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طرحی نو در روانشناسی ،متناسب با فرهنگ و معارف اسالمی
چند سال پیش استاد کارگاای کاد در ش کارکت کاردد ،اددبا در،اارد اقاش ،اشکناسا در
پژویش گفت ،اش یر قدم متناسب ،ا فرینگ و اقتضائات اها ککل م گیرد .ا اینروا اگر
در ،اش ،رخ اقدابا واژدیای غیر،دم وجدد داکتد ،اکدا اشاشدیندد ش است کد ش مسئلد
د
یا پدیددا ،رای ش قدب مدضدعیت اداکتد و لااا واژد ،ادم ایار ،ارای ش ادارااد .مار اگار در
ف ش قدب ایراا ا واژد «وطن» معادل ،دم اداردا ا شرو است کد ااش پیدستد در حال کدچ و
حرکت ،دددااد و لاا ایا ی ،د ش اداکتدااد .یمین وضعیت را در ،اش عر ،ایار م ،ینیاد کاد
د
مر ،رای کترا چندین واژد دارادا در حال کد در دیگر ،اشیاا اینگدااد ایساتا یاا در ،ااش
ااگلیس گاد ،رای چند ادع ا مناسبات فامیل ا فقط ا یک واژد استفادد م کددا در حال کد
در ،اشیای دیگر یر کداب واژدای مخصدص داراد.
داستاش رواشکناس اسا م ایار  ،کابایت ،اد داساتاش ،ااش ایسات .اینکاد گداادیای
مباحث و مسائل رواشکناس اس م چیست و چد ساختار و ا،عاادی داردا ا مساائل مهما
است کد کم و ،یش فعاالش این حد د و منتقاداش شا ،اداش پرداختداااد، .رخا معتقدااد ،ایاد
مباحث و مسائل رواشکناس مدجدد را ،ا یماش ساختاری کد دارادا ،د قار ش و حادیث عرضاد
کرد و دیدگاد اس ب را در،ارد اها جدیا کد .در این روشا اخست اتاای ماالعاات و قیقیقاات
رواشکناس در مدضدع خاص مارح م کدد و ساس

در کناار شا ،اد دیادگاد اسا ب ایار

پرداختد م کدد، .ا این روشا منا،ع مختلف قا کندش در ایراش و ،رخ کشدریای عر ،ادکتد
کدد است .اگر اگای قیدل ،د پدیدد رواشکناس اس م داکتد ،اکیما این روشا در غا
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این حرکت م قدااد ّ
مدجد ،اکاد چراکاد دو حاد د ماالعااق اسا ب و رواشکناسا را ،اد یام
اردیک م کندا اما ام قاداش ش را ،ارای رسایدش ،اد رواشکناسا اسا م ا روکا مناساب
دااست .این روشا کد ا ش ،د عنداش اس میردکردش رواشکناس یاد م کنما یرچند ممکن
ّ
است فدایدی داکتد ،اکدا اما اد خدمت جدی ،د دین م کند و اد ،د علم! اگر این کار ایر رخ
ادیدا دااش رواشکناس کار خدد را م کند و ،د راد خدد م رود کاید این کارا اتیجدای جار
ققدس،خش ،د یافتدیای رواشکناس اداکتد ،اکد.
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اما روش دوب این است کد مبتن ،ر وضعیت معارف دینا رواشکناسا اسا م را سااماش
،بخشاایم .در ایاان روش ،ایااد ،بیناایم چااد چیریااای ،اارای دیاان مهاام ،ااددد و ،اار روی اهااا
سرمایدگااری کردد است و چد طبقد،ندیای دارد و چد اظام میاش اهاا ،رقارار اسات و چاد
مسائل را مارح کردد است و . ...مبتنا ،ار ایان مساائل و مساائل ا ایان دسات ،ایاد اظااب
د
رواشکناس اس م را طراح کرد کاید ،د طرح متفاوتا اد الراماا متضاادا دسات یاا،یم.
چندی پیش در جلسدای علم ا ،ا پروژد ،ررگ در مدضدع رکد مبتن ،ر منا،ع اس م ا کانا
کدب .ضمن مباحثا یک ا میققاش مارح کرد کد در،ارد ف ش مدضادع در رکادا سرفصال
معادل در مناا،ع اسا م ااداریم و لااا ،اا فا ش روشا جساتوجد کاردیم و اتیجاد چناداا
د
اگرفتیم! ،د گرود گفتم اوال ،رای اینگداد پژویشیا روش مناسبقری وجادد دارد کاد اگار ا
ش استفادد م کردیادا م قدااسات اتاای ،هتاری داکاتد ،اکاد .اماا اکتاد مهمقار اینکاد اگار
مدضدع ا رواشکناس معاصرا در منا،ع اس م معادل روکن اداردا این اشاش م دید کد
جهتگیری معارف دین و ادع اگاد ش ،د مسائلا اگای متفاوت است و ،ا ش یمسد ایست و
 .1این منطق ،مبنای مخالفت برخی افراد با منابعی است که برای دروس روانشناسی در قرآن و حدیث طراحی شده استت .پت
از ابالغ سرفصلهای جدیتد دوره کارشناستی روانشناستی ،در شتهریور ستالهای  1393و  1394کارگتاهی تتوجیهی بترای
استادانی که قصد تدری این دروس را داشتند ،برگزار شد .مستئولیت کارگتاه روانشناستی در حتدیث بتا بنتده بتود .در ستال
نخست کمتر ،اما در سال دوم بیشترین انتقاد استادان همین نکتهای بود کته بیتان شتد .آنتان میگفتنتد ایتن نتوا کارهتا ،یتز
خود منابع اسالمی است برای ما بیان کنید و در منابع بیاورید .فشار ایتن استتادان
جدیدی به ما نمیدهد .شما باید آنچه بومی ِ

به برگزارکنندگان دوره باعث شد در روز دوم دوره نخست ،بحث من به این سمت سوق پیدا کند و در دوره دوم برنامته مستتقلی
به آن اختصاص یابد.
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،اید این را لیاظ کرد و ،د ش قدجد داکت البتد م قدااد ش مدضدعا مدضدع درسات ،اکاد و
دین ،ا ش مشکل اداکتد ،اکد و قیقیقات قجر ،و راینمای یاای ،ر مادد ا ش ایار کارگشاا
،اکد .اچد مهم است اینکد اگر چیری مسئلد اصل دین اباکد یا مسئلد اصل ش ،اکدا اباید
،دراحت ا کنار ش گاکت یرچند ،ا طرح مدجدد در رواشکناسا معاصار متفااوت ،اکاد .ا
اینرو ال ب است ،ر اساس مناق حاکم ،ر ش ،د مارحکردش مباحاث و مدضادعات پرداخات
کاری کد ممکن است قشا،دیا و قفاوتیای ،اا طارح مدجادد در رواشکناسا معاصار داکاتد
،اکد، 1.رای امداد:

د
اا در رواشکناس معاصرا ققریبا یمد چیر ،ا مقیاس س مت رواش سنجیدد م کادد و ایان

،د اقادای مالدب و یدف اساس قبدیل کدد است و یمد ،راامدیا ،رای قیقق ش طراحا
م کداد .اینا ،د فلسفد و یدف ااسااش ،رم گاردد .قفکار ماادیگرا و ساکدالرا کاد ااسااش و
ادگ اش را فقط در مقیاس دایا م فهمد و معنا م کندا یمد فعالیتیاای علما اش را ایار
در یمین میدودد خ صد م کند .این در حال است کد یرچند سا مت رواش ا اظار مناا،ع
اس م ا مالدب استا اما یدف اساس ااساش چیر دیگری است .در مناق معارف اس م ا
ااساشا در معرض ا،ت و مایش قرار م گیرد قا «عمل احسن» ککل ،گیرد 2.یکا ا میدریاای
،رجستد معارف دینا «عمل صالح» در ،را،ر «عمل سیئد» است .یا ابایاد ایان را یکا ا حد دیاای
مهاام رواشکناساا اساا م دااسااتن یااا ابایااد میناادیاا عداماال و پیاماادیای ش را ا لیاااظ
رواشکناخت ،ررس کرد و ،رای قسهیل ش ،راامد داکتن
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اا حکمت دیگر فرینش ااساشا کد در قر ش ،داش قصریح کددا عبادت فریدگار است 4.یا ابایاد
 .1این کار شبیه طبقهبندی است؛ منطق طبقهبندی این است که در هر حوزهای ،بر اساس آنچته در آن حتوزه وجتود دارد بایتد بته
تفکیک و دستهبندی پرداخت ،نه آنکه مطابق با منطق حوزهای دیگر ،به طبقهبندی اقدام کرد.
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 .3کتا درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار با رویکرد اسالمی اثر آقای محمدصادق شجاعی گامی در این راستا است.
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وِ) (ذاریات.)5۶ :
 .4و ما خلقت ال ِجن و ِالنس ِإّل ِلیْبُ ِ
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عبددیت و ،ندگ را ،د عنداش سرفصل مهما ا لیاظ رواشکناخت ،ررسا کارد و ،نیاشیاای
اظری ش را قبیین کرد و ،ندگ خداواد را قسهیلن
د
اا ا مدضدعات مهم در اد،یات دینا مسئلد ایماش است کد معمدال یمراد ،ا عمل صالح در
د
قر ش کریم م ید .یا این مدضدعا ام قدااد ا سرفصلیای رواشکناس ،اکدن اخیرا کتا، ،ا
ااب ایمان از دیدگاه روانشناسی مثبت  1مدضادع ایمااش را ،ررسا کاردد اسات .یاا ،ایاد ا،تادا
رواشکناساااش غر،ا چیااری را ،ررسا رواشکااناخت کننااد قااا مااا ،گاادییم ایاان یاام جرئا ا
رواشکناس استن!
اا مدضدع مهم دیگر در معارف اس م ا مسئلد «حیات» است .خداواد متعاال در یاد  24سادرد
اافالا فلسفد ،عرت و رسالت را دعدت ،رای حیاات م داااد 2.ع ماد طباطباای در قبیاین معناای
حیاتا سد معنا یا مرقبد ا اظر قر ش کریم ،رای ش ،یاش م کناد کاد عبارتاااد ا  :حیاات دایادیا
حیات ُاخروی و حیات ّ
طیبد و حیات در ٔید کریفد را ،د معنای دوب و سدب م دااد 3.معنای حیاات
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کانوا ْیْ َملوِ) 4ایر مارح کادد اسات 5.یاا معناای ایان حیااتا و قبیاین و قیلیال ش و
ِبأ ْح َس ِن ما
ٍ

ِ

کشف قاادامندییای شا پژویش رواشکناخت و ال ب ،رای مسلماااش ایستن

اا امداد دیگرا اخ ق است .ا حد دیای مهم معارف اسا م ا فضاایل و مکاارب اخ قا
است .امرو دا ،دویژد رواشکناساش مربتگراا قدجد ویژدای ،د فضایل اخ ق داراد و ا اها ،د
عنداش روشیای ،رای افرایش کادکام و حت درماش افسردگ یاد م کنند .مگیاار مادئ ا
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1 . Faith from a Positive psychology Perspective
َ
اکم ل َما ُی ْح ْ
( .2یأ ُی َُّا َّالذ َین َء َام ُن ْوا ْاس َتج ُیب ْوا ّللُ َول َّلر ُس َ َ َ ْ
ییکم) (انفال.)۲4 :
ِ
ول ِإذا دع ِ
ِ ِ
ِ
ِ
 .3ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،9ص 53به بعد (با کمی تلخیص و تغییر).
 .4کسی از مرد و زن که با داشتن ایمان ،عمل صالح کند ،پ ما او را به یک زندگی ّ
طیبی زنتده متیکنیم و اجرشتان را بته ستن
تمام و بهتر از آنچه میکردند ،میدهیم (نحل.)9۷ :
 .5ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،1۲ص 491به بعد (با تلخیص و تغییر).
6. Magyar-moe, Jean L.
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در کتاب فنون روانشناسی مثب گراا ،د ،راامد چهارددجلسدای سلیگمن 1اکارد م کند کد در
ش ا قشکرا گاکتا قناعتا امید و مااند ش ،د عنداش روشیای ،ارای کاایش افساردگ و
افرایش کادکام استفادد کدد است.
اا و ا این دست امدادیا ،سیاراد . ...
،د راست یا ،اید ا،تدا رواشکناساش غر ،چیری را ،ررس کنند قاا ماا ،ساایریم کاد ش یام
جرئ ا رواشکناس استن! سخن در این است کد چرا ما ،ر اساس منا،ع خددا ،د طراحا و
قدلید دااش دست ام ایمن قا ک ،اید ققلیدگر ِصرف ،اکیمن مگر یادماش رفتد است کد مااش

قسلط رفتارگرای ا سخن ا کناخت و معرفتا غیرعلم ،ددا ولا اکنادش ،اد یکا ا مباحاث

مهم رواشکناس قبدیل کدد استن! م دااید کد ا روشیای مهم اص ح و قغییر در معاارف
اس م ا کناخت و کناختدی است 2.این ساخن ،اد معناای قضاعیف داااش رواشکناسا
ایست ما ،د دااش رواشکناس و قیقیقات متقن ش و ،د یمد رواشکناساا کد ،ددرسات در
این حد د کار م کنندا احتراب م گراریم .اما سخن در این است کد اگار قعاداد چشامگیری ا
مردب دایا مسلماشااد و اگر معارف اس م ا غن و پر،ار یستندا یا ابایاد دااشا متناساب ،اا
این مردب و این یینا ،نا اهاد و در عین حال ا مرایای دااش مدجدد ایر ،هرد گرفتن سخن در قکامل و
پیشرفت دااش استا اد قخریب و قعایل ش! دااش کد ،خداید ،د مردب مسلماش عرضد کدد و ،د ااش
خدمت کندا ،اید متناسب ،ا فرینگ و یین اها حرکت کند .معتقدیم دااش رواشکناس و رواشکناساش
خدب و متعهد کشدرماش م قدااند ،ا قکید ،ر معارف دین و رعایت استااداردیای علم در یار دو حاد د
ماالعات اس م و قجر ،ا طرح اد دراادا اد ،د قدل حافظ:
بیاااا گاااا فااای برافیاااانیغ و مااای در ساااا ر انااا ا غ فلاار را سااشک بیااوافیغ و طرحاای نااو دراناا ا غ

امرو د ،رخ ا رواشکناساش ،ررگ دایاا دستیاراش مسلماا داراد کد ،د کمک اها ا معارف
1. Seligman.
 .2در این موضوا ،تحقیقی در دانشگاه قرآن و حدیث صورت پذیرفت و نتیجه آن در مقالتهای بتا عنتوان «شتناختهای اثرگتذار در اختالق» در
شماره  ۶5مجله علوم حدیث به اپ رسیدhttp://hadith.riqh.ac.ir/article_3282_409.html .
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اس م در رواشکناس استفادد م کنند .اکند معارف اس م در میاش ما مهجدر واقع کدد و
در میاش غیرمسلماااش معروف و کار ،د جای ،رسد کد مجبدر کدیم اینگداد ،سراییم:
سااااخن انی و و

ااااوانی ن یور ناااا در شاااایرا

بیااا حاااف اااو گااا ااود را بااو ملواای د اار اناا ا غ

