4

5

8

7

11 10

6

9

43 42



این اثر توسط دکتر شهریار زرشناس با همكاری نشر کتاب صبح در 

سال 1387 در یك جلد با عنوان “روان شـناسـی مدرن  و حقیقت 

فراموش شده انسان، جستارهایی از نقد روان شناسی” منتشـر شد. 

نویســـنده در این کتاب به بیان اجمالی بنیان های نظری، مفاهیم 

اصلی و شاکله وجودی روان شناسی مدرن می پردازد. نویســـنده 

سـؤاالت و مفاهیمی را عرضـه می کند که اسـاســی ترین مفاهیم   

روان شــناســـی مانند هوش، بیماری، ســـالمت و ... را به چالش       

می کشد. بنیان فلسـفی و مفاهیم کلیدی دیدگاه فروید و انتقادات 

وارد بر فرویدیســم از جمله مطالبی است که در کتاب به چشـــم    

می خورد. همچنین از انتقاد بر رفتار گرایی و نیروی ســوم و راجرز 

صـرف نظر نكرده و مطالبی هم در این زمینه ارائه کرده اســت. در 

بخش آخر کتاب، آسیب شناسی علوم مدرن به ویژه علوم انسـانی و 

به صـورت أخص روان شـناســی و فطرت گم شــده آدمی مطرح      

می شود و در جســـتجوی روان شناسی معنوی به معرفی فطرت و 

ویژگی های آن و منش آدمی در تبیین روان شناسی می پردازد. 

کاوشی در عالم نشر؛ معرفی کتاب

نجمه مقامی کارشناسی روان شناسی بالینی دانشـــــــــگاه عالمه 

 (najmeh_maghami72@yahoo.com)  طباطبایی

روان شناسی مدرن و حقیقت فراموش شده انسان
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در جستجوی علوم انسانی اسالمی

این کتاب در سال 1393 به قلم حجت االسالم والمســلمین 

عبدالحســین خســـروپناه و جمعی از پژوهشـــگران با عنوان در 

جسـتجوی علوم انســانی اسالمی، تحلیل نظریه های علم دینی و 

آزمون الگوی حكمی- اجتهادی در تولید علوم انســـانی اسالمی با 

همكاری دفتر نشر معارف در دو جلد منتشر گردید. ویژگی بارز این 

اثــــر ایجاد و معــــرفــــی نظــــریه ای جدید با عنوان الگوی            

حكمی-اجتهادی، در حوزه علم دینی است. این کتاب در راسـتای 

نقد جریان های مختلف در زمینه علم دینی به معرفـی کلیات علوم 

انســــــــانی اسالمی، نظریه های غرب گرایانه، نظریه های غرب 

ســتیزانه، نظریه های غرب گریزانه، نظریه های غرب گزینانه، و در 

مقابل به آزمون الگوی حكمی اجتهادی علوم انسانی در نظریه های 

سیاسی، اقتصــــادی، جامعه شناختی، روان شناختی و مدیریتی   

می پردازد. دغدغه اصــلی این کتاب، وجود تفاوت مهم میان علوم 

سـنتی و علوم مدرن اسـت. به همین جهت در تالش اسـت اهداف 

علوم سنتی و مدرن و عالم و آدم شناسی در جهان سنتی و مدرن را 

تعیین و تفكیك کند. این اثر درصدد است با شناخت علوم انسـانی 

معاصر به تبیین چیستی و چگونگی تحول آن بپردازد. نویسنده در 

تبیین چگونگی تحقق علم دینی در بخش هایی از روان شناسـی به 

شرح و بســـط برآیند جایگزینی مبانی و روش شناسی اسالمی در 

نظریه فردیت یافتگـی یونگ و بـرآیند جایگـزینـی مبانـی و روش 

شـناسـی اسـالمی در نظریه آلفرد آدلر می پردازد. در این بخش از 

کتاب مبانی معرفت شناختی، انسان شناسی، دین شناسی، فلسفه 

اجتماعی و روش شناسی نظریه اسالم و یونگ و آدلر به تفصــــیل 

بیان می شود و در انتها تشـابه و تقابل و تزاحم دیدگاه یونگ و آدلر 

با اسالم بیان می شود.
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امروزه این بخش وابســـته به هیچ کدام از فرق دینی مختلف 

نیســت و از هیچ اعتقاد یا موضع خاصی حمایت نمیكند ولیكن در 

دنیای امروز خوشـــایند تمام افرادی اســـت که به موضــــوعات        

روان شناختی دین ابراز عالقه کرده اند.

در ایاالت متحده امریكا، مطالعه مذهب، یك شـــاخه مهم از 

روان شناسی عمومی اولیه شمرده می شد. برای مثال، جی استانلی 

هال که یك مربّی برجســته، سردمدار روان شناسی کودك و اولین 

رئیس «انجمن روان شناسی امریكا» می باشد، با هوشـیاری، روش 

های علمی را برای مطالعه دین به کار برد، مجله روان شـــناســـی 

مذهبی را پایه گذاری کرد، و در ســــال 1917 کتابی تحت عنوان 

عیسی مسیح در پرتو روان شناسی منتشر نمود(کولینز، 1389).

موسسات بسیار زیادی در ایران و خارج از ایران در حال کار و 

پژوهش در حوزه روان شناسی دین و روان شناسی دینی هســتند 

که آشنایی با این موسسات و ثمرات علمی و پژوهشـی آنها خالی از 

لطف نیســـت. کار بر روی حوزه روان شناسی دین و روان شناسی 

های مســــــیحی، یهودی، بودایی، اسالمی و... در کل دنیا قدمت 

بسیاری دارد و از دیرباز انجمن ها و نشـریات بسـیاری در این حوزه 

فعال بوده اند. ما در این بخش از نشـــریه بر آن هســـتیم تا در هر 

شماره ضمن ارائه آشنایی کوچكی با برخی از این موسسات، برخی 

تولیدات علمی آنها و چهره های شــاخص این گروه ها را به شــما 

معرفی کنیم.

انجمن روان شـناسـی آمریكا (APA) در سـال 1892 با 31 

عضـو شروع به کار نمود و امروزه با بیش از 117500 عضـو، عنوان 

«گسـترده ترین انجمن روان شناسی جهان» را یدك میكشـد. این 

انجمن که پس از جنگ جهانی دوم گســــترش قابل توجهی پیدا 

کرد، ماموریت خود را پیشـــــرفت کاربرد علم روان شناسی برای 

بهبود زندگی مردم و سـود رســانی به جامعه میداند. APA با 54 

بخش در زیر شاخه های روان شناسـی، اهداف اسـتراتژیك خود را 

که شامل گســترش نقش روان شناسی در ارتقاء سالمت و افزایش 

شناخت از روان شـناسـی به عنوان یك علم اسـت، از طریق ترویج 

تحقیقات روان شناسی و توسعه کاربرد یافته های آن دنبال میكند.

روان شناسی دین در اوایل قرن بیسـتم با شور و اشتیاق فراوان آغاز 

گردید و در طول پنجاه ســـــــال پس از تولد رفتارگرایی، تقریبا 

خاموش گردید، و اخیرا به عنوان یك رشته پژوهشـی موجّه و قابل 

احترام برای روان شناسان، مجددا ظهور کرده است.

ویلیام سی. بیردر سال 1947 همایشــی در شهر دیترویت واقع در 

ایالت میشیگانبا حضور 110 کاتولیك روان شناس در انجمن روان 

شناسی آمریكا (APA) ترتیب داد که خروجی این نشـــســــت 

 (ACPA) پیدایش انجمن روان شناسـی کاتولیك های آمریكایی

بود. ACPA با هدف ترویج روان شـناســی در میان کاتولیك ها و 

تالش برای پیشرفت حرفه ای روان شناسان کاتولیكی تشكیل شد. 

این سـازمان به فعالیت خود تا ســال 1970 ادامه داد، بعد از آن به 

یك تغییر ساختار اساسی دست زد و نام خود را به “روان شـناسـان 

معرفی بخش 36 انجمن روان شناسی آمریکا 

منابع:
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و دقیقا درهمون قدیم االیام که عــرض کــردم 

خدمتتون، دفتر مشـاوره و روان شناس متخصــص 

و....نبود. اما همیشـــه یه عده افرادمعتمد بودن که 

دلشون محرم راز بشـریت بود.یه اسم خوبیم داشتن!! 

آهاااا کدخدا! ریش سفید!کال از این فازی ها دیگه!!

سالم! دکتر مانیك حال هســــــــــــتم!! زخم 

روزگارخورده و مو در آســیاب ســـفید نكرده!! تو این 

صفحه برداشـت خودم از وقایع رو با چاشـنی روان 

شـناسـی به صـورت درگوشــی باهاتون به اشــتراك 

میگذارم.

برداشت اول:
من فكر میكنم که باید زود به زود به مـردم،فامیل 

و آشنا سربزنیم.
اصـال از قدیم االیام میگفتن که ارتباط بامردم خیلی 

فایده داره(بعله آقا درســـته! درســــته!ملتفتم که 

مضــــراتی هم داره!) اصالح میكنم: ارتباط سالم با 

مردم خیلی فایده داره!
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یعنی همیشــــــه درهمه دورانها پای یك روان 

شــــــناس درمیان بوده! حاالدر زمانهای مختلف و 

شرایط گوناگون اسمشـــــون عوض می شد. اما اگه 

بخوایم صـادق باشـیم معنی همه این کلمات همین 

روان شناس خودمون بوده!

حاال که خیالمون راحت شد که همیشـــــــــه 

قشرمحبوب روان شناس حضور فعال در زندگی مردم 

داشته،باید بپردازیم به برخورد اول این قشـرمحبوب 

با مردم و مشـكالتشــون البته باز اصالح میكنم که ما 

چیزی به عنوان مشكل نداریم(چون بارمعنایی منفی 

داره!!) ما صرفامسـائلی داریم که هرکدومشـون راه 

حل هایی دارند!!

خب!!
برگردیم به قدیم االیام خودمون. فرضا کدخدا حس 

میكنه که یه تعدادی از مردم مســئله ای حل نشـــده 

دارن و نیاز به همیاری!

با این فكر که همیشــه باید به دردودل مردم گوش داد 

باعزمی جزم، (خودش یا نوچه هاش) به سراغشـون 

میره و میگه: همشهری! ما به اینجا آمدیم تا با شما در 

تماس باشیم وبه دردو دل شـما گوش بدهیم تا شـاید 

بتوانیم در مسائل موجودکمكی کنیم.

واما جواب هایی که ممكنه از مردم همیشـــــــــه 

حاضردرصحنه بشــنوه هم به نوبه خودش میتونه 

جالب باشه:

ج1: (طرف در حالی که دیشب یه قوطی قرص برنج 

رو سـعی کرده توی حلقومش خالی کنه و االنم داره 

از ســـــــردرد می میره!! جواب میده) از اینكه زحمت 

کشیدید و برای شنیدن دردو دل ما به سراغمون اومدید 

ممنونیم! اما هیچ مسئله و ناراحتی نداریم!!
ج2: نكنه شــــما رو صــــفرعلی از ده ســــفلی 

فرســتاده؟؟؟ هااان؟؟! نكنه اومدین از زیرزبون ما 

حرف بكشین؟! 
ج 3: یعنی چی آقاااااا؟کدوووم درد؟کدوووم 

شكایت؟ چی میگی؟!! (همون انكار خودمون!)
ج 4: بفرمایید آقا به خیر شما امیدی نیسـت لطفا 

شر نرسانید!!

بعد کدخدا و شاگرد هاش اصراردارن که نشــون 

بدن قابل اعتمادن و میتونن محـرم حـرفای مـردم 

باشن.پس زبان می گشایند و می گویند:
همشـهری عزیز! شما می توانید حرفتان را راحت 

به ما بگویید، مابرای همین به اینجا آمده ایم. اصــال 

ما برای همین کار ساخته شـده ایم. (آره داداش!! ما 

یه همچین آدمایی هستیم!!)
یه بنده خدایی از اون وسط میپرسه:

مثال چی بگیم؟
درجواب ندایـی میاد که:هـرچه مـی خواهد دل تنگت 

بگو.از مســائل زندگی و کاری و روحی و بووووووق 

(سانسور شده است!!) و...
و پاســــخی که ندا می گیرد:آقا یا خانم محترم 

همه چیز عالیه.دیگه چی میخوایم بهتر از این. دسـت 

از سر ما بردارین تو رو خداااا!!



برداشت دوم:
همین روند االن ها هم هست، فقط مسائل کمی 

پیچیده تروتعدادشون بیشـترشده اما اگه فرض کنیم 

به روان شناس به سـراغ آدم ها بره و ازشـون بخواد 

که باهاشـون حرف بزنن با چه پاســخ هایی مواجه 

میشــــــه؟! (اونهم با ادبیات و حوصله کم آدمای 

امروزی) :
ج1: ماذا فازا دقیقا؟

ج2: شما بی کاری یا کارت فضــولیه؟به شما چه 

اصال؟
ج 3: صالح کار خویش خســــــروان دانند!! می 

فهمی؟ خسروااان!!!
ج4: بووووووووووووق(به علت علمــــــی-

فرهنگی بودن نشــریه ازنوشتن بســیاری از پاسخ ها 

معذوریم! سردبیر دعوامون میكنه!!)
.

.
.

.
ج9999999: مگه دکتری؟!

خالاااصـــــــه کال نه درایام حال و نه در ایام 

قدیم،هیچوقت مورد نداشتیم کسی بره سراغ مسائلی 

که برای مردم درگیری روحـی ایجاد کـرده و مـردم از 

اون اســـتقبال کرده باشــــن! داشــــتیم آقا؟! نه 

خداوکیلی داشـتیم؟؟! البته اسـتقبال بووووده اما 

خیلی مهربون نبوده ها! مخصوصا اگه مسائل کمی 

شخصی تر و بووووووقی تر باشه!

البته قطعا درسته که همیشـــه یه اصلی وجود 

داشته که اگه فردی حس کنه مسـئله ای آزارش میده، 

پس از اینكه مســــئله مذکور رو قبول کرد خودش به 

دنبال راه حل میگــــرده یا خودش اتوماتیك دارای 

گوش های شنوایی میشـــه تا راه حلهای مناسب رو 

تحلیل و انتخاب کنه. و علی القاعده چه بهتر که این 

همیاری رو یه متخصــــص به فرد مورد نظر بده. اما 

حواسـمون باشـه ما روان شــناس ها گاهی زیادی 

درمان رو منوط به قبول کردن طرف مـی کنیم!! بعدم 

که طرف درمان نمیشــــه میگیم طرف خیلی مقاومت 

داشت!! یا اینطوری توجیه میكنیم که: خب طرف میره 

دکتــر و داروهاش رو نمیخوره! دکتــر رفتن که آدمو 

خوب نمی کنه! باید طرف داروهاش رو بخوره!!

با آرزوی شفای همه بیماران! آخ آخ ببخشــــــــید 

(Client!!  ترجمه نسبتا دقیق)مراجعین
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من 
میتونم کمكت 

کنم ولی اول باید 
قبول کنی مشكل 

داری!

بدون شرح!

 کاریكاتوریست این تصویر مفقود شده است! از یابنده تقاضا می شود وی 

را به سردبیر نشریه تحویل دهد. بلكه خانواده ای از نگرانی به در آیند.



ما از یادگیری به هیچ وجه احساس سرشكسـتگی نمی کنیم. الزم است یاد بگیریم، از غرب 

یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم -”علم را بجویید حتی در چین”- خب، این که روشن است. ما 

از این احسـاس سرشكسـتگی می کنیم که این یادگیری به دانایی و آگاهی و قدرت تفكر ما 

منتهی نشود. همیشه که نمی شود شاگرد بود؛ شاگردی می کنیم تا استاد شویم.
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