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چکیده
اوش برای فهم و کش ابعاد اوا شناختی متو دینی ،از نیازهای اساسی اوا شناسفی اسفالمی اسفت هفدف ایفن
براسی ،تبیین اوش فهم اوا شناختی متو دینی دا حوزه تکمتن است دا فهم اوا شناختی موئله این است کفه
افتااها و باواها و اازشها ،چرا و چگونه شکل میگیرند و چفه تفأثیر اوانفیای داانفد و چگونفه میتفوا آنهفا اا مهفاا و
تن یم کرد و
اوش ،ژووه

اوش این براسی ،توصیفیتسلیلی است یافتههای این براسی نشفا میدهفد کفه 1 :ااهبفرد ایفن
معکوس است  2متو دینی به دو اوم تجویزی و توصیفی تقویم میشوند  3بفرای کشف معفااف

اوا شناختی باید مراحل چهااگانه ساختااشناسی (شامل :شناسایی امزا؛ شناسایی مأموایت هر بخ ؛ شناسفایی
مناسبات میا امزا) ،موئلهشناسی ،سببشناسی ،و اصولیابی اا انجام داد  ۴دا متو توصفیفی ،موئلهشناسفی
به نیازشناسی تغییر میکند  ۵با استفاده از این اوش میتوا ن ریههای اسالمی و نیز مدلهای دامانی و ااتقفایی
طراحفی کففرد نتیجفه ایففن براسففی آ اسفت کففه بایفد بففا اوشففلندکرد ژووه هفای اسالمیاوا شففناختی از طریفه
آموزشهای اسلی و غیراسلی ،زمینه طراحی ن ریههای اسالمی و مدلهای دامانی و ااتقایی اا فراهم کرد
کلیدواژهها :فهم اوا شناختی ،ژووه

معکوس ،متو دینی ،متو تجویزی ،متو توصیفی
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تاریخ دریاقت ،1۳۹۶/0۳/2۳ :تاریخ پریرش1۳۹۶/10/2۴ :

مقدمه

ؤتون دینی ،انوا ؤختلف و ؤوضوعات ؤتفاوتی دارند؛ ؤاننید ققیه ،کیالم و اخیالق .ؤتیون ققهیی،
درباره نحوه عمل ؤکلفان ،ؤتون کالؤی درباره باورهای انهیان در حیوزه خیدا ،قیاؤیت ،پییاؤبران و
ؤانند آن ،و ؤتون اخالقی ،درباره نحوه تنظیم خلقیات درونی سخن ؤیگو یند .ؤهئله ؤحق در هیر
یک از این حوزهها با دیگری ؤتفاوت است؛ در قهیم ققهیی ،بیه دنبیال شیناخت تکلییف و احکیام
پنجگانه آن ،در قهم کالؤی ،به دنبال شناخت ههتها و باورهای ؤربوط به آنها ،و در قهم اخالقیی
به دنبال شناخت خلقیات درونی و ارزشهای اخالقی است .اؤا در قهیم روانشیناختی ،ؤهیئله از
زاویه دیگری نگریهته ؤیشیود و آن ،تحلییل روانیی رقتارهیا و قرآینیدهای روانیی اسیت .در قهیم
روانشناختی ؤهئله این است که رقتارها و باورها و ارزشها ،نرا و نگونه شیکل ؤییگیرنید و نیه
تأثیر روانیای دارند و نگونه ؤیتوان آنها را ؤهار و تنظیم کرد و( ...پسندیده .)13۹۵
نکته ؤهم اینکه بدون قهم ؤتن ،راهی به سوی کشف نظر دین وجود ندارد .از ایینرو قهیم ؤیتن،
دغدغه اساسی و همیشگی ؤتخصصان و کارشناسان دین بوده و ههیت .یکیی از بهتیرین ؤیدلها،
۶8

ؤدل ؤطرحشده در کتاب روش فهم حدیث است .این ؤدل دارای یک ؤرحله پیشنیاز است کیه در
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آن از «حدیثبودن ؤتن» و «عبارت صحیح حدیث» اطمینان حاصل ؤیشود .و دو ؤرحله اساسیی
به نام قهم ؤتن و قهم ؤقصود نیز دارد که ؤبتنی بیر نیارنوب «ؤیراد اسیتعمالی» و «ؤیراد جیدی»
اصولیون است .در ؤرحله نخهت به قهم ؤتن پرداخته ؤیشود که در ایین ؤیدل بیرای آن ،دو اصیل
اساسی ؤعرقی شده است« :قهم ؤفردات» 1و «قهم ترکیبیات» 2.سیپس ؤرحلیه دوم کیه ؤبتنیی بیر
جمعآوری قرینهها است ،آغاز ؤیشود (مسعودی
قهم حدیث نیز آؤده است (طباطبایی

 .)138۶همین ؤباحث با تغییراتی در کتیاب ؤنطی

 .)13۹3اگر اختصاصات حدی ی این روشها را کنار بگیراریم،
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دیگر ؤراحل درباره قرآن کریم نیز اجراشدنی است.
 .1ؤراد از قهم ؤفردات ،قهم ظاهر و ؤفهوم عام و اولیه حدیث است که ؤفهوم ؤخاطبان بیوده و ؤعنیایی عرقیی اسیت و بیدون در
نظر گرقتن قرینههای خاص و بدون تحمیل پیشقرضها و داوریهای قبلی ،بیرای عمیوم کهیانی کیه بیا زبیان آشینا ههیتند،
حاصل ؤیشود .قهم این ؤعنا در زبان عربی ،به عیواؤلی ننید ِگیره خیورده کیه نخهیتین آنهیا ،آشینایی بیا ؤفیردات و لغیات
بهکاررقته است و ابزار اصلی این قهم ،علم صرف و ققهاللغة در ادبیات و غریبالحدیث در علم حدیث است.
 . 2ؤراد از قهم ترکیبات ،نقش و جایگاه هر کلمه در جمله است که به دلیل احتماالت ؤتعددی کیه بیرای هیر جملیه وجیود دارد،
ؤشکل و پیچیده است .یکی از بهترین راهها برای حل این ؤشکل ،یاقتن احادیث ؤشیابه اسیت .همچنیین ،گیاه اصیطالحات
ؤرکبی نیز در جمالت وجود دارد که قهم آنها از طری قهم ؤفردات آنها به دست نمیآید.

اؤا نکته ؤهمی که باید به آن توجه داشت اینکیه ایین ،ققیط قهیم عمیوؤی ؤیتن اسیت ،نیه قهیم
تخصصی آن .قهم عموؤی ،ؤعنایی عام و کلی از آیه یا روایت به دست ؤییدهید ،اؤیا یاقتیه علمیی
ً
ناظر به دانشی خاص را نمیتوان از آن انتظار داشت .ؤ ال خداوند ؤتعال در قرآن کریم ؤیقرؤایید:
ْ َ

َ

َ

َ َ

َ

َ

(ن َوال َقلم َو ما ْیسِر َ
ون * ما أنْ َت بن ْع َمن َربک ب َم ْبنون * َو إ َن لهک لهأ ْعرا ََ َ
یهر َم ْمنهون * َو إنهک ل َعلهی خله َعظهیم)
ِّ

(ملمف  .)۴-1وقتی همه روشهای پیشگفته را در خصوص این آیه اجرا کنیم ،به دست ؤیآید که یکی
از و یژگیهای برجهته پیاؤبر ،خل عظیم ایشان بوده است .ایین ،هرننید در شناسیایی انهیانهای
شاخ

و صفات ؤ بت از نظر قرآن کریم ،کارآؤد است ،اؤا کاقی نیهت .پرسیش ایین اسیت کیه:

نرا خداوند ؤتعال این نکته را به پیاؤبر خود گوشزد ؤیکند؟ نه نیازی به این کار بوده اسیت؟ نیه
ؤهئلهای وجود داشته که ؤنجر به بیان این ویژگی شده است؟ خداوند ؤتعال قصد داشیته اسیت بیا
بیان این ؤطلب ،نه اتفاقی را در پیاؤبر خود رقم زند و شنیدن این آیه نه تأثیری بر ایشیان گراشیته
است؟ بهدستآوردن پاسخ این پرسشها ،ؤا را با علت صدور آیه و نگونگی تأثیر آن بیر حضیرت
آشنا ؤیکند و قادر ؤیسازد تا از آن در نمونههای ؤشیابه اسیتفاده روانشیناختی کنییم .طبرسیی در
تفهیر این آیه ؤیگو ید« :یعنی ال تبال بکالؤهم ؤع ؤیا لیک عنید اللیه ؤین ال یواب الیدائم واْلجیر

پیاؤبر ۹در این آیه ،که با در نظر گرقتن سیاق آیات ،ؤنظور همیان اخیالق اجتمیاعی و ؤربیوط بیه
ؤعاشرت وی از قبیل :صبر در ؤقابل آزار ؤردم و  ...است ،بیه ایشیان در ؤقابیل ؤجنیونخوانیدنش
تهلیت و دلداری بخشیده است (طباطبایی 137۴

ج 1۹ص ۶1۵و .)۶1۹

اینجا نند پرسش جدید ؤطرح ؤیشیود .ؤهیئلهای کیه ایین آییه بیا آن ؤواجیه بیوده ،نیهیت؟
(ؤهئلهشناسی) .نرا انهان از برخی قشارهای اجتماعی بیتاب ؤیشود؟ (سببشناسی) .و نگونه
ؤیتوان بیتابی را ؤهار کرد و به حالت اول برگشت؟ (روششناسی) .آنها بیه پییاؤبر ۹گفتنید :تیو
ؤجنونی! در ؤقابل ،خداوند ،پیاؤبر خود را با عظمیت اخالقیی ؤییسیتاید .در اینجیا قشیار روانیی
ُ
حاصل از اتهام جنون با توجهدادن به قضیلتی درونی (یعنی صاحب خل عظیم بیودن) ؤهیار شیده
است .لرا ؤیتوان از این روش در ؤوقعیتهای ؤشابه استفاده کرد و توجه کهانی را کیه در ؤعیرض
تهمت واقع شدهاند ،به قضیلتهای اخالقیشان جلب کرد.
ُ
َّ َ ً َ َ َ َ َّ
ُ
عیادین أحیدا و إن ظننیت أنیه ال
یا در حدی ی از اؤام سجاد ۷آؤده است که ؤییقرؤایید« :ال ت ِ
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العظیم ؛ یعنی با توجه به اینکه تو نزد خدا ثواب دائیم و پیاداش عظییم داری ،از سیخن آنیان بیاکی
نداشته باش» (طبرسای  1372ج 10ص .)۵00خدای ؤتعال با به ُر کشییدن سیجایای اخالقیی واالی

۶۹
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زهدن قی َصداق ِة أح ٍد َو إن ظننت أن ُه ال ینف ُعک؛ ق ِإنک ال تدری َؤتی ترجو َصدیقکَ ،و
یضرک ،و ال ت
َ
َ َ ُ َ ُ
َّ
ال تدری ؤتیی تخیاف عیدوک» (شاهید اول  137۹ص۶؛ دیلمای  1۴08ص)2۹۹؛ بیا اجیرای روش قهیم
عموؤی ،به این ؤعنا از حدیث دست ؤییابیم که از دشمنیکردن و دوستینکردن بپرهیزید؛ اؤا این،
همه ؤعنای آن نیهت .در این زؤینه پرسشهای دیگری نیز وجود دارد؛ ؤانند اینکه :نیرا برخیی بیه
دشمنیکردن تمایل دارند؟ نرا برخی اقراد از دوستیکردن پرهیز ؤیکننید؟ نیه نییزی ؤییتوانید
تمایل به دشمنیکردن را تبیین کند؟ نه نیزی ؤیتوانید تمایلنداشیتن بیه دوسیتی را تبییین کنید؟
نگونه ؤیتوان تمایل به دشمنی را به تمایلنداشتن تبدیل کرد؟ نگونه ؤییتیوان تمایلنداشیتن بیه
دوستی را به تمایلداشتن تبدیل کرد؟ این حدیث ؤیتواند به این پرسیشها پاسیخ دهید؛ اؤیا روش
خاص خود را ؤیطلبد.
رویکییرد اسییتفاده از ؤتییون دینییی در تحقیقییات روانشییناختی ،سییابقهای دیییرین دارد ،اؤییا بییه
روششناسی آن کمتر پرداخته شده است .اؤکان و ضرورت تولیید علیم دینیی بیا اسیتفاده از روش
اجتهادی و نحوه تعاؤل آن با روششناسی علم با رو یکرد تجربیی ،همیواره بخشیی از گفتمانهیای
70

علمی اندیشمندان و پژوهشگران را به خود اختصاص داده و ؤحل تضیارب آرا بیوده اسیت ،اؤیا در
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صحنه عمل ،با در نظر گرقتن ننین سبکی ،در طراحی روشی نظامؤند توقی نندانی نبیوده اسیت.
در این زؤینه ،حهنی و علیپور در پژوهش خود ( 138۶و  )13۹0با تأکید بیر ضیرورت بهرهگییری از
روش اجتهادی در تولید علوم انهانی اسالؤی و اعتبارسنجی ؤعرقتیی آن ،زیرسیاختهای پیارادایم
اجتهادی دانش دینی را ؤعرقی کردند.
روش اجتهادی در صدد کشف ؤعتبر حقیقت است .در پارادایم اجتهادی ،کشف واقع بر اساس
قهم ؤتون دینی و بر طب قرآیند اجتهادی صورت ؤیگیرد .رو یه اجتهادی ،اکتشاقی اسیت و در پیی
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کشف ؤراد صاحب سخن از طری داللتهای ؤتن و گفتار یا روابط ؤعنایی (سمانتیکی) و قیوانین
هرؤنیوتیکی است.
برای عملیاتیسازی این نو روششناسی گامهایی برداشیته شیده و روشهیایی نییز بیا رو یکیرد
اجتهادی ؤعرقی شده است .اعراقی ( )137۹برای کشف گزارهها از ؤتون دینیی دو رویکیرد اصیلی را
ؤطرح ؤیکند .در روش اول ،بر اساس اصول و قواعد ؤعتبر و شیوههای ؤتنو تفهیر ؤتن و قیارغ از
ؤطالعه پیشین هر نظریه و قرضیهای ،در حد اؤکان به بررسیی ؤیتن پرداختیه ؤییشیود و ؤیدلول و
ؤحتوای آن به دست آورده ؤیشود .این روش و رو یکرد ،بر پایه همان ؤفاهیم درون ؤتن و تقهییم و

تنظیم آنها استوار است .در روش دیگر ،ؤفاهیم و نظریههای ؤطرح در حوزههای گوناگون بشری بیر
ؤتن دینی عرضه ،و تالش ؤیشود ؤوضع ؤتن دینی در آن زؤینه استخراج شیود .ایین روش ؤوجیب
شکوقایی بیشتر ؤعانی ؤتن ؤیشود .اعراقی ( 1387و  )13۹1با استفاده از این روش ،ققه تربیتیی را بیه
بحث گراشته است.
اشکال وارد بر این روش این است که بیشتر ؤبتنی بر روش اجتهاد اصولی است .هیدف اجتهیاد
اصولی کشف تکلیف و نحوه عمل ؤکلف است که بر پایه ؤنجزیت و ؤعرریت قرار دارد .در حالی
که ؤهئله علوم انهانی و از جمله روانشناسی ،کشف قوانین حیاکم بیر رقتیار انهیان و قرآینیدهای
روانی او است .از اینرو ،به طرحی جدید نیاز است.
بر اساس بررسیها ،نخهتین اثر در این باره ،بیه نگیونگی تبییین رابطیه دو ؤسلفیه در ؤتیون دینیی
پرداخته و دو روش و یژگیشناسی و ؤعکوسسازی برای آن بیان شده اسیت (پساندیده  138۶الاف) .روش
ؤعکوسسازی نندان در تبیین به کار نمیرود .از اینرو نویهنده بیا حیرف روش ؤعکیوسسیازی بیه
صورت جزئیتر و دقی تر روش و یژگیسازی را ؤحیل بحیث قیرار داده و ؤراحیل کیار را بیه صیورت
ؤشخ

ؤطرح کرده است (پسندیده 138۶

) .از خألهای این ؤوضو  ،روش تحقی در ؤیتن ،در غییر

اساسی در این زؤینه است .این ؤقاله در صدد ؤعرقی این روش است.
از آنچه گرشت ؤشخ

ؤیشود که قهم روانشیناختی ،ؤتفیاوت بیا قهیم ؤتیون دیین در دیگیر

دانشها است .از اینرو ،پس از گرر از ؤراحل پیشین ،نوبت بیه قهیم روانشیناختی ؤییرسید .بیا
استفاده از آنچه گرشت ،به الیهای از ؤعارف ؤتن دست ؤییابیم و ؤرتبهای از ؤراتب ؤعنا را کشیف
ؤیکنیم .این را سطح عموؤی قهم ؤتن ؤیناؤیم .اؤا ؤعارف ؤتن به این الیه ؤنحصر نمیشیود و بیه
این ؤقدار برای کشف ؤعارف روانشناختی نمیتوان بهنده کرد .گزارههای دینی الیههای عمی تری
ً
نیییز دارنیید کییه ؤعییارف ژرفتییری را در درون خییود جییای دادهانیید و اتفاقییا ب یرای کشییف ؤعییارف
روانشناختی ؤتون باید به الیههای زیرین نفوذ کرد و این با روش قهم عموؤی بیه دسیت نمییآیید.
ؤهئله این است که :نگونه ؤیتوان این الیههای عمی تر را به دست آورد؟ آیا ؤیتوان آن را روشمند
کرد؟ اگر آری ،روش و ؤراحل آن کدام است؟ بنابراین ،بهدستآوردن سطح عمیی تر ؤعیارف دیین
(که ؤعارف روانشناختی جزئی از آن اسیت) نیازؤنید «قهیم پیشیرقته ؤیتن» اسیت .ؤیراد از قهیم
پیشرقته ،کشف ابعاد پنهان در ؤتن با رویکرد روانشناختی است.
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از ؤواقع پرداختن به تبیین است .قبل از تبیین ،قهم دقی ؤتن با رویکرد روانشناختی یکیی از نیازهیای

71

مبنای فهم روانشناختی

قهم روانشناختی ؤتون دینی بر نند اصل ؤبتنی است که به آن اشاره ؤیشود:
ضابطهمندی روان انسان؛ ساختار روحی و روانی انهان قانونمند و ضابطهؤند بوده و قیوانین آن بیر
همه بخشهای ؤختلف حیات بشری حاکم است .این ساختار را خداونید ؤتعیال طراحیی کیرده و
شکوقایی و سقوط انهان در همین نارنوب شکل ؤیگیرد و تعیالی و درؤیانش نییز بیا اسیتفاده از
همین قوانین صورت ؤیپریرد.
مبتنیبودن متون بر قوانین روانشناختی؛ آؤوزههای دینی بر اساس واقعیتها و قوانین انهانشناختی
صادر شدهاند .خداوند ؤتعال و بیه تبیع آن ؤعصیوؤان (بیه عنیوان صیادرکنندگان ؤتیون دینیی) کیه
ؤهئولیت رشد و درؤان بشر را بر عهده دارند ،از این قوانین و رابطهها باخبرند و به هنگیام نییاز ،بیا
توجه به آنها آؤوزههایی را بیان ؤیکنند که در قالب آیه و حدیث نمود پیدا ؤیکند و زنیدگی ؤیردم را
یا ارتقا ؤیبخشد یا درؤان ؤیکند .لرا آگاهی از این قوانین و واقعیتها ،شرط الزم بیرای ؤوققییت
در این عرصه است.
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ظاهر آیه و حدیث ؤیبینیم ،اصول و قوانین علمی نیهت ،بلکیه الفیاظی اسیت کیه بیر اسیاس قیوانین و
واقعیتهای ؤد نظر ،صادر شده است 1.این بدان جهت است که هدف اصیلی دیین ،کمیک بیه ؤیردم و
هدایت آنان است ،نه به دست دادن نظریههای علمی کیه ؤخاطیب آن ،ققیط ؤتخصصیان باشیند .آنچیه
ً
اکنون با آن ؤواجهیم ،ننین وضعیتی است .اینکه اگر اؤکان ؤیداشت ،اولیای دین ؤباحث صیرقا نظیری
را بیان ؤیکردند یا نه ،ؤهئله دیگری است که تغییری در وضعیت اکنون ایجاد نمیکند.
روشنشدن این بحث نیاز به کمی توضییح دارد و آن اینکیه نیزول آییه و صیدور حیدیث در حقیقیت
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«حرکت از قانون به گزاره» است .گزارههای دینی بر قوانین علمی ؤبتنیی ههیتند و صیاحب شیریعت بیر
اساس آنها گزارهای را بیان ؤیدارد .به بیان سادهتر ،همه ابعیاد زنیدگی بشیر تحیت تهیلط قیوانین علمیی
است .لرا هر حرکت و تغییری باید بر اساس قیوانین خیاص خیودش طراحیی و پییرییزی شیود .ؤنبیع
شریعت با آگاهی از این حقیقت و با اطال از قوانین حاکم بر زندگی بشر ،به تناسب نیاز گزارههایی را بیه
 .1ؤراد از رابطه دین و روانشناسی ،وجود تبیینهای علمی طبقهبندیشده نیهت و نباید ننیین انتظیاری از ؤتیون دینیی داشیت.
بلکه ؤتون دینی ؤنابع و سرؤایههایی ههتند که ؤیتوان با استفاده از روشهای ؤتناسب ،بنیانهای غنیی علمیی آن را کشیف و
طبقهبندی کرد.

ؤنظور اصالح زندگی ؤردم یا تعالی آن بیان کرده است؛ درست شبیه پزشکی حاذق ییا ؤشیاوری دانیا کیه
برای درؤان بیماران یا ارتقای سالؤتی جهیمی و روانیی آنهیا ،نهیخه ؤینویهید و توصییههایی ؤیکنید.
بیتردید نهخه پزشک و توصیه ؤشیاور ،ؤبتنیی بیر قیوانین علمیی اسیت ،اؤیا عیین آن نیهیت .در هییچ
نهخهای قوانین پزشکی نوشته نمیشود و در هیچ توصیهای ؤباحث نظری گفته نمیشود .بلکیه پزشیک و
ؤشاور بر اساس دانش خود و با تکیه بیر قیوانین و نظرییات علمیی ،برناؤیهای درؤیانی عرضیه ؤیکننید.
گزارههای دینی نیز از همین قاعده پیروی ؤیکند .لرا ؤرحله نزول ییا صیدور گیزاره ،حرکیت از قیانون بیه
گزاره است .بر این اساس ،برای بهدستآوردن قوانین باید حرکتی ؤعکوس را طراحی کیرد .در ایین روش،
ؤحق حرکت پژوهشی خود را از گزاره آغاز و به سمت قانون حرکت ؤیکند تا آن را به دست آورد.
ً
به دیگر بیان ،ؤعموال در نزول و صدور ؤتون دینی ،دستکم دو الیه یا دو نقطه وجود دارد کیه از آن
به الیههای ؤعنایی یاد ؤیکنیم .الیه دوم که ؤا آن را ؤیبینیم ،توصیه (اؤر و نهی) یا توصییف (ؤ بیت و
ؤنفی) است .اؤا پیش از آن ،یک الیه یا نقطه ؤهم دیگر وجود داشیته اسیت .الییه نخهیت ،حقیقتیی
روانشناختی است که ؤبنای نزول و صدور گزاره شده و دو وضعیت ؤ بت و ؤنفی را به وجود ؤیآورد.
بر این اساس ،ؤتون دینی در قالب توصیه ،به حالت ؤ بت ،اؤر و از حالت ؤنفی نهی ؤییکننید؛ ییا در
حالت خوب و بد را تشریح ؤیکنند .وقتی گوینده سخن با ؤشکل یا نیازی ؤواجه ؤیشود ،بیر اسیاس
تشخیصی که دارد به قانون و اصل پایه ؤراجعه ؤیکند و ؤبتنی بر آن ،سخنی را بیان ؤیدارد.
مرامعه به اصول و اوانین
اوا شناختی

دین

موامهه با:

نزول /صدوا

مشکل یا نیاز مردم

گزااههای دینی

اوند ژووه

اوا شناختی

نمودار حرکت تولید گزاره و روند پژوهش
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قالب توصیف ،انهانهای خوب و بد را به حالت خیوب و بید توصییف ییا پیاؤیدها و ابعیاد ؤختلیف
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بر اساس آنچه گرشت ،هدف اصلی در پژوهش ،کشف اصول و قوانین پایه ،و همچنین کشیف
ؤشکل یا ؤهئله روانشناختی ،از البهالی ؤتون است .این همان نیزی اسیت کیه بیه آن «پیژوهش
ؤعکوس» ؤیگو ییم .البته همانگونه که از ؤ ال پزشک و پزشکی نیز به دست ؤییآیید ،هیر انهیان
خالیالرهن نمیتواند ؤعکوسسازی کند و به قوانین دست یابد .کهی ؤیتواند ننین کاری انجیام
دهد که در ؤوضو ؤد نظر ؤتخص

باشد؛ این اقراد بیا دانیش و تجربیهای کیه دارنید ،ؤییتواننید

قابلیتها ی ؤتن را کشف کنند .در حقیقت ،دانش و تجربه ،بیه ؤحقی قیدرت کشیف و شناسیایی
ً
ؤیدهد ،نه اینکه دانش او سوگیری ایجاد کند .ؤ ال کهی که در جهتوجوی طال است ،باید بداند
طال نیهت و نه و یژگیهیایی دارد؛ و اال ؤمکین اسیت آن را ببینید ولیی نشناسید .ؤحقی حیوزه
روانشناسی اسالؤی نیز باید حوزه ؤطالعاتی خود را بهخوبی بشناسد تا بتواند با پژوهش ؤعکیوس،
الیههای بنیادین ؤتن را شناسایی کند.
برای روشنترشدن بحث ،به نمونهای ساده اشاره ؤیکنیم .رسول خدا ۹ؤیقرؤاید« :ؤین قبیل ولیده
َّ
َّ
کتب الله له حهنة و ؤن قرحه قرحه الله یوم القیاؤة» (کلینی  1۴2۹ج 11ص)۴۴8؛ «هر کس قرزنیدش را
74
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ببوسد ،خداوند برای او حهنهای ؤینو یهد و کهی کیه او را شیاد کنید ،خداونید در روز قیاؤیت ،او را
َ ِّ ُ َ أ َ َ أ َ َّ َ أ ِّ ُ َ
أ َ َّ َ َ َ ِّ
یین کیل
کم ِبکل ق أبل ٍة درجه ِقی الجن ِة ؤا ب
شاد ؤیسازد» .و در نقل دیگری ؤیقرؤاید« :قیبلوا أوالدکم ق ِإن ل
َ
َ
َد َر َج َتین خ أم ُه ِم َائ ِة ع ٍام» (طبرسی  1370ص)220؛ «قرزندان خود را ببوسید کیه برایتیان در برابیر هیر بوسیه،
ِ
درجهای در بهشت خواهد بود که بین آنها پانصد سال قاصله خواهد بود».
ؤحور این دو حدیث که یکی توصیفی و دیگری توصیهای است ،قرزندبوسی است .این حدیث،
علی القاعده بر اساس نیاز یا ؤشاهده ؤشکلی در رقتار ؤردم ،صادر شده است .آنچیه ؤیا ؤییبینیم،
توصیف پیاؤد قرزندبوسی است (الیه دوم) .اؤا الیههای پنهان دیگری نیز وجیود دارد .پرسیش ایین
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است که :نرا برای قرزندبوسی پاداشی در این سطح قرار داده شده است؟ ؤگر قرزندبوسی نه اثری
دارد؟ و ؤانند آن .کهی ؤیتواند این پرسشها را ؤطیرح کنید ،و ؤهیمتیر از آن کهیی ؤییتوانید بیا
داشیته باشید .بیرای

ؤعکوسسازی الیهها ی زییرین ؤیتن را کشیف کنید کیه در تربییت تخصی
ً
بهدستآوردن الیههای پنهان ،باید توجه کرد که اوال رابطه والد ی قرزندی ،رابطیهای تربیتیی اسیت؛
ً
یعنی وظیفه اصلی والدین ،پرورش قرزند است .ثانیا قرزندبوسی یکی از نمودهای ؤهرورزی است.
بر این اساس ،ؤیتوان گفت ؤحبت و ؤهرورزی ،یکی از عواؤل ؤسثر در قرزندپروری است که از آن
به عنوان حقیقت روانشناختی یاد ؤیکنیم (الیه اول) و بدین ؤعنا است که خداوند ؤتعال انهیان را

به گونهای طراحی و تنظیم کرده است که با ؤهرورزی رشد ؤیکند .از ایینرو ،ؤهیرورزی ،رقتیاری
ؤ بت و ؤهرناورزی ،رقتاری ؤنفی خواهد بود .اکنون ،ؤبنای علمی الیه دوم ،قابل قهم است.
این حدیث را از ُبعد دیگری نیز ؤیتوان بررسی کرد .تا اینجیا بیر بخیش قرزندبوسیی تمرکیز کیرده

مراحل فهم روانشناختی

قهم روانشناختی ؤت ون دینی ؤراحل ؤختلفی دارد که در اداؤه به آن ؤیپیردازیم .نکتیه ؤهیم اینکیه
 َ ۹أ َ َّ
ُأ
َ
َ أ َ َ أ َ َ َّ ُ أ ُ َ
الل ُه َت َع َالی إ َلی ُؤ َ
وسی َأ ِّنی َو َض أع ُت َخ أم َه َة َأ أش َ
اس یطل ُبون ِقی خ أم َه ٍة أخ َیری
یاء ِقی خمه ِة أشیاء والن
 .1قال رسول الله  ... :أوحی
ِ
ُ َ َ ِّ َ َ أ ُ أ أ َ َ أ َ َ
َ
َ َ َ ُ أ أ ُُ َ
ُ َ
اله أل َطان َق َم َ
ون ؤ أن َباب ُّ
ون إ ِّنی َو َض أع ُت ع َّز ع َ
کمة ِقیی
یجدون و ِإنی وضعت ال ِعلم وال ِح
ی
ت
ب
ل
یط
م
ه
ق
ی
ت
اع
ط
ی
ق
ی
اد
ب
یجد
ق َم َتی
ِ
ِ ِ ِ ِ
أِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ
أ
أ
ُ
َ
ُ
ِّ
َ
َ َ
ُ َ ِّ
َ َ َ ُ أ أ ُ َ
ُ َ
ُ َ ُ أ أ ُ َ
ون َو إ ِّن َ أ ُ َ
َ َََ
یجیدون َو ِإنیی
یال ق َم َتیی
یجد
ی وضعت ال ِغنی ِقی الق َناع ِة و ه َیم یطلبیون ِقیی الم ِ
ال َجو ِ ُ و هم َ َیطلبون ِقی الشب ُ ِع قم أت ُی َ ِ
ُّ ِأ ََ
ُ َ َ ِّ َ أ ُ
ُ َ ََ َ َ ُ أ َ ُ أِ أ ُُ َ
َ
َ
َ
َوض أعت َّ
أ ُ
یجدون و ِإنی وضعت ِرضای ِقیی ؤخالف ِیة هیواهم و هیم یطلبیون ِقیی
الراح َة ِق َی اآل ِخُر ِة َو هم یطلبون ِقی الدنیا قمتی ِ
ُ َ ََ َ َ ُ أ َ
یجدون.
ؤواقق ِة هواهم قمتی ِ
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بودیم .اؤا اگر بر بخش دوم آن تمرکز کنییم ،یاقتیههای دیگیری خیواهیم داشیت .بخیش دوم ،پیاداش
اخروی قرزندبوسی است .پرسش این است کیه :نیرا سیخن از پیاداش بیه ؤییان آؤیده اسیت؟ ؤگیر
نمیشود ققط توصیه کرد که قالن کار را انجام دهید؟ پاداشگراری و بیان آن نه تأثیری دارد؟ اگر اثیر
ً
این بخش را تشوی بدانیم ،ؤعلوم ؤیشود که ؤ ال پاداش ،نقش اساسی در تشوی و ایجاد انگیزه دارد
که از آن به عنوان حقیقتی روانشناختی یاد ؤیکنیم .ؤبتنی بر آن ،ؤعلوم ؤیشود که بیرای واداری اقیراد
به انجامدادن کاری ،پاداش ؤسثر است و ققدان پاداش ،نقش ؤنفی خواهد داشت (الیه اول) .بر همیین
اساس ،در این روایت ،برای اؤری ؤطلوب ،از روش پاداش استفاده شده است (الیه دوم).
البته ؤمکن است در برخی ؤتون ،به الیه نخهت یا قیانون روانشیناختی حیاکم بیر روان انهیان
َ َ َ ُ َّ
َ
ً
الل ُه ُقهو ؤن َ
النیاس»
أغنی
تصریح شده باشد .ؤ ال وقتی در حدی ی آؤده است که « َؤن ق ِن َع بما رزقه
ِ
ِ
(کلینی  1۴2۹ج 2ص 13۹ح ،)۹طب قاعده باید قانون پایه این را به دست بیاوریم تا ؤعلیوم شیود نیرا
ً
قناعت ؤوجب غنا ؤیشود .اؤا در برخی ؤتون ،ؤهتقیما به قانون یا الیه نخهت اشاره شیده اسیت؛
َ ُ أ
أَ َ
ؤانند « َوض أعت ال ِغ َنی ِقی الق َناع ِة ( »...طبرسی  138۵ص .)328این حدیث بخشهای دیگری نیز دارد
که همه از همین نو اند 1.پس هرنند اندک ،اؤا به هر حال برخی از ؤتون از ایین قهیماند .در ایین
صورت ،اجرای روشی خاص برای یاقتن قانون روانشناختی نیاز نیهت ،اؤا ؤمکن است به تناسب
ؤتن ،دیگر اقداؤات الزم باشد.
بنابراین ،دستکم دو کار اصلی باید صورت گیرد؛ یکی کشف اصل پایه و دیگری کشف ؤهئله
روانشناختی که ؤتن دینی درباره آن وارد شده یا برای آن پیام دارد.

برخی از آنها در همه ؤتون و برخی ققط در بعضی از ؤتون اجرایی است .این بدان جهت است کیه
ؤأؤوریت و ساختار ؤتون دینی ،به تناسب نیاز ؤخاطب ،با یکدیگر ؤتفیاوت اسیت و لیرا روی هیر
ؤتنی ،ؤراحل ؤتناسب با همان ؤتن را باید اجرا کرد.
دستکم دو گونه ؤتن وجود دارد که در این کتاب به آنهیا ؤییپیردازیم :یکیی ؤتیون تجیویزی و
دیگری ؤتون توصیفی ؤحض .ؤراد از ؤتون تجویزی ،آییات و رواییاتی اسیت کیه بیرای واداری ییا
ً
بازداری بیان ؤیشود و ؤعموال (نه همیشه) ناظر به ؤهئله یا ؤشکل خاصیی ههیتند و راهکیاری را
توصیفی ؤحض ،آنهایی ههتند که رقتار ،ویژگیی ییا صیفتی پاییه را
برای آن بیان ؤیدارند .اؤا ؤتون
ِ
ً
برای انهانهای ؤ بت یا ؤنفی ،اثبات یا نفی ؤیکنند .این ؤتون ؤعموال ناظر به نیازی پایه در انهیان
است که اگر در انهان وجود داشته باشند ،پاسخگوی ؤشکالت و ؤهائل بهیار ههیتند؛ هرننید در
ؤتن به آنها اشاره نشده باشد.
اداؤه ؤراحل در هر کدام از این دو به تناسب خصوصیاتش ؤتفاوت خواهد بود .از ایینرو بحیث
را در دو ؤحور پی ؤیگیریم:
7۶
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خود ؤتن یا قرائن بیرونی ؤیتوان دریاقت که ؤتن ،ناظر به ؤهئلهای خاص اسیت و هیدف از
گاه از ِ
آن ،به دست دادن راهحل برای ؤواجهه درست با آن است که ؤیتواند بازدارنده یا وادارنده باشد .بیه

این ؤتون ،ؤتون تجویزی ؤیگو ییم .ؤتون تجویزی که با هدف واداری یا بازداری صیادر ؤییشیود،
ً
خود نند گونه است :ؤتونی که ادبیات انشایی و اؤر و نهی دارد .ؤ ال در سوره نهاء آیه  10۴ننیین

بهار و تابستان 13۹۶

ْ
َ َْ َ َ َ
َ
َ
َْ
َ
ون َو َت ْرع َ
ون کمها َت ْهأ َلم َ
یهأ َلم َ
هون م َهن الله مها له
ون فهِنه ْم
آؤده اسیتَ ( :و له تهنهوا فهی ْابترهاء الق ْهوم إ ْن تکونهوا تهألم
َ َ
ْیرع َ
کان الل َٱلیما َحکیمها)؛ «و در جهتوجو و تعقیب آن گروه (کفار) سهتی نورزید ،اگر شما
ون َو

درد و رنج ؤیکشید آنها نیز ؤانند شما درد و رنج ؤیکشند و شما نیزی را از خیدا اؤیید داریید کیه
آنها اؤید ندارند ،و خدا همواره دانا و حکیم است».
نو دوم ؤتونی که ادبیات خبری داشته و شکل شرط و جزائی دارند ،اؤا در حکیم انشیا و توصییه
ً
ُّ
َ
َ
هانت َع َلیه َؤصائ ُبها و َلم َ
یکرهها»
ههتند .ؤ ال اؤام زینالعابدین ۷ؤیقرؤایدَ « :ؤن َز ِهد قی الدنیا
ِ
ِ
(ابنشعبه  13۶3ص)281؛ «کهی که در دنیا زهد بورزد ،ؤصیبتهای آن بیر او آسیان اسیت و آنهیا را
ناخوشایند نمیپندارد».

ً
در هر کدام از این دو نو (نه این دو ؤتن) ،یک جزء آن گاهی (و نه همیشه) ؤیتواند صرقا برای
ایجاد انگیزه باشد .این ایجاد انگیزه یا از نو اخروی است؛ ؤاننید حیدیث «ؤین قبیل ولیده کتیب
ِّ ُ َ
َّ
َّ
کم َقإ َّن َل أ
الله یوم القیاؤة» و « َق ِّب ُلوا َأ أوَال َد أ
کیم ِبکیل ق أبل ٍیة درجیه ِقیی
الله له حهنة و ؤن قرحه قرحه
ِ
َ
ِّ
َ
أ َ َّ
الجن ِة َؤا َب َین کل َد َر َج َتین خ أم ُه ِم َائ ِة ع ٍام» که پیشتر به آنها اشاره شد .گاه نییز ؤمکین اسیت ایجیاد
ِ
انگیزه ،به وسیله پیاؤدهای دنیوی باشد .در اینگونه نمونهها که ییک جیزء کیارکرد انگیزشیی دارد،
ؤحور اصلی ؤتن ،جزء یا اجزاء دیگر (غیر از جزء انگیزشی) آن است .این قاعده ،نقش خیود را در
ؤراحل نشان خواهد داد که به وقت خود بیان خواهیم کرد.
در اداؤه ؤراحل کشف ابعاد روانشناختی ؤتون تجویزی را بیان و آن را روی هیر دو نمونیه اجیرا
خواهیم کرد.
مرحله اول :ساختارشناسی متن

گام اول ،تجزیه ؤحتوایی ؤتن و کشف ساختار آن است .ؤراد از تجزیه ؤحتوایی ،شیناخت اجیزای
ؤتن از لحاظ ؤحتوا است ،نه اجزای ادبیاتی آن .توضیح اینکه هر ؤتنی ،همانند یک ساختمان و یک

وجود داشته ،از اجزای ؤعنایی ؤتعدد و ؤتفاوتی تشکیل شده و هر کیدام در جایگیاهی خیاص و بیا
کارکردی خاص قرار ؤیگیرد .قهم روانشناخت ی ؤتون دینی ؤتوقف بر آن است که سیه کیار در ایین
ؤرحله صورت پریرد .1 :شناسایی اجزا؛  .2شناسایی ؤأؤوریت هر بخیش؛  .3شناسیایی ؤناسیبات
ؤیان اجزا .این اقدام ،از ؤهمترین و پرکاربردترین اقداؤات در بررسیهای روانشناختی است و لیرا
اهمیت قراوان دارد .هر گونه اشتباه در این ؤرحله ،بر کل تحقی اثر ؤنفی خواهد گراشیت و اقیدام
ؤناسب ،ؤوجب اتقان تحقی خواهد شد.
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صیائ ُبها
در نمونه نخهت ،اؤام زینالعابدین ۷قرؤوده است« :ؤن ز ِهد قی الدنیا هانیت علیی ِه ؤ ِ
َ
َولم َ
یکرهها» .این حدیث ،ؤتنی توصیفی است و در نگاه نخهت ،دو قهمت کلی داردَ « :ؤین َز ِهید
ُّ
َ
هانت َع َلیه َؤصائ ُبها َولم َ
یکرهها» .قهمت اول ؤوضو یا پدیدهای را ؤطیرح ؤییکنید
قی الدنیا» و «
ِ
ِ
(زهد) که نقش عاؤل دارد و قهمت دوم اثر روانشناختی آن را بیان ؤیدارد (هانت) که نقش پیاؤید
َ ََ
دارد .قهمت دوم خود دو بخش دارد که هیر کیدام ییک اثیر را بییان ؤیکننید :یکیی «هانیت علیی ِه
َؤصائ ُبها» و دیگری « َلم َ
یکرهها».
ِ
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وسیله ،اجزای ؤختلفی دارد که هر کدام از آنها ؤتناسب با هدقی که از آن انتظار ؤیرود ،جایگیاهی
خاص و کارکردی خاص دارد .ؤتون دینی نیز همین گونهاند .هر ؤتن ،بیه تناسیب نییازی کیه بیه آن
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نکته ؤهم در اینجا ،نگونگی ارتباط پیاؤدها با عاؤل است .پرسش این است که :آیا هر کیدام از
این دو ،پیاؤدی ؤهتقل از دیگری ههتند؟ یا بر هم ترتب دارند؟ و اگر ترتیب دارنید ،تقیدم و تیأخر
آنها نگونه است؟ پاسخ این پرسشها در یاقتههای روانشناختی از این ؤتن تأثیر دارد .اگر هر کدام
ً
ؤهتقل باشند ،برای تحق هر کدام ،ؤهتقیما باید سراغ عاؤل رقت .اؤا اگر ؤترتب بیر هیم باشیند،
برای تحق اثر دوم ،نخهت باید اثر اول را ؤحق کرد و سپس اثر دوم را .اینکه آیا در این ؤیتن ،هیر
کدام ؤهتقل ههتند یا ؤترتب ،نیازؤند بررسی بیشتر است و ؤهئله اصلی ؤا در این ؤرحله نیهیت.
برای یاقتن پاسخ این پرسش ،ؤیتوان از دیگر ؤتون دینی یا تحقیقات ؤتقن علمی استفاده کرد.

َ
َْ
َ
اؤا در نمونه دوم ،در سوره نهاء آییه  10۴ننیین آؤیده اسیتَ ( :و له تهنهوا فهی ْابترهاء الق ْهوم إ ْن تکونهوا
َ َ
ون م َهن ا َلله مها له ْیرع َ
ون کما َت ْأ َلمو َن َو َت ْرع َ
ون َفِ َنه ْم ْیأ َلم َ
َت ْأ َلم َ
کهان الله َٱلیمها َحکیمها) .ایین آییه ؤتنیی
هون َو
ْ
«توصیهایتوصیفی» است و دو قهمت کلی دارد :یکی ( َو ل َتهنوا فی ْابتراء ال َق ْوم) کیه توصییه (نهیی)
َ َ
ون م َن ا َلل ما له ْیرع َ
ون َو َت ْرع َ
ون کما َت ْأ َلم َ
ون َفِ َنه ْم ْیأ َلم َ
است و دیگری (إ ْن َتکونوا َت ْأ َلم َ
کهان الله َٱلیمها
هون َو

َحکیما) که توصیف یک سری از واقعیتها است .ؤأؤوریت بخش اول ،بازداشتن از اؤری ناؤطلوب
و ؤأؤوریت قهمت دوم ،تعلیل برای نهی است کیه آن را توجییه ؤییکنید و راهکیار ؤییدهید و در
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حقیقت ؤبنایی برای کمک به اقراد برای زدودن وهن و سهتی است .این قهمت خود از سیه بخیش
َْ
َْ
َ
َْ
تشکیل شده است :یکی (إ ْن َتکونوا َتألم َون َفهِنه ْم یهألم َون کمها َتهألم َون) کیه هماننیدی در رنیج را بییان
َّ
َ
َ
َ
ؤیکند و دیگری «ت أر ُجون ِؤ َن الل ِه ؤا ال أیر ُجون» که نقطه اؤییدی اضیاقی را بییان ؤییدارد و سیوؤی
َ
( ک َن الل َٱلیما َحکیما) که ویژگی اعتمادساز نهبت به ؤنبع توصیه را روشن ؤیکند.
مرحله دوم :مسئلهشناسی

ؤراد از ؤهئله ،آن ؤشکل و ؤوضو روانشناختی است که این ؤتن بیرای آن بییان شیده اسیت .گیاه

بهار و تابستان 13۹۶

ؤمکن است ؤتنی ،درباره ؤشکلی خاص گفته شیده باشید و بیا تکییه بیر قرینیهها و شیواهد ،قابیل
دستیابی باشد .گاه ؤمکن است قرینهای وجود نداشته باشد ،اؤا حدسزدنی است .در عین حیال،
گاه ؤمکن است ؤتن برای غیر از ؤشکلی که برای آن بیان شده نیز پیام داشته باشید .ؤاننید حیدیث
«قبلوا أوالدکم  »...که پیشتر درباره آن سخن گفتیم و دییدیم کیه بیرای دو ؤوضیو  ،پییام داشیت؛
هرنند یکی از آنها ؤهئلهای بوده که حدیث برای آن صادر شده بود.
شناخت ؤهئله ،اهمیت واقر دارد .این کار کمیک ؤییکنید کیه بیدانیم ؤیتن بیرای نیه ؤشیکل
روانشناختیای قابل استفاده است .از اینرو باید در تشخی

ؤهئله دقت بهیار کیرد .ؤهیئله را از

ً
«وضعیت ؤطلوب» ؤیتوان به دست آورد .ؤعموال در ؤتون ،وضعیت ؤطلوبی وجود دارد کیه ؤیتن
ؤیخواهد قرد را به آن برساند 1.وقتی ننین نیزی وجود داشته باشد ،ؤعلوم ؤییشیود کیه در حیال
حاضر این حالت ؤطلوب وجود ندارد و به همین دلیل ؤتن ؤیخواهد با استفاده از روشهایی ،قیرد
را به آن وضعیت ؤطلوب برساند .پس ؤهئله و ؤشکل ،ققدان وضیعیت ؤطلیوب اسیت .از ایینرو،
ؤییتیوان بیا اسیتفاده از روش «ؤعکوسسیازی» ،ؤشیکل و ؤهیئله روانشیناختی آن را پییدا کیرد.
ؤعکوسکردن وضعیت ؤطلوب ،ؤشکل را ؤشخ

ؤیکند.

نکته ؤهم اینکه روش ؤعکوسسازی در ؤتون ؤ بت اؤکان اجرا دارد .ؤراد از ؤتون ؤ بت ،ؤتیونی
است که درباره وضعیت ؤطلوب و اقراد ؤطلوب است .اؤا ؤتونی که خود درباره وضعیت نیاؤطلوب
سخن ؤیگو ید ،نیازی به ؤعکوسسازی برای ؤهئلهشناسی و سببشناسی ندارد .در ؤتیون ؤنفیی،
ؤعکوسسازی ؤیتواند در صورت اؤکان ،برای یاقتن وضعیت ؤطلوب و عاؤل آن به کار رود.
ُّ
َ
َ
هانیت َع َلییه َؤصیائ ُبها و َلیم َ
یکرههیا»،
در نمونه ؤحل بحث ،یعنی حدیث « َؤن َز ِهد قی الیدنیا
ِ
ِ
وضییعیت روانشییناختی ؤطلییوب ،بخییش پیاؤیید اسییت؛ یعنییی کونکشییماری ؤشییکالت و
ناخرسندنشدن از آنها .از اینرو ،اگر قهمت پیاؤد ؤعکوس شود ،ؤشیکل روانشیناختی بیه دسیت
و «ناخرسندی» از آنها بوده است .این یکی از ؤهئلههای ؤهم روانشیناختی اسیت کیه الزم اسیت
برای آن تدبیری اندیشید.

ْ
َ َْ َ َ َ
َ
َْ
َ
ون کمها َت ْهأ َلم َ
یهأ َلم َ
ون َو
ون فهِنه ْم
و اؤا در آیه ؤحل بحث یعنی ( َو ل تهنوا فهی ْابترهاء الق ْهوم إ ْن تکونهوا تهألم
َ َ
ون م َن ا َلل ما ل ْیرع َ
َت ْرع َ
کهان الله َٱلیمها َحکیمها) ،وضیعیت ؤطلیوب ،سهیتنشیدن اسیت کیه بیا
ون َو

ؤعکوسکردن آن ؤیقهمیم ؤشکلی کیه وجیود داشیته ،احهیاس سهیتی و کهیالت ؤهیلمانان در
تعقیب دشمن ،پس از اتمام جن بدر و شکهت در آن است .احهاس ضعف و ناتوانی برای اؤری
سخت ،آن هم پس از شکهت از طرف ؤقابل ،از ؤهائل ؤهمی است که ؤمکن است برای هر کس
پیش آید و باید برای آن برناؤه داشت .ؤختصات ؤهئله آیه را باید بهخوبی شناسایی کرد تیا بتیوان از
آن در ؤوقعیتهای ؤشابه استفاده کرد.
 .1هنوز جهتوجوی تام صورت نگرقته تا ؤشخ شود آیا همه ؤتون این وضعیت را دارند یا نه .از اینرو ،در ؤتونی که اینگونیه
ههتند ،این روش اجراشدنی است .برخی ؤتون خودشیان وضیعیت نیاؤطلوب را بییان کردهانید کیه در ایین صیورت نییاز بیه
ؤعکوسسازی نیهت.
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ؤیآید .با ؤعکوسکردن این قهمت ؤشخ

ؤیشود که ؤشکل ؤوجود« ،بزرگشماری» ؤشکالت
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مرحله سوم :سببشناسی

ؤراد از سببشناسی ،تشخی

سبب ؤشکل است .برای روانشناسی خیلی ؤهم است کیه بیدانیم سیبب

ؤشکل نیهت .یاقتن سبب یا سببهای ؤشکل ،به روانشناس کمک ؤیکند تیا علیت بیه وجیود آؤیدن
پدیدهای ؤنفی را به صورت علمی صورتبندی و تدوین نظری کند .بیرای ییاقتن سیبب ؤشیکل ،عاؤیل
وضعیت ؤطلوب را باید ؤعکوس کرد .این ؤبتنی بر این اصل است که هر ؤداخلهگر و درؤیانگری ،بیرای
برطرفکردن ؤشکل ،باید عاؤل آن را از بین ببرد .اگر کهی بدون توجه به عاؤیل ،نهیخه دهید ،ناکارآؤید
خواهد بود .خداوند ؤتعال و اولیای او که آگاهترین اقراد به وضع روانی انهان ههتند ،با تشخی

درسیت

سبب ،به درؤان آن ؤیپردازند و نهخهای کیه ؤییدهنید ،ؤتناسیب بیا سیبب ؤشیکل اسیت .از ایینرو،
ؤیتوانیم با ؤعکوسسازی روشی که برای درؤان ؤشکل ذکر کردهاند ،به سبب آن دست ییابیم .البتیه ایین
سبب ،سبب تام در همه ؤواقع نیهت و ققط ؤیتواند یکی از سببها باشد.
ُّ
َ
در حدیث ؤحل بحث ،قهمت اول ،یعنی « َؤن َز ِهد قی الدنیا» ،عاؤل وضعیت ؤطلوب بیود .از
اینرو ؤیتوان با ؤعکوسکردن آن ،سبب بزرگشماری ؤشکالت و ناخرسندی از آنهیا را بیه دسیت
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آورد .ؤقابل زهد در قرهن

اسالؤی« ،رغبت» است (پسندیده

 .)1388بنابراین ،ؤیتوان گفت عاؤیل
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بزرگشییماری و ناخرسییندی از ؤشییکالت ،رغبییت بییه دنیییا اسییت .اییین ؤ ییتوانیید ایییدهای ب یرای
نظریهپردازی در این حوزه باشد.
و اؤا در آیه ؤحل بحث ،قهمت دوم راهکاری برای سهتیزدایی است که خود سه قهیمت دارد.
ً
برای شناخت سبب سهتی ،باید تکتک راهکارها را دقیقا بررسی کنیم:
راهکار نخهت به «ؤقایهه رنج» هر دو گروه پرداخته است (عطاءاهّٰلل

 13۹3ص )۶3کیه بیر اسیاس

آن ،توجه قرد را از رنج خود ،به رنج طرف ؤقابل نیز توسعه ؤیدهد .این ؤقایههای همهان است که
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نتیجه آن تعمیم ؤشکل به دشمن است .ؤعکوسسازی این روش نشان ؤیدهد که «تمرکیز بیر رنیج
خود» و ندیدن رنج طرف ؤقابل یا حتیی تصیور ؤوققییت طیرف ؤقابیل ،یکیی از عواؤیل ؤهیم در
احهاس ضعف و ناتوانی در ؤقابله با دشمن است.
راهکار دوم به ؤزیت ؤهلمانان و «ؤقایهه اؤیدها» ؤیپردازد ،که عبارت است از اؤید به قضل و
رحمت خداوند ،در حالی که آنان ننین نیزی ندارند .اینجا نییز بیاز ییک ؤقایهیه صیورت گرقتیه
برتر به سود خود» اسیت .در ایین
است؛ اؤا این ؤقایهه ،نه ؤقایههای همهان ،بلکه نوعی «ؤقایهه ِ

روش ،گروه ؤهلمانان ؤتوجه ؤیشوند که در ؤقایهه با کفار ،نهتنها عقب نیهتند ،بلکیه جلوترنید و

ؤزایایی دارند که آنها ندارند .ؤعکوسسازی این راهکار نشان ؤیدهد کیه «ندییدن ؤزییت خیود»،
عاؤل ؤهمی در احهاس سهتی در برابر دشمن است.
و اؤا راهکار سوم ،به توصیف خداوند ؤتعال به عنوان ؤنبع صادرکننده دسیتور ،پرداختیه اسیت.
قالب توصیف خدا ،یکی از اجزای ساختار بهیاری از آیات قرآن کریم است که ارتبیاط ؤهیتقیم بیا
قهمتهای قبل دارد و در حقیقت بیانکننده ؤبنیای توحییدی آن اسیت .همیانگونیه کیه گرشیت،
ؤأؤوریت این راهکار« ،اعتمادزایی در خصوص ؤنبع دستور» اسیت .از ؤعکوسسیازی ایین روش
ؤیتوان قهمید که «احهاس بیؤعنایی» یکی از عواؤل ؤهم ضعف و سهتی در انجیامدادن دسیتور
است .این احهاس ناشی از بیتوجهی به صفات ؤنبع صدور حکم است .از اینرو خداونید ؤتعیال
با برشمردن ویژگی خود ،به ؤهلمانان اطمینان ؤیدهد که دستور او عالمانه و حکیمانه است .نکتیه
ؤهم اینکه خداوند ؤتعال درخواست اعتماد نمیکند ،بلکه عاؤل اعتمادزا را بیان ؤیکند تا اعتمیاد و
اطمینان به دست آید.
مرحله چهارم :یافتن اصول پایه

است .اکنون اطالعات بیشتری نهبت بیه ؤرحلیه قهیم عمیوؤی ؤیتن در اختییار ؤحقی اسیت .بیا ایین
اطالعات ؤیتوان قوانین پایه و اصول اساسی حاکم بیر روان انهیان را بیه دسیت آورد .عواؤیل و اسیباب
وضعیت ؤطلوب و ناؤطلوب بهخوبی ؤیتوانند اصول و قوانین حاکم بر روان انهان را روشین کننید .هیر
عاؤلی ،پایهای در روان انهان دارد .از اینرو با بررسی دقی آنها ؤیتیوان قهمیید کیه گوینیده سیخن نیه
اطالعاتی از روان انهان داشته و بر کدام حقیقت روانشناختی ،کالم خود را ؤبتنیی کیرده اسیت .در ایین
ً
نو از ؤتون ،ؤعموال عواؤل ،نشاندهنده ویژگی روانشناختی انهیان و ؤهیائل ،نشیاندهنده اثیر ویژگیی
ههتند .با بررسی ؤناسبات ؤیان آنها ،ؤیتوان الیه نخهت را به دست آورد.
ً
از آنچه در بررسی حدیث ؤرکور گرشت ،به دست آؤد که اوال روان انهان نوعی نظام «رغبیت/
ً
زهد» دارد (ؤرتبط با یاقته سببشناسی) .ثانیا این نظام ،وقتی رغبت به نیزی پیدا کند ،ققدان آن را
بزرگ ؤیشمارد و از آن ناخرسند ؤیشود .در ؤقابل ،وقتی به نیزی بییرغبیت باشید ،ققیدان آن را
کونک ؤیشمرد و ناخرسند نمیشود (ؤرتبط با یاقته ؤهئلهشناسی) .ایین ،سیاخت روانیی انهیان
است که خداوند ؤتعال آن را طراحی کرده و تغییرناپریر است .بر ایین اسیاس ،دو حالیت ؤ بیت و
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هدف این ؤرحله ،صورتبندی اطالعات بهدستآؤده از ؤراحل پیشیین و بیهدسیتآوردن الییه نخهیت
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ؤنفی به وجود ؤیآید :ؤ بتبودن بیرغبتی به دنیا و ؤنفیبودن رغبت به دنیا .این آن نیزی است که
از آن به عنوان الیه اول یاد کردیم .سپس در ؤتن ؤحل بحث ؤا ،وضعیت ؤ بت ،توصیف شده است
(الیه دوم) و این آن نیزی است که ؤا ؤشاهده ؤیکنیم.
اکنون ؤیتوان یاقتهها را بدین صورت ثبت کرد:
رغبت به دنیا ؤوجب بزرگشماری ؤشکالت و ناخرسندی از آنها ؤیشود.
بیرغبتی به دنیا ؤوجب کونکشماری ؤشکالت و ناخرسندنشدن از آنها ؤیشود.
اؤا بر اساس آنچه در بررسی آیه گرشت ،اکنون ؤیتوان یاقتههای علمی آن را بررسی و ؤشخ

کیرد.

ؤهئله این آیه ،رویارویی ؤجدد با دشمن پس از شکهت و احهاس ضیعف و قیدرت در برابیر آنیان بیود
(ؤرتبط با یاقته ؤهئلهشناسی) .از این آیات ؤیتیوان قهمیید کیه وهین و قیدرت روانیی انهیان در ننیین
ؤوقعیتهایی تابع قانون خاص خود است .بررسی این اؤور ،ؤا را به الیههای بنیادین هدایت ؤیکند:
اگر بر رنجهای خود تمرکز کند و آسیب دشمن را نبینید ،و اگیر ؤز یتهیای خیود را بیر دشیمن
نبیند ،احهاس ضعف خواهد کرد .همچنین ،اگر رویارویی ؤجدد را غیرحکیمانه بدانید نییز دنیار
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در طرف ؤقابل ،این قانون حاکم بر روان انهان است که اگر انهیان در ؤقایهیهای ،نخهیت بیه درد و
رنج دشمن بیندیشد و در ؤرحله بعد به ؤزیت خود بر دشمن قکر کنید ،احهیاس قیدرت خواهید کیرد و
ضعف نشان نخواهد داد .همچنین ،اگر قرؤان رویارویی را حکیمانه و عالمانه بدانید ،بیاز هیم احهیاس
قدرت خواهد کرد .شاید در ؤجمو بتوان گفت احهاس قدرت در برابیر دشیمن دسیتکیم ،بیر اسیاس
یاقتههای این پژوهش ،دو پایه اساسی دارد :یکی احهاس برتری و دیگری حکیمانهبودن اقدام.
یاقته دیگر ،تعاؤل این سه عاؤل و سازوکار اثر آنها است .دو عاؤل اول ،بیر ؤقایهیه بیین خیود و

بهار و تابستان 13۹۶

دشمن ؤبتنی است و سوؤی بر اعتماد به قرؤان .ؤقایهه درد و رنج ،توهم تنها زییاندییدن را از بیین
ؤیبرد و از قشار روانی ؤوقعیت ؤیکاهد و وضعیتی برابر ایجاد ؤیکند (توازن) .ؤقایهیه اؤییدها و
ؤز یتها و برتردیدن ؤزیت خود ،ؤوجب ؤیشیود دشیمن را در وضیعیت قروتیر ببینید و احهیاس
قدرت کند (ؤوازنه ؤ بت) .حکیمدانهتن ؤنبع دستور نیز ؤوجب اعتماد و حکیمانهدانهتن ؤواجهیه
ؤجدد ؤیشود و احهاس بیقایدگی را از بین ؤیبرد (ؤعناداری) .پیس اینهیا از دو سیوی ؤتفیاوت
عمل ؤیکنند و بر دو ُبعد ؤتفاوت اثر ؤیگرارندُ .بعید نخهیت ،تیوازن اسیت .ؤقایهیهها نخهیت
ؤوازنه ؤنفی به نفع دشمن را به توازن و سپس توازن را به ؤوازنه ؤ بت به نفع خود تبدیل ؤیکند .اؤا

در ُبعد دیگر به اصل قرؤان و عملی که بنا است انجام شود پرداخته شده و احهاس بیؤعنایی را بیه
احهاس ؤعناداری و سودؤندی تبدیل ؤیکند .ترکیب تغیییر تیوازن و ؤعنیاداری ،ؤوجیب احهیاس
قدرت در برابر دشمن ؤیشود.
بدینترتیب یاقتهها ننین است:
تمرکز بر آسیبدیدگی خود و غفلت از آسیبدیدگی دشمن ؤوجب سهتی در برابر او ؤیشود.
غفلت از ؤزیت خود ؤوجب سهتی در برابر دشمن ؤیشود.
احهاس بیؤعنایی و بیقایدگ ِی قرؤان ،ؤوجب سهتی در برابر دشمن ؤیشود.
همهاندیدن خود و دشمن در آسیبدیدگی ؤوجب قدرتمندی در برابر دشمن ؤیشود.
توجه به ؤزیت خود ؤوجب قدرتمندی در برابر دشمن ؤیشود.
باور به قایدهؤندی رویارویی ،ؤوجب قدرتمندی در برابر دشمن ؤیشود.
نکته مهم :معکوسسازی هوشمندانه

آنچه گرشت درباره ؤتونی بود که جنبه ؤ بت را بیان کرده بودند؛ یعنیی ییا توصییف ویژگیی ؤ بتیی
بودند یا توصیهای راجع به اؤری ؤ بت داشتند .اؤا اگر آیه یا رواییت ،وضیعیت ؤنفیی را بییان کیرده
بهدستآوردن ؤشکل یا سبب ؤشکل نخواهد بود .اینها در ؤتن آیه یا حیدیث آؤدهانید ،بلکیه بیرای
ً
پیداکردن وضعیت ؤطلوب و عاؤل آن ؤیتوان از ؤعکوسکردن استفاده کرد .ؤ ال بر قیرض اگیر در
روایتی ننین ؤیآؤد که «هر کس به دنیا رغبت داشته باشد ،ؤصائب برای او بزرگ خواهد شد» ،در
اینجا ،ؤشکل ؤیردم ،بیزرگشیماری اسیت و عاؤیل آن نییز رغبیت بیه دنییا اسیت و اینهیا نییاز بیه
ؤعکوسسازی ندارد .اؤا ؤیتوان بیا ؤعکیوسسیازی ،وضیعیت ؤطلیوب (یعنیی کونیکشیماری
ؤصائب) و عاؤل آن (یعنی زهد در دنیا) را به دست آورد.
البته همیشه نمونهها بدین شکل نیهتند؛ بلکه انوا ؤختلفی دارند که در هر کدام باید ؤتناسب با
خود ،حرکت کرد .در حقیقت ،ؤا نیازؤند «ؤعکوسسازی هوشمندانه» ههتیم .گاه ؤعکوسسیازی
در هر دو طرف اجرا ؤیشود و گاه در یک طرف؛ این بهتگی به نو حدیث و آیه دارد .برای نمونیه،
َ
َ
ُّ
َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ
َ َ َ
۹
یدر َر َغب ِت ِیه
رسول خدا ؤیقرؤاید« :ؤن ر ِغب ِقی الدنیا و أطال قیها رغبته ،أعمی الله قلبیه علیی ق ِ
َ َ َ ُّ
ً
َ
ُّ
َ َ َ
ُ
ُ َّ ُ
ََُ
َ َّ َ
ییر ِهداییة»
ییر تعل ٍیم ،و هیدی بغ ِ
قیها .و ؤن ز ِهد ِقی الدنیا و قصر قیها أؤله ،أعطاه الله ِعلمیا ِؤین غ ِ
(ابنشعبه  13۶3ص.)۶0
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باشد ،یعنی توصیف ویژگییای ؤنفیی ییا نهیی از کیاری نادرسیت ،در آنجیا ؤعکوسسیازی بیرای
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این حدیث شریف ،توصیف دو پدیده از پدیدههای روانشناختی انهان اسیت؛ دنییاگرایی و زهید بیه
َ
ُّ
دنیا .قهمت دنیاگرایی ،دو بخش اصلی دارد :ؤوضو ( َؤن َر ِغ َب ِقیی الیدنیا وأطیال قیهیا َر َغب َت ُیه) و پیاؤید
َ َّ ُ َ َ ُ َ َ
ُّ
َ
در َر َغب ِت ِه قیها) .قهمت زهد نیز همین شکل است :یک ؤوضو َ(ؤن َز ِهد ِقی الیدنیا
ق
(أعمی الله قلبه علی ِ
ُّ
َّ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
(أعطاه الل ُه ِعلما ِؤن غ ِیر ت َعل ٍم ،و ُهدی بغ ِیر ِهدایة) دارد.
و ق َّص َر قیها َأؤل ُه) و یک پیاؤد
در اینگونه از احا دیث ،ؤهم این است که هدف اصلی توصیف شناخته شود .هدف اصیلی ایین
دو جمله دورکردن ؤردم از دنیاگرایی و ترغیب آنان به زهد اسیت .در حقیقیت ایینگونیه جمیالت،
ً
توصیه ؤحروقی دارند؛ ؤ ال «ال ترغبوا قی الدنیا ،قان ؤن رغب قی الدنیا  1»...و «تزهدوا قی الدنیا،
قإن ؤن زهد قی الدنیا  2.»...در اینجا توصیهها وضعیت ؤطلوب ههتند که بیا ؤعکوسسیازی آنهیا
ؤیتوان ؤشکل را به دست آورد و بقیه جمله که توصیف است ،راهحل وضعیت ؤطلوب است که بیا
ؤعکوسکردن آن ،عاؤل وضعیت ناؤطلوب به دست ؤیآید.
یا در نمونه «توصیف ی توبیخ» که پیشتر گرشت (إن کان اهّٰلل تبارک و تعالی قد تکفیل بیالرزق،
قاهتماؤک لماذا؟  ،)...با یک پرسش توبیخی ،تضاد ؤیان ؤبنیای ههیتیشیناختی و رقتیار انهیانی
نشان داده شده است .در این ؤدل ،ؤعکوسکردن ،وضعیت خاص خود را دارد .ؤهیئله و ؤشیکل را
84
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بدون ؤعکوسسازی ؤیتوان از قهمت دوم به دست آورد؛ نون در همه آنها به رقتار نادرست انهان
اشاره شده ،و به سبب آن توبیخ شده است .اؤا برای بهدستآوردن سبب وضیعیت نیاؤطلوب ،بایید
قهمت اول را ،که ؤبنای رقتار صحیح را بیان کرده است ،ؤعکوس کرد .اگر قهمت دوم را ؤعکیوس
کنیم ،رقتار ؤطلوب به دست ؤیآید.
بنابراین ،همیشه ؤتون یک نو نیهتند و نمیتوان همواره کلیشهای عمل کرد .لرا اجرای روش در
هر کدام ،بهته به درک صحیح از ؤتن است.

بهار و تابستان 13۹۶

توصیفی محض
ب ـ فهم متون
ِ

توصیفی ؤحض داریم یا نه ،ؤیتوان بحث کرد .ؤمکن است گفتیه شیود همیه
درباره اینکه آیا ؤتون
ِ

َ َ
َ
ُّ َ َ َ َ
آخ َرتیک» (آؤیدی ،1373 ،ح10213؛ لی یی،
 .1این شکل جمله ،در ؤتون دینی سابقه دارد؛ ؤانند« :ال ترغب ِقی الدنیا قتخهر ِ
َ َ
َ
ِّ
کل ؤا یفنی و َ
یره ُب ،قکفی برلک َؤ َّ
ضرة» (آؤدی ،1373 ،ح101۹۵؛ لی ی،
 ،137۶ص ،۵18ح )۹۴10و «ال ترغب قی
ِ ِ
 ،137۶ص ،۵20ح.)۹۴۶0
ُّ
َ َّ َ
َ
َ
ُ
ُ
یاة الدنیا» (کلینیی ،1۴2۹ ،ج،1۵
عاج ِل الح ِ
 .2این نو جمله ،در ؤتون دینی سابقه دارد؛ ؤانند« :ازهدوا قیما زهدکم الله ِ
قیه ِؤن ِ
َ ٌ َ
ُّ َ َّ
اسَ ،
ص )188و «یا َ
أیها الن ُ
صیر ،و خ َیرها یهیر» (آؤیدی ،1373 ،ح11001؛ لی یی،137۶ ،
ازهدوا ِقی الدنیا؛ ق ِإن عیشها ق
ص ،۵۵۶ح.)102۴3

توصیفی ؤحض نخواهیم داشیت؛ و
ؤتون دینی ،ناظر به ؤهئله خاص ههتند .در این صورت ،ؤتون
ِ
ؤمکن است گفته شود همیشه صدور ؤتن ،ناظر به ؤشکل خاصی نیهت ،بلکه ناظر به نیاز اسیت و

درباره آن سخن گفته ؤیشود تا ؤردم بر اساس آن تربیت شوند و بیه ؤهیئله تبیدیل نشیود .ؤهیم در
توصیفی ؤحض ،ؤعنا پیدا ؤیکند .اؤا به نظر
اینجا این است که بر اساس ؤبنای دوم ،بحث از ؤتون
ِ

ؤیرسد بر اساس ؤبنای نخهت نیز باز این بحث ؤعنا پیدا ؤییکنید و آن ،وقتیی اسیت کیه نتیوانیم
توصیفی ؤحیض
قرینهای بر ؤهئلهؤحور بودن ؤتن بیابیم .اگر نتوان قرینهای یاقت ،ؤتن ،حکم ؤتون
ِ
َ َ َ
ً
را پیدا خواهد کرد .ؤ ال آیه ( َو إن َك ل َعلی خل َعظیم) ،اگر قرینیهای نداشیته باشید کیه ؤربیوط بیه نیه
توصیفی ؤحض باید بیا آن
جریانی است و در نه اوضا و احوالی نازل شده است ،ققط به صورت
ِ
َْ
ْ
ؤواجه شد .اؤا در برخی آیات ،ؤانند آیه ( َو ل َتهنوا فی ْابتراء ال َق ْوم إ ْن َتکونوا َتألم َون) ،حتی بدون وجیود

قرینه ،ؤتن آیه نشان ؤیدهد که نه جریانی وجود داشته و ؤهئله نه بیوده اسیت .اینجیا نمییتیوان
گفت ققط توصیف است و ناظر به ؤهئلهای ؤشخ

نیهت.

ؤتون توصیفی ؤحض دستکم دو گونهاند :ؤتونی که ققط رقتار ،ویژگی یا صفت ؤد نظر را بییان

َ
ََ ُ
ُ َّ
َّ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ ُ
َ َ َ
یان أ أوثی ُ ؟ ققیالوا:
 .1قهمت ابتدایی حدیث ننین است :ع أن أ ِبی ع أب ِد الل ِه ،۷قال« :قال َر ُسول الل ِهِْ ۹ل أص َح ِاب ِه :أی ع َیری اآلیم
ِ
أ
أ
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ أ َ ُ َ َ َ َ أ ُ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ أ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ أ ُ ُ ُ ِّ ُ َ َ ُ
َ َ
یامَ ،و قال َب أعض ُه ُم :ال َح ُّج َوال ُع أم َیر ُةَ ،و قیال
الله و رسوله أعلم ،و قال بعضهم :الصالة ،و قال بعضهم :الزکاة ،و قال بعضهم :الص
ِّ ُ أ َ أ ٌ َ
أ
ُ َّ
ُ
ََ َ
َ أ َ َ ُ
َ
لکن أ أوث ُ ع َری اآلیمان .»...
َب أعض ُه ُم :ال ِج َه ُاد .ققال َر ُسول الل ِهِ :۹لکل َؤا قل ُت أم قضل َو ل َیس ِب ِه ،و
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داشتهاند ،بدون اینکه پاداشی برای آن ذکر کرده باشند؛ نه در قالب جملیه خبیری باشیند و نیه در
َ َ ُّ
َّ َ َ
ً
َ
َ
َّ ُ
یهیتقل
سؤ َن أع ُّز ِؤ َن الج َبیل ،إن الج َبیل
قالب جمله انشائی .ؤ ال اؤام صادق ۷ؤیقرؤاید« :إن الم ِ
ِ
َ
َ َ ُّ
الم ُ
َ ُ
ُ َ
دین ِه شی ٌء» (کلینای  1۴2۹ج ۹ص)۵03؛ «ؤسؤن از کوه ،ؤحکمتیر
سؤن ال یهتقل ِؤن ِ
عاو ِل و ِ
ِؤنه ِبالم ِ
است؛ زیرا کوه با کلن کنده ؤیشود؛ اؤا از دین ؤسؤن ،نیزی کاسته نمیشود» .یا رسول خیدا۹
َّ
َّ
َّ َ ُ ُ
اللیهَ ،و َّ
الت َب ِّیری ؤ أ
الله َو َت َیوالی َأ أ
ُ ُّ
َُ ُ َ
ین
ییاء
ل
و
ِ
ِ
ِ
ِ
یمان الحب ِقی الل ِه ،والبغض ِقی ِ
ِ
َؤیقرؤاید« :أوث عری ِاال ِ
أ َ َّ
أعیید ِاء الل یه» (همااان ج 3ص)32۵؛« 1ؤحکمتییرین دسییتگیره ایمییان ،دوسییتداشییتن ب یرای خییدا و
َُ ُ َ
یمان» ؤتون ؤتعددی گزارش شده است کیه در
دشمنداشتن برای خدا است» .درباره «أوث عری ِاال ِ
همه آنها ؤوضو حب و بغض در راه خدا آؤده است (نک.ف محمدی ریشهری  13۹1ج 2ص ۴۶به بعد).
ً
و اؤا نو دوم ؤتونی ههتند که برای ایجاد انگیزه ،پاداش یا پیاؤد را نیز ذکر کردهانید .ؤی ال اؤیام
َ َّ َ ُ َ ُ ٌ َ ً َ ً َ َ َ َّ َّ َ َ َ
سول ُه َو َّال َ
َ َ َّ ُ
رین َآؤنیوا،
سؤن حقا حقا قلیتول الله و ر
صادق ۷ؤیقرؤاید« :ؤن سره أن یلقی الله و هو ؤ ِ
َ ِّ َ َ َ
َ َ َ َّ
َ
َ ُ ِّ
ضل ِهم» (کلینای  1۴2۹ج 1۵ص)28؛ «هیر کیه
ولیبرأ إلی الل ِه ِؤن عدو ِهم ،و یهلم ِلما انتهی إل ِیه ِؤن ق ِ
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ً
خوش دارد که خداوند را دیدار کند ،در حالی که بهراستی و حقیقتا ؤسؤن باشد ،باید خدا و پیاؤبر او
و ؤسؤنان را دوست بدارد و از دشمنان آنان ،نزد خداوند ،اعیالم بییزاری کنید و بیه آنچیه از قضیایل
ُ
المهل َم ب َ
أخاه ُ
ایشان به او ؤیرسد ،گردن نهد» .یا رسول خدا ۹ؤیقرؤایدَ « :ؤن َ
أکر َم ُ
یلطف ُیه
ِ ِ ِ
کلم ٍة ِ
َ َ َّ َ ُ
َ
َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
ِّ َّ َ
ذلیک» (هماان ج 3ص۵2۵
مدود عل ِیه الرحمة ؤا کان قی ِ
ِبها و قرج عنه کربته ،لم یزل قی ِظل الل ِه الم ِ
ح)۵؛ «هر کس برادر ؤهلمانش را با کلمهای لطفآؤیز بنوازد و گرقتاری و انیدوه را از او ُبزدایید ،تیا
زؤانی که ننین کند ،پیوسته ،در سایه گهترده رحمت خداوند است».
ً
ؤتون دیگری که پیاؤدهای دنیوی را بیان ؤیکنند ،ؤعموال ؤتون تجویزی و نیاظر بیه ؤشیکلاند؛
ً
ُّ
َ
َ
هانت َع َلیه ُ
المصیبات» و «ؤن صبر هانیت ؤصییبته» (آمادی 1373
ؤ ال حدیث « َؤن َز ِهد ِقی الدنیا
ِ
ح۶2۹3؛ لیثی  137۶ص )۴۵3و ؤانند آن ،بعید است ناظر به ؤهئله خیاص نباشید ،هرننید اؤکیان آن
وجود دارد.
به هیر حیال ،در ایینگونیه ؤتیون ،ؤرحلیه ؤهئلهشناسیی و سببشناسیی وجیود نیدارد و ققیط
نیازشناسی را ؤیتوان اجرا کرد .در اداؤه به اقداؤات الزم در اینگونه ؤتون ؤیپردازیم.
8۶

مرحله اول :ساختارشناسی متن
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ؤرحله نخهت ،بررسی ساختار ؤتن است .این اقدام ،همانند نیزی اسیت کیه در ؤتیون تجیویزی
گرشت .از اینرو ،از بیان توضیح خودداری ؤیکنیم و پیس از بییان ؤرحلیه دوم ،بیه اجیرای آن در
نمونهها ؤیپردازیم.
مرحله دوم :نیازشناسی

ؤرحله دوم ،شناخت نیازی است که ؤتن درباره آن صادر شده است .در ؤتون تجیویزی ،بیا ؤهیئله
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ؤتن ؤواجه بودیم ،اؤا در اینجا با نیاز ؤواجهیم .ؤراد از نیازشناسی ،بهدستآوردن ویژگی ییا صیفتی
است که ؤتن در نظر دارد آن را در ؤخاطب به وجود آورد .برای شناخت نیاز ،باید:
نخهت ،وضعیت ؤطلوبی را که ؤتن قصد دارد ؤردم را بدان برساند ،به دست آورد.
سپس باید ؤوضو آن را ؤشخ

کرد.

پس از ؤشخ کردن ؤوضو  ،باید حوزه و ؤحوری را که صفت یا ویژگی ؤطیرحشیده در ؤیتن،
ؤربوط به آن است ،به دست آورد .صفات و و یژگیهای ؤختلفی ؤمکن اسیت بیرای انهیان ؤطیرح
شود که هر کدام ؤربوط به ُبعد یا حالت خاص و ؤانند آن باشد .در این ؤرحله ،باید ؤختصات ایین

صفت یا ویژگی را ؤشخ

کرد.

و در آخر باید قلهفه نیاز به صفت یا ویژگی را ؤشخ

کرد .در این راه ،هدف از ایجاد ویژگی و

کارکردی که دارد ،ؤیتواند ؤسثر باشد.
مرحله سوم :یافتن اصول پایه

همانگونه که در بررسی ؤتون تجویزی گرشت ،ؤیراد ،صیورتبنیدی اطالعیات بیهدسیتآؤیده از
ً
ؤراحل پیشین و بهدستآوردن الیه نخهت است .از آنجا که این ؤتیون ،ؤعمیوال ویژگیی انهیانی را
توصیف ؤیکنند ،کشف الیه نخهت آن نندان دشوار نیهت .با این توضیحات ،ؤراحیل سیهگانه را

(ؤعرقی ویژگی) و در قهمت دوم وجه این برتری توضیح داده شده اسیت (توضییح ویژگیی)؛ ایین،
ؤأؤوریت هر قهمت است.
همانگونه که ؤشهود است ،ؤقاوؤت و سرسیختی و نفوذناپیریری در دیین و ایمیان ،ؤوضیوعی
است که اؤام ۷بنیا دارد ؤیردم را نهیبت بیه آن تحرییک کنید و آن را در ؤخاطیب بیه وجیود آورد
(وضعیت ؤطلوب) .هدف از این ویژگی ،حراست از ایمان اسیت .ایین را ؤییتیوان از قهیمت دوم
حدیث که توضیح ویژگی از راه بیان کارکرد آن است ،بیه دسیت آورد .تعبییر «الیهیتقل ؤین دینیی
شیء» بهوضوح بر کارکرد این ویژگی داللت دارد.
ً
از تحلیل این اطالعات به دست ؤیآید که اوال انهیان ییک سیری ارزشهیای پاییه دارد کیه در
ً
ؤعرض تهدید قرار ؤیگیرند و باید از آنها حراست کند .ثانیا نفس انهیان ؤییتوانید ایین ویژگیی را
ً
داشته باشد که کاؤال نفوذناپریر و ؤقاوم شیود و ارزشهیای خیود را حفیظ کنید .از ایینرو ؤعلیوم
وجودی سرسختی و نفوذناپریری در اصول و ارزشها است .انهان
ؤیشود که الیه نخهت ،ویژگی
ِ
به این ویژگی نیاز دارد تا از ایمان خود در برابر تهدیدها حفاظت کند.
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در نمونههای زیر اجرا ؤیکنیم:
اؤام صادق ۷ؤیقرؤاید« :إ َّن أال ُم أسؤ َن َأ َع ُّز ؤ َن أال َج َبل؛ إ َن أال َج َب َل أیه َت َق ُل ؤ أن ُه ب أال َم َعاولَ ،و أال ُم أیسؤنَ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َال أیه َت َق ُل ؤ أ
ین ِد ِین ِیه شیی ٌء» (کلینای  1۴2۹ج ۹ص۵03؛ طوسای  1۴07ج ۶ص .)17۹ایین حیدیث ؤتنیی
ِ
المسؤ َن َأع ُّز ؤنَ
توصیفی است که در ؤرتبه نخهت دو قهمت کلی دارد :یکی بیان ویژگی ؤسؤن ( َّإن ُ
ِ
ِ
َ َ ُّ
َّ َ
َ
الج َب َل َ
الم ُ
المعاول َو ُ
یهت َق ُّل ؤ ُنه ب َ
دین ِیه
الج َبل) و دیگری تفهیر و توضیح آن (إن
یسؤن ال یهیتقل ِؤین ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
َ ِ
شی ٌء) .در قهمت نخهت بر ؤحکمتر و نفوذناپریرتربودن ؤسؤن در ؤقایهیه بیا کیوه تصیریح شیده

َّ َ
َّ َ ُ ُ
ُ
َُ ُ َ
۹
الیبغض ِقیی الل ِیه َو ت َیو ِالی
یمان الح ُّب ِقی الل ِیه ،و
َ و نیز رسول خدا َؤیقرؤاید« :أوث عری ِاال ِ
أ َ َّ
َّ
اللهَ ،و َّ
أ
الت َب ِّری ِؤ أن أعد ِاء الله» .این ؤتن توصیفی ،دو قهمت کلیی دارد :کیارکرد و اثیر و یژگیی
أو ِل ِ
یاء ِ
ِ
َّ
َّ َ َ
ُ
َأ
َّ َ
ُ ُّ
َُ ُ َ
ییاء الل ِیه،
خود و یژگی (الحب ِقی الل ِه ،و ُالبغض ِقی الل ِیه و ت َیو ِالی أو ِل ِ
یمان) و دیگری ِ
(أوث عری َ ِاال ِ
َّ
أ َ َّ
َّ ُ ُ
ُ
َو َّ
والبغض ِقیی الل ِیه» کیه بیه
الت َب ِّری ِؤ أن أعد ِاء الله) .قهمت دوم ،خود دو جزء دارد« :الح ُّب ِقی الل ِه
َ أ َ َّ
َّ
َ
اللهَ ،و َّ
ُ
َأ
الت َب ِّری ِؤ أن أعد ِاء الله» که به ُبعد عملکیردی انهیان
بعد عواطف ؤربوط است و «ت َو ِالی أو ِل ِ
یاء ِ
ؤربوط است .در قهمت نخهت ،نیزی را بیان ؤیکند که اهیل ایمیان بیه آن رغبیت دارنید و از آن
استفاده ؤیکند تا ؤردم را به ویژگی ؤد نظر سوق دهد .در حقیقت ،برای ترغیب ؤردم به ویژگیی ،از
کارکرد و نقش آن در حوزه ایمان استفاده شده است (کارکرد ترغیبیی) .بنیابراین ،قهیمت نخهیت،
کارکرد ترغیبکنندگی و قهمت دوم کارکرد ؤعرقی ویژگی دارد .همانگونه کیه ؤشیهود اسیت ،ایین
حدیث از نو پیاؤددار نیهت؛ بلکه ؤاهیت و کارکرد ویژگی بیان شده است.
در این ؤتن ،وضعیت ؤطلوب را باید از قهمت دوم به دست آورد .این قهمت ،دو ویژگی را بیان
ؤیدارد :حب و بغض در راه خدا و توال و تبرا در راه خدا .بنابراین ،ؤوضو حدیث عبارت است از:
88

حب و بغض در راه خدا که ؤربوط به عواطف و احهاسات انهان است و توال و تبرا در راه خیدا کیه
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ؤربوط به رقتار انهان است .اینها از نیازهای انهان ههتند .هدف از ایجیاد ایین ویژگیی ،کمیک بیه
حراست از ایمان است؛ این را ؤیتوان از تعبیر «اوث عری االیمان» به دسیت آورد .دسیتاویزها بیه
انهان کمک ؤیکنند تا در تالطمها و تنشهای زندگی ،دنار تزلزل و سقوط نشود.
و اؤا در تحلیل اطالعات ؤتن ؤیتوان گفت .1 ،نیزی به نام ایمیان وجیود دارد کیه آن را ارزش
پایه در انهان ؤیدانیم؛  .2این ایمان نیازؤند عاؤلی برای حراست از آن است که به دسیتاو یز تعبییر
شده است؛ و  .3این دستاو یز ،حب و بغض در راه خدا و توال و تبرا در راه خیدا اسیت .نکتیه ؤهیم
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اینکه تحلیل این دستاو یز نند نکته را نشان ؤیدهد :یکی اینکه این دو ،ؤربوط به حیوزه عواطیف و
عملکرد انهان ؤیشوند؛ دیگر اینکه ؤربوط به روابط بینقردی ؤیشوند (عواطف بینقردی و تعاؤل
بینقردی)؛ سوم اینکه این دو باید جهتگیری توحیدی داشته باشند .حقیقت این اسیت کیه انهیان
ُبعدی عاطفی دارد که بر اساس آن به نیزی ؤحبت و به ضد آن بغیض پییدا ؤییکنید .از آنجیا کیه
انهان ؤوجودی ؤختار است ،این ُبعد ؤیتواند جهتگیری الهی یا نفهانی و شیطانی داشیته باشید.
وضعیت ؤ بت این است که حب و بغض انهان بر ؤحور اهّٰلل تنظیم شود .همین بیان دربیاره تیوال و
تبرا نیز به عنوان یکی از ابعاد رقتاری و تعاؤلی انهان صادق است .از آنچه گرشت ؤعلیوم ؤیشیود

که به عنوان حقیقتیی روانشیناختی ،ؤهمتیرین دسیتاویز بیرای حفیظ ایمیانُ ،بعید عواطیف و نییز
تعاؤلهای بین قردی است که بر ؤحور اهّٰلل تنظیم شده باشد .اگیر ننیین شیود ،ایین ،ؤطمئنتیرین
دستگیره ایمان است که انهان را در حواد و تالطم روزگار حفظ ؤیکند.
بحث و نتیجهگیری

ؤتون دینی دارای ابعاد روانشناختی بوده و قابلیت تولید علم و نظریهپردازی را دارند .آنچیه در ایین
ؤیان ؤهم است ،روش کشف ،استخراج و صورتبندی علمی آنها است .روش ؤطالعه ؤتیون دینیی
در دانشهایی ؤانند ققه ،سابقهای دیرین دارد .اؤا هر روشی ؤتناسب با اهیداف و ؤأؤوریتهیای آن
دانش طراحی ؤیشود .از اینرو آن سازوکار برای استخراج ؤعارف روانشناختی ؤتون دینی کارآؤد
نیهت .هدف ققه ،تعیین احکام پنجگانه بیرای رقتارهیای عبیادی اسیت کیه بیر ؤبنیای ؤنجزییت و
ؤعرریت شکل ؤیگیرد .اؤا در رویکرد روانشناختی به ؤتون دینیی ،ؤهیئله تکلییف و ؤنجزییت و
ؤعرریت ؤطرح نیهت؛ اینج ا ؤهئله کشف قواعد رقتار و قرآیندهای روانی انهان است .بیرای ایین
هدف ،روشی ؤتناسب با آن باید طراحی کرد .راهبرد این روش پژوهش ؤعکوس است .ؤبنیای ایین

برای قهم ابعاد نهفته ؤتن ،نخهت ساختار ؤتن تجزییه و تحلییل ؤیشیود و اجیزای ؤختلیف آن بیا
کارکردهایی که دارند شناسایی ؤیشود .سپس ؤهیئله ؤیتن ؤشیخ ؤییشیود .ایین از آن جهیت
اهمیت دارد که روانشناس ؤتوجه خواهد شد برای نه ؤهئلهای ؤیتواند از آن روش استفاده کنید.
ؤهئله و وضعیت ؤطلوب ،دو روی یک سکهاند .ؤهئله آن ؤشکلی است که وجود دارد و وضیعیت
ؤطلوب ،وضعیت برطرفشده ؤشکل است .در ؤتونی که وضیعیت ؤطلیوب بییان شیده اسیت ،بیا
ؤعکوسکردن آن ؤیتوان ؤشکل را به دست آورد .در ؤتونی نیز که خود ،آسیبشناسانه طرح بحیث
کردهاند ،نیازی به ؤعکوسسازی بیرای کشیف ؤهیئله نیهیت .ؤعکیوسسیازی در ننیین ؤیواقعی
ؤیتواند وضعیت ؤطلوب را ؤشخ کند .در گام سوم ،علت ؤشکل شناسایی ؤیشود تا درؤان آن
آسان شود .سبب و راهکار نیز دو روی یک سکهاند .سببشناسی از راه ؤعکوسکردن راهکیار ؤیتن
برای رسیدن به وضعیت ؤطلوب به دست ؤیآیید ،ؤگیر در ؤتیونی کیه خیود آسیبشناسیانه طیرح
شدهاند .با یاقتههای این ؤراحل ،ؤیتوان در گام نهیارم ،اصیول و قواعید پاییه روانشیناختی را در
ؤوضوعی خاص ،به دست آورد .با توجه به تفاوت ؤتون دینی در توصیفی یا تجویزیبودن ،عنیوان و

روش فهم روانشناختی متون دینی (فرمد) :بررسی تکمتن

روش آن است که نزول/صدور آؤوزههای دینی در این حوزه ،ؤبتنی بر قواعد و قیوانین روانشیناختی
است (حرکت از قانون به گزاره) و لرا کار پژوهش باید حرکت از ؤتن به قواعد باشد .در ایین روش،
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هدف ؤرحله دوم ،از ؤهئلهشناسی به نیازشناسی تغییر ؤیکند.
این ؤراحل دو دسته یاقته ؤهم دارند :یکی قواعد قرآیندهای روانی انهان در ؤوضو ؤحل بحیث
ؤتن دینی .در این بعد ،زؤینه نظریهپردازی قراهم ؤیشود .دیگری یاقتن روشهای درؤیان و تغیییر.
در این ُبعد ،ؤدلهای درؤانی (در ؤهائل و ؤشکالت) و ارتقایی (در نیازها) قابل طراحی ؤیشیود.
بر همین اساس ،ؤتغیرهای ؤهتقل و وابهته به دست ؤیآید .ؤتغیر ؤهتقل ،راهکاری است که ؤیتن
ً
ؤهتقیما عرضه کرده یا از ؤعکوسسازی به دست ؤیآید و ؤتغیر وابهته ،وضعیت ؤطلوبی است که
ً
ؤتن ؤهتقیما عرضه کرده یا از ؤعکوسسازی به دست ؤیآید.
همانگونه که بیان شد و در نمونهها گرشت ،با این روش ،ؤیتوان اطالعات ؤتناسیب بیا دانیش
روانشناسی را از البهالی ؤتون شناسیایی کیرد و در تحقیقیات روانشیناختی و عملییات ؤشیاوره و
درؤان به کار بهت .این آن نیزی است که ؤحق در تحقیقات اسالؤیروانشناختی بدان نیاز دارد.
ً
برای تحق اسالؤیسیازی علیوم انهیانی و پییرییزی دانیش روانشناسیی اسیالؤی ،اوال بایید
ً
پژوهشها به صورت روشمندانه صورت گیرد؛ و ثانییا روش ؤتناسیب بیا ایین پژوهشهیا ،بایید در
۹0

ؤراکز علمی به صورت رسمی و غیررسمی آؤوزش داده شیود تیا عالقهؤنیدان بیه پیژوهش در ایین
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عرصه ،با اصول و روش تحلیل روانشناختی ؤتون آشنا شوند.
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