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«فقر روش» در تحقیقات اسالمی ـ روانشناختی
در نخستین مراحل آغاز کار تحقیقات روانشناختی در دارالحدیث ،دو اتفاق بهظاهر ساده اماا
مبارک ،تعیینکننده خط مطالعااتی مه ای بادد در بازدیاد برخای از اعضاا دفتار مطالعاات
اسالمی انستیتد روانپزشکی تهران از دارالحدیث مطرح شد که :روش مطالعه ش ا چیسات
و آیا آن را مکتدب کردهاید این پرسش ،نیاز اساسی را در این حدزه مشخص کرد و ما را باه
فکر فرو برد اتفاق دوم ،در کارگاه دین و روانشناسی رخ داد ،که برگزارکننده آن ک یته علم و
دین مرکز ملی تحقیقات علدم پزشکی کشدر بدد در این کارگاه ،که سدمین از ناد خادد بادد،
برخی دوستان روحانی ،بر اساس اعالم نیاز که در کارگاه پیشین شده بادد ،روش اتتهااد
در مطالعات اسالمی ا روانشناختی را مطارح کردناد کاه البتاه باا پرساشهایی روباهرو شاد و
بحثها فراوانی برانگیخت
این دو تریاان ،دو یافتاه اساسای در پای داشات :یکای اینکاه بایاد بار رو روششناسای
مطالعات اسالمی ا روانشناختی سارمایهگااار کارد؛ و دوم اینکاه بایاد روش را باه گدناها
طراحی کرد که برا تامعه روانشناسان قابل فهم و درک باشد و بتداند با آنان ارتباا برقارار
کند ه ه اینها حکایات از خههاا مدتادد در ایان حرکات مقادس دارد از مساالل مهام در
پژوهشها اسالمی ا روانشناختی ،روش مطالعه متدن دینی است در سرمقالهها پیشین
گاشت که روانشناسی اسالمی یعنی تئادریزه کاردن آمدزههاا دینای ،ناه اساالمیزه کاردن
روانشناسی معتقدیم این رویکرد ،نیازمند روششناسی خاص خدد است
تدضیح آنکه ،آمدزهها دینی ،انداعی مختلف و مدضدعات متفاوتی دارند؛ مانند فقه ،کالم
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و اعتقادات ،اخالق متدن فقهی ،در باره نحاده ع ال مکلفاان در حدزههاا مختلاف ساخن
گفتهاند متدن کالمی در باره باورها انسان سخن میگدیند و واقعیتها مرباد  ،در حادزه
خدا ،قیامت ،پیامبران و مانند آن ،را بیان میدارند تا افراد آنها را بشناسند و باور پیادا کنناد؛ و
متدن اخالقی ،نحده تنظیم خلقیات درونی را بیان میدارند و رفتارهاا اخالقای را مشاخص
میکنند هر کدام از اینهاا ،روش فهام متناسا باا خادد را مایطلباد؛ هرچناد م کان اسات
مشترکاتی با یکدیگر داشته باشند پژوهشگر در فهم فقهی ،به دنبال شناخت رفتارها دینی
و احکام مربد به آنها است؛ یعنی به این پرسش پاسخ میدهد که :تکلیاف مکلاف در فاالن
مدقعیت چیست و چه حک ی از احکام پنجگانه را دارد در فهام کالمای ،محقاب باه دنباال
شناخت هستها و باورها مربد به آنها است؛ یعنای باه ایان پرساش پاساخ مایدهاد کاه:
حقیقت در باره ابعاد مختلف هستی چیست و من چه باور درباره آنها باید داشته باشم و در
فهم اخالقی به دنبال شناخت خلقیات درونی و رفتارها اخالقی و تجدیزها اخالقی است؛
یعنی به این پرسش پاسخ میدهد که چه چیز ارزش و فضیلت است
اما در فهم روانشناختی ،مسئله از زاویاه دیگار نگریساته مایشادد و آن ،تحلیال روانای
رفتارها و فرآیندها روانی است در فهم روانشناختی مسئله این نیست که چاه رفتاار بایاد
انجام داد و چه حک ی دارد (فقه) و چه رفتار درست یا نادرست است (اخالق)؛ مسائله ایان
است که رفتارها افراد چرا شکل میگیرند و چه تأثیر روانیا دارند و چگدنه میتدان آنهاا را
مهار و تنظیم کرد و ؛ فارغ از اینکاه واتا اسات یاا حارام ،اخالقای اسات یاا غیراخالقای
ه چنین ،مسئله این نیست که حقیقت چیست و به چه چیزهایی باید باور داشت (اعتقادات)،
بلکه این است که باورها فرد چگدنه شکل میگیرد و چگدناه رشاد مایکناد هار کادام از
باورها چه آثار دارند چگدنه میتدان آنها را مهار و تنظیم کرد یاا تیییار داد و ؛ فاارغ از
اینکه درست است یا غلط
ً
و بالخره مسئله این نیست که چه چیز واقعا ارزش است ،بلکه این است کاه ارزشهاا
فرد چه تأثیر دارند و چگدنه شکل میگیرند و چگدنه تیییر میکنند و ؛ فارغ از اینکه ارزش
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نادرست رفتارها ،باورها و ارزشها تفاوت وتدد
واقعی است یا غیر واقعی هرچند بین درست و
ِ

دارد؛ حتی تفاوتها روانشناختی ،اما مراد این است که کاار روانشاناختی ،ت یاز درسات و
نادرست اع ال ،باورها و اخالقیات نیست ،بلکه تحلیل و تبیین رفتارهاا ،باورهاا و ارزشهاا
ِ
مدتدد در افراد است؛ هم درستها و هم نادرستها پس از این ندبت به آن میرساد کاه اگار
نادرست هستند ،چگدنه میتدان آنها را تیییر داد و
ً
مثال روانشناسی از این زاویه ن ینگرد که خدا واقعی کیست یا معاد واقعی چیست و چه
مشخصاتی دارد ،بلکه با «خدا ادراکشده» و «معاد ادراکشده» سر و کار دارد ه چناین،
با اینکه رفتار صحیح و اخالق صحیح چیست کار ندارد ،بلکه باا تحلیال رفتارهاا افاراد و
اخالق مدتدد آنها سر و کار دارد البته در ه ه اینها ،روانشاناس مسال ان نتیجاه تحقیقاات
کالمی ،فقهی و اخالقی را به خدمت میگیرد و بر اساس آنها ،وضعیت فرد را داور و درمان
خدد را طراحی ،و فرآیند تیییر را ترسیم میکند
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روانشناختی دارد بهویژه آیه آخر که در تدصیف پیامبر اکرم 9است از این آیاات باه دسات
میآید که یکی از ویژگیها برتسته ایشاان ،خلاب عظیمشاان اسات ایان معناا ،هرچناد در
شناسایی انسانها شاخص و صافات مثبات از نظار قارآن کاریم ،کارآماد اسات ،اماا کاافی
نیست پرسش این است که چرا خداوند متعال این نکته را به پیامبر خدد گدشزد میکناد چاه
نیاز به این کار بدده است چه مسئلها وتدد داشته کاه منجار باه بیاان ایان ویژگای شاده
است خداوند متعال قصد داشته است با بیان این مطل  ،چه اتفاقی را در پیامبر خدد رقم زند
و شنیدن این آیه چه تأثیر بر ایشان گااشته است بهدستآوردن پاسخ این پرسشها ،ما را با
علت صدور آیه و چگدنگی تأثیر آن بر حضرت آشنا میکند و این امکان را به ماا میدهاد تاا از
آن در مسالل مشابه استفاده روانشناختی کنیم طبرسی در تفسیر این آیه میگدید« :یعنی ال
« .1نون! سوگند به قلم و آنچه مینویسند [که] تو ،به لطف پروردگارت دیوانه نیستی .و بیگمان تو را پاداشی بی ّمنت
خواهد بود .و راستی که تو را خویی بزرگ است» (قلم ۱ :ـ .)۴
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تبال بکالمهم مع ما لک عند الله من الثداب الدالم والتر العظیم؛ یعنی با تدته باه اینکاه تاد
نزد خدا ثداب دالم و پاداش عظیم دار  ،از سخن آنان باکی نداشته باش»  1خدا متعاال باا
به ُرخکشیدن سجایا اخالقی واال پیامبر 9در این آیه ،که با در نظر گرفتن سایاق آیاات،
منظدر ه ان اخالق اتت اعی و معاشرتی و  ،از قبیل صبر در مقابل آزار مردم و است ،به
2
ایشان در مقابل مجندنخداندنش تسال و دلدار بخشیده است
اینجا چند پرسش تدید مطرح میشادد مسائله ایان آیاه چیسات (مسئلهشناسای)؛ چارا
انسان از برخی فشارها اتت اعی بیتاب میشدد (سب شناسی)؛ چگدنه میتدان بیتابی را
مهار کرد و به حالت اول برگشت (روششناسی) آنها به پیامبر 9گفتند« :تد مجندنی!» در
ّ
مقابل ،خداوند ،پیامبر خدد را با عظ ت اخالقی میستاید در اینجا فشار روانی حاصل از اتهام
ُ
تندن با ّ
تدتهدادن به فضیلتی درونی ،یعنی صاح خلب عظیم بددن ،مهار شاده اسات لااا

میتدان از این روش در مسالل مشابه استفاده کرد و ّ
تدته کسانی را که در معرض ته ت قارار
گرفتهاند ،به فضیلتها اخالقیشان تل کرد
یا در حدیثی از امام سجاد ۷آمده است که میفرماید:

ال ُتعادین أحدا و إن ظننت أن ُه ال ُ
یض ُرک ،و ال تزهدن یف صداق ِة أحد و إن
ِ
ُ
ُ
ظننت أنه ال ینفعک؛ ف ِإنک ال تدری میت ترجو صدیقک ،و ال تدری متیت
ُ
3
ختاف ع ُدوک.

این حدیث در حدزه روانشناسی اتت اعی ،کارآیی دارد و تدصیه میکند که از دش نیکردن
و دوستینکردن بپرهیزید این مدضد کلی حدیث است اماا ه اه معناا آن نیسات در ایان
زمینه ،پرسشها دیگر نیز وتدد دارد؛ مانند اینکه :چارا برخای باه دشا نیکاردن ت ایال
 .1مجمع البیان فی تفسیر القرآن.۵۰۰/۱۰ :
 .2ترجمه تفسیر المیزان ۶۱۵/۱۹ :و .۶۱۹
« .3با هیچ کس دشمنی مکن ،گرچه گمان کنی به تو زیانی نمیرساند و نسبت به دوستی هیچ کس بیرغبتـی نشـان
مده ،گرچه گمان کنی به تو سودی نمیرساند؛ زیرا تو نمیدانی که کی بـه دوسـتت نیازمنـدی و کـی از دشـمنت
هراسان»؛ شهید اولّ ،
الدرة البااررة۲۶ :؛ دیلمـی ،أعام الاد ،۲۹۹ :نحـوه و لـیس هیـه هیلـه ،بحاار اأونارار:
 ،۱۸۰/۷۴ح.۲۸
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دارند (نظریه رغبت به دش نی)؛ چرا برخی افراد از دوساتیکاردن پرهیاز مایکنناد (نظریاه
بیرغبتی به دوستی)؛ چه نظریها میتداند ت ایل به دش نیکاردن و بیمیلای باه دوساتی را
تبیین کند (نظریهپرداز )؛ چگدنه میتدان ت ایلداشتن به دش نی را به ت ایلنداشتن تبدیل
کرد یا چگدنه میتدان ت ایلنداشتن به دوستی را به ت ایلداشتن تبدیل کرد (روششناسی)
این حدیث میتداند به این پرسشها پاسخ دهد اما روش خاص خادد را مایطلباد روشهاا
مدتدد ،مانند اصدل فقه ،ن یتدانند این ابعاد را شناسایی و استخراج کنند
از آنچه گاشت ،مشخص میشدد که فهم روانشاناختی ،متفااوت از فهام متادن دیان در
دیگر دانشها اساالمی اسات از ایانرو تحقیقاات روانشاناختی در متادن دینای ،نیازمناد
روششناسی خاص خدد است؛ ه انگدنه که اخالق و کاالم نیاز نیازمناد روش خااص خادد
هستند معتقادیم باا اتکاا باه روشهاایی ه چادن اصادل فقاه ،ن ایتادان باه تدلیاد علام در
ً
دانشهایی ه انند روانشناسی دست یافت در این باره بعدا بیشتر سخن خداهیم گفت

