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 سخن سردبیر

 «!ساخته خدا»و « سخن خدا»شناسی با داستان روان

های است، نه خلق آن. علم به معنی کشف قواعد و اصول حاکم بر  دددرد « کشف واقع»کار علم، 
مند است و دانشرنند درصردد ارناخت ق اقدام قاعد ها از ط دمختلف طبیعی و انسانی و تبیین آن

قواعد و اصول حاکم ب  زندگی انسان است و فعالیت علنی، ح کت روانندی است که به کشف و 
های ب داری از واقعیات بپ دازد. دانشنند طبیعی درصدد کشف قوانین و ضوابط حاکم ب  بخشد د 

مرواد، حیوانرات، گیاهران، انسران، آسرنان، مختلف طبیعت، مانند خاک، آب، هوا، آترش، انروا  
ها تجلی دافته اسرت. های فیزدک، اینی، دزاکی، نجوم و مانند آنستارگان و... است که در دانش

هرای دانشنند اجتناعی درصدد دافتن قوانین و قواعد حاکم ب  جامعره انسرانی اسرت کره در دانش
ها ننادران ارد  اسرت. گ وهری ددزر  از ناناسی، علوم سیاسی و مانند آاقتصاد، مدد دت، جامعه

هادی مانند د دازند که در دانشدانشنندان با محوردت ف د به ب رسی قوانین و قواعد حاکم ب  ف د می
 اناسی، علوم ت بیتی، اخالق و ... ننود دافته است.روان

هرای مختلرف وجرود اگ  هدف اساسی علم، کشف واقع است نه خلرق آن، تاراوتی برین دانش
هرا کنرد، رو  آنها را به تج بی و غی تج بری تسسریم میکم دکی از مواردی که دانشدارد. دستن

است. ب  ادن اساس، تااوت بین روانشناسی کالسیک و روانشناسی ب آمد  از مترون ددنری رقر آن و 
حرردد، ، تارراوت در تج برری بررودن و تاسرری ی بررودن رو  اسررت و ا  هرر  دو در کشررف واقررع 

هرای روانری کند تا به حسیست رفترار و ودگگیروانشناس تج بی روی اف اد مطالعه می اند.عسید هم
است و تنامی قوانین حاکم بر  آن ط احری خداونرد متعرال « ساخته خدا»ها دست دابد. انسان، آن

را مطالعه ک د  و سرعی در درافتن قروانین آن « آف دد  خدا»است. در حسیست دک دانشنند تج بی، 
اند. ق آن و حدد،، از آنجرا تون ددنی نیز را  ددز ی ب ای اناسادی قوانین حاکم ب  انساندارد؛ اما م
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تواننرد گودرای هرای اوسرت، میاند و سخنانشان دربار  انسان، مبتنری بر  واقعیتکه به خدا متصل
 دح صرورت صراند. ب خری مترون، بهها بااند. البته متون در ادن زمینه چند گونهقوانین نهاته در آن

هادی دارد؛ مثاًل عرزت را اند که خداوند چه ط حی ردخته و در فالن موضو ، انسان چه ودگگیگاته
نیازی را در قناعرت قر ار در بندگی خود ق ار داد ، نه خدمت به صاحبان قدرت؛ احساس غنی و بی

را در جرای ددزر  هرا اندوزی؛ آسادش مطلق را در آخ ت ق ار داد ، نه دنیا و م دم ادنداد ، نه ث وت
. ب خی ددز  ه چند به ط احری خردا تصر دح (3091، ح565)مشکاة االنوار، صدابند! جودند و ننیمی

انرد کره چرون مبتنری بر  قروانین و حسرادق اند، اما به روابط میان دو دا چند دددد  اارار  ک د نک د 
کره خداونرد سیسرتم انرد؛ ماننرد ادنبندی علنیاند، قابلیرت کشرف، اسرتخ ا  و صرورتانسانی

ها را تحت تأثی  نظرام زهرد و رغبرت انسران قر ار داد  سنجی مصائب و احساس نسبت به آنانداز 
سرنجی است؛ بددن بیان که اگ  انسان به چیزی رغبت دااته بااد، هنزام فسردان آن، سیسرتم انداز 

عواطف وی را  اود و نیز سیستم احساس ووی را تح دک ک د  و موجب بزرگ اناری مصیبت می
شنااتی  مینون نیان ، )روش فهم رواناود نیز تح دک ک د  و موجب ناخ سندی و نارضادتی از آن می

کنرد، هر  دو کند و محسسی که روی حدد، کار می. دس محسسی که به رو  تج بی کار می(78ص 
انسران  و «راساخته خد»اند؛ دکی از را  مطالعه اناختی حاکم ب  انساندرصدد کشف قوانین روان

 رق آن و حدد، .« سخن خدا»ددز ی از را  مطالعه 
 توان نتیجه گ فت که:از آنچه گذات می

 اوً  ه  دو مسی ، اگ  روانند و منطسی بااند، قابلیت کشف قوانین حاکم ب  روان انسان را دارند؛
د اردن بره وارد ساختن ق آن و حدد، به مطالعات علنی موجب خداره وار»ثانیًا ادن ابهه که 

زنرد؛ ای است که به ه  دو رو  آسریب می، اگ  درست بااد، انشی  دو لبه«اودها میتسدس آن
 چ اکه روانشناس تج بی نیز اگ  ااتبا  ک د  بااد، ساخته خدا را غلط تاسی  ک د  است!

  های علنی، نتیجه فعالیت علنی دانشنندان است، چه تج بی و چه غی تج بی؛ و هرثالثًا دافته
ها، به ساخته و سرخن اود و لذا ااتبا  در تئوری و تغیی  آنچه به دست آدد به نام خوداان ثبت می

 سازد.خدا آسیبی وارد ننی


