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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییااركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اااركپژوهش  ـ جامعـه از   یهـا  تی سـو و   كی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر متقناسالم به عنوان  گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
ـ  ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
ـ ن خـود خـدمات   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    یفراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

 سه



  

بـرای  » قـرآن شـناختی در   هـای روان  درس آمـوزه «به عنوان متن درسی در زمینه  تاب حاضرك
آن و حـدیث در مقـاطع كارشناسـی و    شناسی، علوم تربیتی و علوم قر های روان دانشجویان رشته

مندان به این زمینه تحقیقی نیز می توانند از  كارشناسی ارشد فراهم آمده است كه البته دیگر عالقه
  مند شوند. آن بهره

ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك
ـ گـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه
االسـالم دكتـر محمـد     داند از مؤلف محتـرم اثـر حجـت    پژوهشگاه بر خود الزم میان یدر پا

 اهللا سـیدمحمد  احمد پناهی و از ناظران گرامی اثر آیت االسالم علی كاویانی و همكار ایشان حجت
  غروی و نیز دكتر علی فتحی آشتیانی سپاسگزاری نماید.
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  مقدمه
  

شـناختی،   شـناختی، انسـان   شـود كـه بـا مبـانی هسـتی      ای اداره مـی  جوامع بشری با علوم انسانی
اند. داشتن یك جامعه اسالمی، نیز مسـتلزم   گرفتهشناختیِ سكوالر شكل  شناختی و معرفت روش

ـ گرا شناسـی معاصـر نیـز در چـارچوب اثبـات      روانداشتن علـوم انسـانیِ اسـالمی اسـت؛      ی و ی
ی شكل گرفته و به صورت نوشـته و نانوشـته، هشـیار و ناهشـیار، مبـانی مـذكور را از       یگرا تجربه
شناسی، در كشورهای  سازیِ روان ومیسازی و ب در جهت اسالمیی دریافت كرده است؛ یگرا اثبات

ها  های فراوانی طی چندین دهه گذشته انجام شده است؛ آن تالش عربی و در كشور ایران، تالش
هـا، از مقیـاس    گونـه تـالش   یِ قابل توجهی را فراهم كرده و اكنون اینیافزا تدریج موجبات هم به

است. یك نكتـه مهـم و قابـل توجـه     ای دانشگاهی و پژوهشگاهی ارتقا یافته ه فردی، به مقیاس
كـرّات   ای، نیز بـه  اهللا خامنه نظران بر آن تأكید دارند و مقام معظم رهبری حضرت آیت صاحب كه

اند، این است كه نبایـد بـه اصـالح و پاكسـازیِ ظـاهریِ       آن را به جامعه علمی كشور انتقال داده
پاكسازیِ ظـاهری فقـط در حـد یـك      كه این شناسی (و دیگر علوم انسانی) اكتفا كنیم، چرا روان

هـا را كـاهش دهـد؛ بلكـه ضـرورت       تواند بعضـی از آسـیب   مدت، می مسكّن و به صورت كوتاه
شناسی را به عنوان بخشـی از هندسـه معرفتـی اسـالم تلقـی كنـیم؛ در ایـن صـورت،          روان دارد

ـ     شناسـی و دیگـر بخـش    تعارض و تناقضی بـین روان  تنها نه ی وجـود  هـای ایـن هندسـه معرفت
یك مجموعه واحد، مكمل یكدیگر خواهند بود؛ به عنـوان   یبلكه همچون اجزا داشت، نخواهد

شناسی اسالمی، تخالفی بـا كـالم اسـالمی، عرفـان اسـالمی، سیاسـت اسـالمی و...،         مثال، روان
شناسـی،   شناسـی، روش  نخواهد داشت، بلكـه در تعـاملی چندسـویه، در هدفگـذاری، موضـوع     

.، به كمك یكدیگر خواهند آمـد و نیازهـای متعـدد و متكثـر جوامـع انسـانی و       شناسی و.. مسئله
  سازند. اسالمی را برآورده می

 یازده



 

 

  

شناسی عمومی پرداختـه اسـت) و    این كتاب (كه به بعضی از فصول متعارف یك كتاب روان
زودی منتشـر خواهـد    است به یاری خداوند به فصول دیگر بپردازد، و) به كتاب دیگری كه (امید

شناسی اسـالمی بـه    ی از روانیشناسی با رهیافت قرآنی دارد و دورنما د، نگاهی تأسیسی به روانش
  كند. اختی را ترسیم مینش عنوان یك مكتب روان

شناختیِ قرآن، محدود به این تعداد مفهوم نیست و نیز سخن قـرآن در بـاب هـر     مفاهیم روان
ها و كاربرد ویـژه   تاب آمده است. لكن ضرورتشناختی، فراتر از آن است كه در این ك مفهوم روان

اكتفا شود؛  كرد كه به این مقدار و به این ساختار مورد نظر (تهیه متن درسی دانشگاهی)، اقتضا می
شـناختیِ قـرآن (و    در هر صورت این امكان وجود دارد كه در فرصتی دیگر، بحث از مفاهیم روان

برانگیز  ای و چالش مباحثهمحور و محتواهای  ژوهششناسی اسالمی) را با ساختاری پ مكتب روان
ارائه كرد. بدیهی است كه تالش این محقـق  » راهنمای اساتید«یا به عنوان » منبع درسی«به عنوان 

شـود، امـا بهانـه خـوبی اسـت كـه از        هم، قدمی بسیار كوچك در این مسیرِ پررهرو محسوب می
ی و تصحیح داشته باشـم  یشناسی، درخواست راهنما مندان به قرآن و روان نظران و عالقه صاحب

  شكر كنم.و پیشاپیش از محبت آنان ت
خداوند متعال را شاكرم كه توفیق نصیب فرمود تا از بین تمام اشتغاالت، به ایـن مسـیر قـدم    

اهللا  ای بنوشم. در اینجا الزم است كه از اسـاتید معظـم آیـت    گذاشته و از این زالل معرفت، جرعه
غروی و جناب دكتر علی فتحی آشتیانی كه با محبت تمام، متن اولیه این كتـاب را بـا   سیدمحمد 

دقت و حوصله كامل، مالحظه و نظرات اصالحی ارزشمندشان را ارائه فرمودند و زمینـه دقـت و   
االسـالم   و نیز از فاضل گرامی، جناب حجت وزانت بیشتر این كتاب را فراهم آوردند، تشكر كنم.

، حاصل پـژوهش ایشـان اسـت،    »سالمت روان«هی كه فصل هشتم كتاب با عنوان احمد پنا علی
  .تشكر ویژه دارم

  
  

 دوازده



  
  
  

  فصل اول

  
  اتیكل

  یآموزش اهداف

  بتواند:ن فصل یا یریادگیاز دانشجو انتظار آن است كه پس از 

  ح دهد.یرا توض یشناس و انطباق آن در روان یافت قرآنیمراد از ره  .1

  ن كند.ییرا تب یافت قرآنیبا ره یشناس روان یو عمل ینظر اهداف  .2

  آشكار سازد. یگر علوم اسالمیان دیرا در م یافت قرآنیبا ره یشناس گاه روانیجا  .3

  ان كند.یض بودن آنها را بفر شیرا نام ببرد و علت پ یافت قرآنیبا ره یشناس روان یها فرض شیپ  .4

  ح داده و مثال بزند.یرا توض یقرآن یها از آموزه یساز هیفرض  .5

  كند. یقیتطب ی، بررسیشناس ر، به لحاظ روشمعاص یشناس را با روان یقرآن افتیبا ره یشناس روان  .6

  كند. یقیتطب یر را بررسمعاص یشناس و روان یافت قرآنیبا ره یشناس روان و مسائل موضوعات  .7

  ح دهد.یاز آنها را توض یرا نام برده و بعض یافت قرآنیبا ره یشناس روان یم اساسیمفاه  .8
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ـ ض افر شیپ متعـدد   یهـا  قبـل، درس  یهـا  مسـال یان در نین كتـاب آن اسـت كـه دانشـجو    ی
ـ ن اسـاس، ا یاند؛ بر ا داشته یكل یریشناسان معاصر س روان یها افتهیرا خوانده و در  یشناس روان ن ی

نخواهد  یادیان، تالش زیدر اذهان دانشجو یشناخت _ روان یعلم یها یساز كتاب در جهت مفهوم
م یو مفـاه  یشناس ارائه كند كه با روان یكسان یرا برا یقرآن یشناخت م روانیكوشد مفاه یكرد، بلكه م

ـ  روان یهـا  ن كتاب نسبت به كتـاب یا ییرو فهرست محتوا نیآن آشنا هستند. از ا ، یعمـوم  یشناس
ـ   یم همپوشیمفاه یممكن است در برخ ـ م نیمفـاه  یداشته باشـد. بعض ـ  ز در روانی ـ  یشناس ر معاص

ـ   ین، در ایهستند كه در قرآن به آنها پرداخته نشده است؛ بنابرا شـود   ین كتاب هم از آنهـا بحـث نم
ـ    یولوژیزیق، فیتحق ، آمار، روشرفتار یستیز یها هی(مثل؛ پا ـ یمغـز و اعصـاب و...). همچن  ین برخ

ـ  ز ممكن است از قـرآن قابـل اسـتخراج باشـند كـه در روان     ین یشناخت م روانیمفاه ـ  یشناس ر معاص
  ...).و ی، رشد متعالیمعنو یازهایها و ن زهیمان، توكل، انگیحضور ندارند (مثل ا

ـ یآن است كه همـان و  یافت قرآنیعلوم در ره یها یژگیاز و یكی هـا، اصـول، احكـام و     یژگ
شكل  یافت قرآنیكه با ره یگریرند، به علوم دیگ یتعلق م یكه به خود قرآن و علوم قرآن یعواطف

ـ  مِ روانم و تعلّیق و تعلین، تحقیرند، بنابرایگ یز تعلق میرند نیگ یم ـ  یبـا ره  یشناس ، در یافـت قرآن
شود و هر گـاه بـه    یم یتلق ییفه كفایك وظیباشد، به عنوان  یجامعه اسالم ازیكه مورد ن یصورت

  نخواهند داشت. یا فهیگر وظیبه آن پرداخته شد، افراد د یاندازه كاف

  ست؟یچ یافت قرآنیمراد از ره

شـكل گرفتـه اسـت؛     2یـی گرا و تجربه 1ییگرا ر در چارچوب اثباتمعاص یشناس روان شود یگفته م
، یشـناخت  انسان یر مبانیار، تحت تأثیار و ناهشین است كه به صورت نوشته و نانوشته، هشیمنظور ا
ها و پشت  نهیزم ، اگر به پسیعنیاست.  ییگرا اثبات یشناخت و روش یشناخت ی، هستیشناخت معرفت
ـ یمحض خواه ییگرا ك اثباتیم، به یم و دقت كنیگرد باز» یشناس روان«ن یصحنۀ ا د. مـراد از  یم رس

ـ   ین مبانیآن است كه همه ا» یافت قرآنیدر ره یشناس روان« ـ ن رهیبراساس قرآن باشـند. چن ، یافتی
اسـت كـه    یانیو مستمر ندارد، بلكه جر یملل مختلف حضور قو یو فرهنگ یاكنون در جوامع علم

ـ ن هستند) در كمتر از یت كره زمیچهارم جمع كیش از یمسلمان (كه ب یها ان ملتیدر م قـرن  ك ی
ـ  م غالبِ روانیسو پارادا كیافته است و از آنجا كه از ی یباً قویتقر یگاهیآرام، جا گذشته، آرام  یشناس

ـ     یگـر، كشـورها  ید یز دارد و از سـو ی، با آن سـر سـت  یبه لحاظ ماهو و  یمسـلمان بـه لحـاظ علم
                                                           

1. Positivism 2. empiricism  



 3      كلیات

ابـراز دارنـد و    یانـد خـود را بـه انـدازه كـاف      نتوانسته ین مبانیاند، ا ، دست برتر را نداشتهیتكنولوژ
ـ » یافت قرآنیره«ابند. پس، منظور از یگاه مناسبِ خود را بیجا م بـه صـورت   یخـواه  یآن است كه م

  م.یكن یر قرآنیغ ینِ مبانیگزیرا جا یقرآن یزمانِ قابل توجه، مبان یار و طیآگاهانه و با تالش بس

  یافت قرآنیدر ره یشناس روان

 یتـر خواهـد بـود. چـون در مبـان      ر، گسـترده معاص یشناس ، از روانیافت قرآنیدر ره یشناس روان
و   یاز بعـد جسـمان   م خواهد داشت. نگاه به انسـان یهست، تعمگفته، نسبت به آنچه اكنون  شیپ
ـ ، فقط بـه بعـد دن  ییایو از بعد دن ی_ روحان یك، به بعد جسمانیولوژیزیف ـ  _ ییای ـ  یآخرت م یتعم
 4افـت. یم خواهـد  یتعم یو ارزش 3یزیتجو _ یفیصرف به نگاه توص 2یفیاز نگاه توص 1ابد.ی یم

م یز تعمین یشناخت روان ك مكتبیآنها به عنوان  یم اساسیلحاظ شوند، در مفاه ها مین تعمیاگر ا
ـ بن ، اهداف، مسائلچون موضوعات یدر امور یعنیم داشت؛ یخواه هـا   روش، یو كـاربرد  یادی

ـ ، مثـل  یشناس روان یها ها و شاخه شیها، در گرا مین تعمیافت؛ ایم خواهند یو...، تعم ، یریادگی
مثل  یكاربرد یها یشناس ت، روانمثب یشناس ، روانیت، اجتماعیجان، شخصیو ه زشیرشد، انگ

تـوان   بـر ایـن اسـاس، مـی     و...، خود را نشان خواهند داد. ت، اخالقیغات، تربیكار، صنعت، تبل
بینـی و   ای معرفتی است كه به توصیف، تبیـین، پـیش   شناسی در رهیافت قرآنی، شاخه گفت روان

كنترل رفتار و فرایندهای ذهنی انسان به عنوان مخلوق الهی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتمـاعی،  
  پردازد. های تجربی، عقلی و وحیانی می ه از منابع و روشاخالقی و معنوی با استفاد

                                                           
بـه   را از آثار و پیامدهای زیستی، فراتر بـرده و  ، تجلیات روانی انسان»شناسی با رهیافت قرآنی روان«به سخن دیگر، . 1

تجرید نفـس، الهـام، و...،   پردازد؛ بر این اساس است كه اموری همچون رؤیای صادقه،  آثار و پیامدهای روح نیز می
مباحـث   بخشـی بـه   پـردازی و انسـجام   خواهند بود؛ از سوی دیگـر، در نظریـه   شناسی با رهیافت قرآنی درون روان

 ز دنیـا، بـه انسـان   و...، نیـز در سـطحی فراتـر ا    شناسی، درمـان  ، رشد، هنجار و ناهنجار، آسیبشخصیت، انگیزش
  شود. و نابهنجارش و...، متفاوت می ها، معیارهای بهنجار نگرد. انسانی كه به آخرت باور دارد، شخصیت، انگیزه می

2. descriptive 3. descriptive-prescriptive  

گونه كـه   همان». باید و نبایدها«و بعضی » ها هست و نیست«های اسالمی، تركیبی است از بیان بعضی از  اسالم و آموزه. 4
هـای اسـالمی نیـز بـه      های توصیفی و تجویزی است، علـوم انسـانی مبتنـی بـر آمـوزه      های اسالمی اعم از گزاره آموزه

 های توصیفی منحصر دانسـت، علـومِ انسـانی    های اسالمی را به آموزه شود آموزه گونه خواهند بود. چنان كه نمی همین
شناسـی، علـومِ سیاسـی،     شناسـی، جامعـه   تـوان روان  منحصر دانست؛ نمی  انسانمبتنی بر اسالم را نیز نباید به توصیف
گیرند، به مطالعات توصیفی منحصر كرد؛ بلكه در همـه ایـن علـوم، هـم      شكل می مدیریت و... را كه در رهیافت قرآنی

اكتفا شـد، در اسـالمی بـودنِ      آنچه كه باید باشد یا نباید باشد؛ اگر به توصیفشود و هم تجویزِ ها می  واقعیتتوصیف
  ها بدانیم. اما آن را خالی از ارزش ؛را مدعی باشیم شناسی با رهیافت قرآنی روان شود. صحیح نیست كه آنها تردید می



  ها م و آموزهیدر قرآن؛ مفاه یشناس روان      4

  

  ضرورت دارد: یان چند قاعده كلینجا بیدر ا
ـ ی، اعم از اعتقـاد یاسالم یها الف) همه آموزه و...، چـه در سـطح علـوم     ی، اقتصـاد ی، اخالق

ـ شوند كـه در رأس آنهـا    یم میك مخروط ترسی، به صورت یو چه در سطح علوم كاربرد یادیبن ا ی
  )؛1386، یانیرد (كاویگ ی) قرار مینید (با نگاه برون یشناس یا هستی) ینید (با نگاه درون یشناس خدا

ـ گر بـه صـورت   یكدیها در كنار  ن آموزهیب) همه ا ـ    یسـتم مفهـوم  یك سی  1كننـد  یجـامع عمـل م
  آن است؛ یستم، به جامع بودن و در كنار هم بودنِ اجزاین سیا یها ییبایاز ز یاری). بس1391، یانی(كاو

  كه هر چیزی به جای خویش نیكوسـت   جهان چون چشم و خط و خال و ابروست
ـ یاست؛ همه  یوستاریپ یا ، مقولهیستم مفهومین سیو وجود ا یریگ ج) شكل سـت،  یچ نیا ه

  )؛1391، یانیك است (كاوین صفر و یست؛ بلكه بیك نیا یصفر 
كه در خود دارد (اجتهـاد)،   یا ژهیپژوهش و ق محتواها و روشی، از طریستم مفهومین سید) ا

، یم، نظـر داشـته و علـوم و معـارف بشـر     یمسـتق   ریا غیم ی، به صورت مستقیبه تمام ابعاد زندگ
  2ر چتر خود دارد.یز ینوع را به یژه علوم انسانیو به

و تمامِ  3م؛یكن یمالحظه م یبزرگ و جامع، از معارف اله یا اكنون اسالم را به عنوان مجموعه
، هـا، مسـائل   ، روش، اهدافها، موضوعات فرض شی، روبناها، پیر، اعم از مبانمعاص یشناس روان

 یاسـالم  یهـا  ، در آموزهیكپارچه از معارف و علوم بشریك مجموعه یكاربردها و...، را به عنوان 
از  یكه به بخش یا اثر بگذارد، به گونهژه، بر آن یو ییایمیش یك فضایم تا همچون یساز یشناور م

                                                           
های یك سیستم عینی را داراست. از جمله اینكه همه اجزای آن با هم در ارتباط هسـتند. بـا    این سیستم ویژگی. 1

شود و كل سیسـتم،   آن كاسته می بیند و از كمال می نبودن یا ناقص بودن یك جزء، عملكرد همه سیستم، آسیب
 جمع ساده اجزاست. چیزی بیشتر از حاصل

 گونه است كه همه علوم، حتی علوم طبیعی، اگر زیر چتر اسالم و در رهیافت قرآنـی  اكثری به اسالم این نگاه حد. 2
 ).1386، ایجاد شده و رشد یابند، اسالمی خواهند بود (ر.ك: جوادی آملی

هـا،   ترین دیـدگاه  این مجموعه، اجزای كوچك و بزرگی دارد كه از انسجام و هماهنگی برخوردار است، از كلی. 3
های اجرایی آن،  ترین دستورالعمل ترین و جزئی ، فیزیك و متافیزیك و...، تا كوچك، انسانبه هستی مثل نگرش

محبت به همسایه، پوشیدنِ لباسی خاص و...، با یكـدیگر تالئـم و انسـجام     مثل ضرورت مسواك زدن، انگیزه
سی مناسـب بـا ایـن فضـا تجهیـز      شنا های ریز و درشت، ما را برای ساختن و داشتنِ یك روان دارند. این آموزه

و...، تناسبِ كامل با آن فضا داشته باشـد.   ، كاربردها، مسائل، اهدافای كه به لحاظ روش شناسی كنند. روان می
اسالمی خواهنـد بـود؛ مشـروط بـر     ، دستاوردهای علمی و معرفتی بشر در طول زمان، همه براساس این دیدگاه

و...، كه در آنها وجود دارنـد برطـرف شـده و      اینكه در این دریا شناور شوند و اشكاالت روشی، ارزشی، معرفتی
 نواقص آنها كامل شوند.
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ـ   یل بشود؛ در ایتبد یخود آن مجموعۀ بزرگ اله از آن  ییهـا  رسـد بخـش   ین صورت، بـه نظـر م
شـود،   یجاد شوند و آنچه حاصل میگر ممكن است در كنار آنها اید ییها روند و بخش یل میتحل

ه حذف ین تفاوت كمتر از ناحیاكنون وجود دارد؛ ا خواهد داشت با آنچه هم یتفاوت قابل توجه
كه در  ییها میشود، دو نوع خواهد بود: اول، تعم یاد و مهم میرات زییآنچه باعث تغ 1خواهد بود.

 یها و...، داده خواهند شـد؛ دوم، تفـاوت  ها، كاربرد ، روش، اهداف، مسائلیابعاد مختلف مثل مبان
ـ ییدر تغ 2شود. ینش مطالب و اهم و مهم بودن آنها حاصل میه چیكه از ناح م)، یر از نوع اول (تعم

ـ یمفاه یبعض ـ  روان یم اساس ـ ، اضـافه خواه یاسـالم  یشناس د شـد، مثـل: نفـس، روح، قلـب،     ن
 ین برخیهمچنمان؛ ی، ایباور و نبوت ی، وحو شهود بیو مجرد، غ ی، مادی، خداباوریمعادباور

ـ جد یز از منظـر یر نمعاص یشناس م روانیمفاه ـ د دی ـ ی ـ  نشـو  یده م و  ت، بهنجـار ید، مثـل شخص
، با توجـه بـه   یطور كل به . و... یطلب ، آرامشیخواه ، كمالی، هدف زندگو درمان بی، آسنابهنجار

، بـا مكاتـب موجـود متفـاوت     یافت قرآنیبا ره یشناس روان یم اساسی، مفاهادشدهی یها تفاوت
  د بود.نخواه

  ها ها و افق دگاهیتفاوت د

 یاكنون آثار ز همین یغرب یاز حدود چهار پنج دهۀ قبل و در كشورها یعرب یاسالم یدر كشورها
ـ در آن مـوارد، انگ  یشوند، ول یافت می یاسالم یشناس و روان ینید یشناس تحت عنوان روان و  زهی

ـ     ی، در سطح فردافت از موضوعیدر در  یعمـوم  یو فضـا  یبوده است؛ امـا اكنـون جامعـه علم
 3فراتر برده است. یاس فردیرا از مق ازین ن احساسیه در كشور ما، ایعلم یها ها و حوزه دانشگاه

                                                           
شناسـی،   روانر، ممكن است رخ بدهد: الف) چنـان كـه مكاتـب مختلـف     شناسی معاص دو نوع حذف از روان. 1

هـم ممكـن    شـوند، در رهیافـت قرآنـی    كنند و باعث حذف و اضافاتی در یكدیگر می یكدیگر را نقد علمی می
علمی حذف شوند؛ ب) بعضی از مطالعات و كاربردهایی كـه ممكـن    است، با نقد عالمانه بعضی از نكات غیر 

 سی، اقتصادی و...، شكل گرفته باشند نیز حذف خواهند شد.های نژادی، سیا گیری است تحت تأثیر سو

روح ندارد، ولی محتـوای مـواد درسـی و     شود كه انسان صراحت گفته نمی ر بهشناسی معاص برای مثال، در روان. 2
، ، یا غفلـت آگاهانـه از بعضـی موضـوعات    ترتیب قرار گرفتن آنها و اهمیت دادن و ندادن به برخی موضوعات

برد كه گویی دانشجوی مسلمان همۀ نیازهای علمی خود را (بدون  ای پیش می فضای علمی این رشته را به گونه
، شـناخت  بیند؛ اما واقعیت این است كه در نقاط عطف مهم (مربوط به ماهیـت  شده می اعتقاد به روح) برآورده

 مسئله پاك شده، نه اینكه مسئله حل شده باشد. )، صورتفیزیولوژی مغز و اعصاب، و بعد متافیزیكی ادراك

نظران و حتی دانشجویان، در این امر متفق نیسـتند، بلكـه كسـانی     البته در این كشور هم همه استادان و صاحب. 3
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ن جامعـه  یاست. اگر ا یو اصالح علوم انسان ی، بازسازین حلقۀ انقالب اسالمیتر یدرواقع، اصل
 یهـا  افتهیكه هم از  یا ق عبور كند، به گونهین گذرگاه حساس به صورت مدبرانه و دقیبتواند از ا

 یها بیمدت بتواند از آس ، استفاده كرده و خود را محروم نسازد و هم در درازیدرست علوم انسان
كالنِ سبك  یها یزیر ك و برنامهیو استراتژ یدر عمق علم آن علوم، در امان بماند، آنگاه یفرهنگ

  رفته خواهد شد.یگر، پذیز به عنوان الگو در جوامع دین یزندگ
ـ   و روح و روان انسان شود به انسان یدر سطوح مختلف م  ،یقرآن دگاهیاز د  ینگاه كـرد. بررس

ـ   یا یآن از سطوح باال یها یتوانمندت روح و یماه مثـال،   یبـرا   شـود،  ین مباحـث محسـوب م
ـ ، تجریمثل معراج، وح یموضوعات ـ د روح و نی ـ ز رؤی ـ  صـادقه، از مسـائل   یای ـ یبس در  یار اساس

 یاسـالم  یها آموزه دگاهیها، هم از د ین توانمندیبه حساب خواهند آمد و ا یاسالم یشناس روان
ـ تول یرا بـرا  یا دانِ گستردهی؛ و میشناخت روان یها پژوهش دگاهیهستند و هم از د یقابل بررس د ی
ـ بـا ا  1ند.یگشا یما م ی، فرارویپرداز هیعلم و نظر ـ  ی ـ  از مباحـث روان  یارین نگـاه، در بس  یشناس

  ست.ین كتاب مورد نظر نیكرد كه در ا یپرداز هینظرتوان  یم
ـ  نگـاه كـرد و روان   یجامعه اسـالم  یازهای، به نیتوان با نگاه قرآن یك سطح، میدر  را  یشناس

ـ  ن صـورت، روان یازها به كار گرفت؛ در ایبرطرف كردن آن ن یبرا  یموجـود رنـگ و بـو    یشناس
  كند. یدا میپ یاسالم

ـ از تكن یكیمثال،  یات پرداخت؛ براینظر یو بررسشود به نقد  یگر مید یدر سطح  یهـا  كی
آن را ارائه كرده، از نظر اسالم مـردود اسـت، چـون مسـتلزم      دیكه فرو» آزاد یتداع«به نام  یدرمان

  ست؛یرفته نین امر در اسالم پذیكامل است و ا ییخودافشا
را ارائـه داد، اكنـون    ینیگزین جـا آ یرا رد كرد و بـرا  یدگاهیگر ممكن است دید یدر سطح

ـ   یشناس روان ، به عنوان تنها مكتبیچ مكتبیه گر را یكـد یهـا   شـود، بلكـه مكتـب    یشـناخته نم
ـ ن یقرآن دگاهیاند؛ با د كرده لیتعد ـ ی ـ تـوان ا  یز م ـ   ین فضـا ی ـ  ینقـد و بررس تـر سـاخت.    یرا غن

ـ را كه در منابع، آ از انسان یا ژهیو یماید سیبا یاسالم یشناس ورود به روان یبرا« ـ ات و روای ات ی
ـ   یافت می ـ » میشود، جسـتجو كن قـرآن،   یشـناخت  مثـال، در بافـت معنـا    یبـرا  .)1373، ی(تفرش

                                                                                                                                              
مـدت، زنـدگی اسـالمی فـردی، اجتمـاعی، در سـطوح خـانواده،         خواهند برای دراز را دارند كه میاین دغدغه 

 ).1391و آذربایجانی،  نهادهای اجتماعی، و درنهایت كشوری را داشته باشند (برای مطالعه بیشتر ر.ك: غروی
است كه از الفاظ خود  ی، نگاهمان به قرآن همان برداشتیدر سطح دانشگاه یافت قرآنیبا ره یشناس ارائه روان یبرا. 1

 م.یستیق و بطون و اعماق قرآن نیف و حقایگر به دنبال لطایشود؛ به سخن د یافت میات مفسران دریقرآن و نظر
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ـ  یبند است در طبقه ممكن ـ  (ICD, DSM) یاختالالت روان  و نابهنجـار  بهنجـار  یارهـا یا در معی
  د نظر شود.یتجد

ـ یره یشناس روان«گر ممكن است فراتر رفته و ید یو در سطح ـ را بـه عنـوان     »یافت قرآن ك ی
هـا،   تیاست كه باعث جمع شدن همه فعال یینهان كارِ ید. ایانسجام بخش» یشناخت روان مكتب«

ـ انگ«  ،»رشـد «شـود، ابعـاد مختلـف آن مثـل      یك چتر میر یدر ز ـ «، »جـان یو ه زشی ، »تیشخص
ل كرده و بـه  یگر را تعدیكدی...،  و» و درمان یشناس بیآس«، »یسنج روان«، »یاجتماع«، »یریادگی«

  ابند.ی یكپارچه نمود میك كلّ یعنوان 
م شده و مورد دفاع یمنسجم ترس ك مكتبیبه عنوان  یاسالم یشناس د روانین سطح، بایدر ا

ـ  یهـا  یریگ ، و جهت، موضوعی، مبانها، مسائل ، روشرد؛ اهدافیقرار گ یدرست و منطق آن  یكل
 یو بـا مبـان   1، منطبـق بـوده  یافـراد و جوامـع بشـر    یازهایم و ارائه شوند كه با نیترس یبه صورت

ـ در ا 2ذكرشده، سازگار باشند. یها میو تعم یاسالم ـ  ن سـطح، روان ی ـ ، بـا همـان تعر  یشناس ف ی
ـ موجود ن یها موجود، انواع پژوهش یها شیخواهد ماند و گرا یباق 3خودش خـود   یبـر جـا    زی

  خواهند بود.
ـ یاسالم خواهد بود؛ در ا یاز هندسه معرفت یبخش 4یشناس ن روانیا  ی، بـرا ین هندسه معرفت
 یهـا  ب در ردهیدر رأس آن مخروط قرار گرفته و به ترت یدارد، خداشناس ینید كه نگاه درون یكس

ـ یت، علـوم ترب یری، اقتصـاد، مـد  یاسی، علوم سیشناس معه، جایشناس در روان یعنیتر،  نییپا ، و یت
  ).1377، یانیشود (كاو یده مید یعی، و تمام علوم طبیهمه علوم انسان

                                                           
 شوند، نه نیازهای كاذب. یتلقی م ، نیازهایی كه با رهیافت قرآنی البته نیاز. 1

ندارنـد. شـاید    شناسی با رهیافت قرآنی كسانی كه نگاه منفی و سلبی در این جهت دارند، تصور درستی از روان. 2
هـای معـارف اسـالمی، یـا      درس ، یاخواهد چیزی شبیه اخالق می شناسی با رهیافت قرآنی كنند روان تصور می

هـای میـدانی و آمـاری     ی، پژوهششناسی اسالم النفس فلسفی بشود؛ این برداشت ناصواب است. در روان علم
ایی رفتارگر سنجی و...، تعطیل نخواهند شد، حتی مكتب ای، روان یابی، مشاهده های زمینه شناسی، پژوهش روان

مأموریتی غیـر از    شناسی، شود كه از این پس روان مهری قرار نخواهد گرفت، گفته نمی شناسی، مورد كم در روان
شود  یگرایی گفته نم انسان خواهد داشت. به مكتب» و تظاهرات روانی بینی، و تغییر رفتار ، تبیین، پیشتوصیف«

اما به همه آنها گفته خواهد شد كه آنچه شما   اید، ارزش ندارد؛ های علمی به دست آورده آنچه از پژوهش و یافته
 توانید تمام تظاهرات روانی انسان اید، كامل نیست؛ شما با این مقدار امكانات علمی بشری، نمی به دست آورده

 و رفتارهای مختلف او داشته باشید. شناسی كامل از انسان را دقیق بررسی كنید و یك روان

 و تجلیات روانی. شناسی عبارت است از علم بررسی رفتار روان. 3

  ی خواهد بود.شناخت جامع روان دانیم، بلكه یك شاخه معرفتی كه دیگر آن را علم تجربی صرف نمی. 4
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  یافت قرآنیبا ره یشناس روان ینظر اهداف

ـ  یاسـالم، اهـداف   یل هندسه معرفتیدر ذ یمعرفت یها ك از شاخهیهر   دارنـد؛ اهـداف   یتخصص
ـ  یشناس روان ، همان اهدافیافت قرآنیبا ره یشناس روان یتخصص ـ  معاص كـل آن   یر اسـت؛ ول

ـ  یها الزم است در همه شاخهز دارد كه ین یعام و مشترك ، اهدافیهندسه معرفت حضـور   یمعرفت
ـ  ، كمـال ی، خودشناسیمثل خداشناس یمثال، اگر اهداف یداشته باشند؛ برا ، برطـرف كـردن   یطلب

ـ  عام روان روزمره، و...، در اسالم مطرح باشند، اهداف یزندگ یازهاین ـ  یدر ره یشناس  یافـت قرآن
، هدف ینكنند. پس، به لحاظ نظر یخالف آن را ط یرین چارچوب باشند و مسیهمد در یز باین

عـام   رمجموعه اهدافیاست كه ز یشناخت روان یساز ، هر گونه معرفتیاسالم یشناس روان یئغا
ـ  یهد براخوا ینم یشناس مثال، روان یبرا یباشد، ول كنـد، بلكـه    ی، اسـتدالل فلسـف  یخداشناس

دنبـال كنـد. اسـالم بـر همـه       یشـناخت  را از راه معـارف روان  یباور و خدا یشناس خواهد خدا یم
ـ باشـند   ینكـه آفـاق  یكند، اعـم از ا  ید میالزم هستند، تأك دن به آن اهدافیرس یكه برا یمعارف ا ی
بـه   ینـوع  اسـت، بـه   یان، همه آنچه انفسین می؛ و در ایا انسانی یا اجتماعیباشند  یعیطب ،یانفس
  1ابد.ی یارتباط م یشناس روان

  

                                                           
و  های روانی انسان ، شناسایی همه ظرفیت»من عرف نفسه، فقد عرف رب�ه«برای مثال، به مصداق حدیث شریف . 1

های  آنها قرار داده، الزم است؛ شناسایی فطرت، روح و نفس، ظرفیت  برای فعلیت یافتنِ ابزارهایی را كه خداوند
ـ  ؛)32 ،(بقـره  »...الْم�ال#ئ�کـة� �ع�لَـآد�م� اال�س	م�اء کلَّه�ا ثُم� ع�ر�ض�ه
م	  و�ع�لَّم�: «روحی بشر مثل آموختن اسماء الهی  یوح

معـراج   ؛)7 ،(نجـم  »یم�ـر�ةA فَاس	ـتَو� ذُو٭  یدُ الْقُـو�یشَـدِ ع�لَّم�ـه
٭  �وح�یـ �ه
ـو� ا673ـ5 و�ح	ـ ا3نْ٭  یالْه�ـو� نط�ـق
 ع�ـن*ی و�م�ا«
»
السO�ـدْر�ةَ م�ـا  �غْشَـی ا3ذْ٭  یج�نَّـةُ الْم�ـاKو� ع�نـدَه�ا٭  �س�ـدْر�ة� الْم
نْتَه�ـ ع�ندَ٭  یر�آه
 نَز	لَةً اGخْر� و�لَقَدْ٭  یر�یم�ا  �ع�لَ اEفَتُم�ار
ونَه
�الْح�ـر�امY ا3لَـ الْم�س	ـجِدِالW مO�ن� یبِع�ب	دِه� لَ یاEس	ر� یالَّذِ س
ب	ح�انَ« :سیر و سفر شبانه رسول خدا(ص) ؛)17 ،(نجم »�غْشَی 

ن� یلَع�ل�م�ـه
 الَّـذِ م�ـنْه
م	اال�م	ـرِ  �اGو[ل�ـ �الر�س
ـولِ و�ا3لَـ �و�لَـو[ ر�د\وه
 ا3لَـ ...« ی:)، علـم لـدنّ  1 ،(اسراء »...�الْم�س	جِدِ اال�قْص�ـ
نط�ـق� ع
لّ�م	نَـا م� النَّاس
ه�ا یا اEیم�انُ د�اۇود� و�قَال� یس
لَ و�و�رِث�« :واناتی)، درك سخنان ح84 ،(نساء »...س	تَنبِطُونَه
 م�نْه
م	ی

ّاالرض،  ینفس، ط د یصادقه، تجر یایرؤ  ،، حافظه، ادراكیریادگیالعادۀ  فوق یها تی)، ظرف16 ،(نمل» ...رِیالطَّ
h طَر	فُـک فَلَم�ـا ر�آه
 یـا3لَر	تَـدَّ یh بِـه� قَب	ـل� اEن یـآت� اEنَـاع�ندَه
 ع�لْمe مO�ن� الdْتَـابِ  یالَّذِ قَال�« :ا از راه دوریجا كردن اش هجاب

 :و بنـده  ل محبت متقابلِ خـدا یاو از قب یعاطف یها تی) و ظرف40، (نمل» ...یقَال� ه�ذَا م�ن فَض	ل* ر�بOِ ع�ندَه
م
س	تَق�رkا 
�اKت�یفَس�و[ف�  ...«  
ت ی)، رضـا 54 ،(مائـده  »...ن�یالdْـاف�رِ �ع�لَـن� اEع�ـز�ةA یالْم
ـوqم�ن� �ع�لَـح�ب\ونَـه
 اEذِلَّـةA یح�ب\ه
م	 و�ی بِقَو[مpالOoه

 :همنوع تا سرحد جان دادن یخوردن برا )، غُصه28 ،(فجر »ةًیةً م�ر	ض�یر�بhِO ر�اض� �ا3لَ �ار	جِع�«متقابل خدا و بنده 
»hَّع�لَ فَلَع�ل hنَّفْس� eعYب�اخ� یشناس روان ینظر )، همه از اهداف7 ،(كهف »ثِ اEس�فًایوqم�نُوا بِه�ذَا الْح�دِیلَّم	  ا3نآثَارِه�م	  

ـ هـم ر  یبعـد  یهـا  نها تـا رده یب، ممكن است این ترتیشوند. به هم یمحسوب م یافت قرآنیبا ره ز شـوند و  ی
 .ان كنندیما ب یرا برا یفراوان ینظر اهداف
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  یافت قرآنیبا ره یشناس روان یكاربرد اهداف

ـ در  یانسـان  یهسـتند كـه در زنـدگ    ییتمام كاربردها  ،یاسالم یشناس روان یكاربرد اهداف ك ی
 یشناس چه روان هستند؛ اگر یقرآن یها ز برآمده از آموزهین ن اهدافیوجود دارند. ا یجامعه اسالم

 انسـان  یروان ات یو تجل 1رفتار  ا اصالحیر ییو تغ ینیب شین، پیی، تبفیز به توصین یافت قرآنیبا ره
ت دهد، در كـدام بعـد   یرا اولو یا بپردازد، چه مسئله ینكه به چه موضوعیپردازد، اما انتخاب ا یم

ـ ر كلیاستفاده كند و...، همـه تحـت تـأث    یابد، از چه روشیتر  یجد یحضور انسان یاز زندگ ت ی
ـ  یبا ره یشناس اسالم است. روان یستم مفهومیس  ی، بـه لحـاظ كـاربرد، بـا كاربردهـا     یافـت قرآن

غـات،  ی، صـنعت، تبل مثـل، كـار   یا یكـاربرد  یهـا  در عرصـه  تفاوتی ندارد و رمعاص یشناس روان
ه از ییمختلـف قـوۀ قضـا    یهـا  كودك، دبستان، خانواده، مراكز مشاوره، بخش ورزش، بازار، مهد 

دارد؛  یح و اوقات فراغـت و...، حضـور كـاربرد   ی، تفرییجۀ نهایك پرونده تا نتین یآغاز یریگیپ
ـ مثـال، در ترب  یبـرا متفـاوت دارد؛   یریگ ها، جهت ن كاربردین است كه در ایتنها تفاوت در ا ت ی

ـ تر ترب ست كه افراد را هرچه خَشنین نیافراد، هدف ا ینظام ت كننـد، بلكـه آن اسـت كـه آنـان را      ی
سـازگار   یست كه كودكان را شهروندانین نیآورند. در مهد كودك، هدف ا شجاع، مؤمن و فداكار بار 

ـ ، و...، تربدوسـت  شناس، نوع فهیخداشناس، وظ ییها بار آورند، بلكه آنان را انسان ـ ی كننـد. در   یت م
 یا شتر مصرف كنند، بلكه به گونـه یكنند كه هرچه ب یت نمیترب یا بازار، افراد را به گونه یشناس روان

ـ  شتر بكوشند و در حد ضرورت، مصرف كنند. به كار گرفتنِ روانیكنند كه هرچه ب یت میترب  یشناس
  شود. یمحسوب م یكاربرد ز اهدافا یثارگری، ایدوست  ه توكل، نوعیت روحیبه منظور تقو

  یافت قرآنیبا ره یشناس ضرورت روان

ـ   یاسـالم  یهـا  د به آموزهی، بایاسالم یو زندگ یك جامعه اسالمیداشتن  یبرا ل و یدر متـون اص
روزمـره، الزم اسـت چنـد مرحلـه      یهـا، در زنـدگ   شدن آن آموزه یجار یم. برایه مراجعه كنیاول

ـ ن مرحله ایرد؛ اولیها صورت پذ پردازش در آن آموزه ـ ن اسـت كـه آنچـه را از طر   ی ق كلمـات و  ی
انـد؛ در   ان شدهیشارع ب یاز سو م كه واقعاًیم، معلوم سازیكن یم یافت و تلقیمكتوب، در یها واژه

ـ  ثیر، حدیشوند، همچون، تفس یل به علوم اسالمیها تبد افتهین ید ایقدم بعد با ، عرفـان  یشناس
                                                           

ها وجود دارد، رفتـار فیزیولوژیـك،    اعم است از: رفتار غریزی (ویژه نوع) كه در حیوانات و انسان منظور از رفتار. 1
گیریم و انجام  ای كه تصمیم می مثل سرخ و زرد شدن و...، رفتار ارادی قابل مشاهده، مثل همه رفتارهای روزمره

  . ی و...های كالم ها و لغزش ارادی، مثل تیك دهیم، رفتارهای بازتابی غیر  می
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ـ ن قـدم ضـرورت دارد ا  ی، و...؛ در ای، فقه اسالمی، كالمِ اسالمیاسالم ، اخالقیاسالم ن علـوم  ی
ـ نكننـد. ا  یگر را نفیداشته باشند و همد یگر، هماهنگی، با همدیاسالم ن دو مرحلـه بـه مقـدار    ی

است، فرهنگ، یم، در اقتصاد، سیتوان یتالش ادامه دارد؛ اما نم نیاند و همواره ا انجام شده یادیز
ـ  یطور مسـتق  ها به ن آموزهیه، بازار، و...، از همییآموزش و پرورش، قوه قضا نهـا  یم، ایم اسـتفاده كن

ـ ستند؛ مرحله بعـد ا یما ن یامروز یجامعه و زندگ یكاربرد یازهاین یم، پاسخگویطور مستق به ن ی
گونـه   كشف و استخراج شوند. همان یعلوم انسان یها واره ، نظامیاسالم ن علومیاست كه از دل ا

ـ ، در امجتمعناو  اقتصادنا، فلسفتناهمچون  یبا ارائۀ آثار باقر صدر دمحمدید سیكه شه ن جهـت  ی
ك از ی چیر هن روزگار برداشته شود، دیا ید در مورد همه علوم انسانین قدم، بایكرد. ا ییها تالش
كـه   یجاد شده است. تا زمـان یا یوارۀ كامالً اسالم نشده نظام یمدع ی، كسیعلوم انسان یها رشته

گر را بـه  یطور كامل كشف و استخراج نشده، در كنار هم قـرار نگرفتـه و همـد    ها به واره ن نظامیا
ـ  یها و جوامع، اسـالم  افراد، گروه ی، كامل نكرده باشند، زندگیو انتزاع یلحاظ مفهوم شـود.   ینم

ـ بر آ یمبتن یشناخت نظام روان ین مرحله قرار دارد، تا وقتیز در همین یشناس روان ـ ات و روای ات را ی
افـراد و   یشناخت روان یو رفتارها ها، عواطف م شناختیتوان یم، نمیكشف و استخراج نكرده باش

از  ییها ن كتاب، تالش شده است تا گوشهیم. در ایبر اسالم شكل ده یرا مبتن یاجتماع یها نهاد
  كشف و استخراج شود. یشناخت ن نظام روانیا

  یافت قرآنیبا ره یشناس روان یشناس روش

كـه در   یمعرفت كند؛ هر روش یدا میم پیصرف تعم یتجرب از روش یاسالم یشناس در روان روش
رفتـه و از آن اسـتفاده كـرده و    یاز معارف خود، آن را پذ یا طهیدسترس بشر قرار دارد و بشر در ح

ـ ن  »یشـناخت  معرفـت روان «عات دفاع از آن را دارد، در مطال یآمادگ ـ ز قابـل اسـتفاده اسـت؛ ا   ی ن ی
ـ  یخیو تار یدانیش میمای، پیرونیو ب یها اعم هستند از تجربۀ درون روش ، تعبـد  ی، اسـتدالل عقل

ـ نجـا بـر آن تأك  یآنچـه ا  . و... ینیمتونِ د یل محتواینسبت به آنچه منبع معقول دارد، تحل ینقل د ی
ـ یبا ره یشناس ن است كه روانیشود ا یم ـ  خـود را در روش  یافت قرآن ـ یب یتجرب محـدود و   یرون

تـر و   تـر، كامـل   قیرد تا به دستاورد دقیگ یبهره م یا شده  اثباتكند، بلكه از هر روشِ یمحصور نم
ـ  یبحث م یداریخواب و بزۀ یاز انگ یمثال، وقت یتر برسد؛ برا حیصح سـت كـه در   ین یشود، منع

ـ ش میمـا ی، پی، نقلی، عقلیشهود یها ، روشیشناخت و عصب یكنار انجام مطالعات تجرب  یدانی
ـ رؤ«مثـل،   یگـر ید یشـناخت  نهـا، ابعـاد روان  یز به كار گرفته شوند، در كنار ایو...، ن ، »صـادقه  یای
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ـ  ین یرند. منعیز مورد بحث قرار گیو...، ن» ایر رؤیتعب«، »ایانواع رؤ«، »چرخۀ خواب«  یست كـه وقت
ـ  یبررس NREM" 2"و  REM"1"و ارتباط آنها با خواب  یامواج مغز ـ شـوند، آ  یم ات قـرآن هـم   ی

ـ گونه مطالعات، درنها نیبا ا 3كند؛ یه میشود كه خواب را به مرگ موقت تشب یبررس ـ ت بـا  ی ك ی
ا اتخاذ نظر یو رؤ یداریدر باب خواب و ب انسان یشناخت روانت ی، راجع به ظرفیشتریت بیجامع

ادشده ی یها كه در اسالم وجود دارد، از روش یشناخت م روانیاز مفاه یاریبس یشود. در بررس یم
ـ  م روانیمفاه یمثال، برخ یاستفاده شده است. برا ـ را از ا یاجتمـاع  یشناس ـ ن طری ق كشـف و  ی

  ).1382از مؤلفان،  یاند (جمع استخراج كرده
بـودن   یشناخت ارِ روانی، مع»روش«، »یافت قرآنیبا ره یشناس روان«است كه در  یادآوریقابل 

ـ یب شین، پییمربوط شود، تب فیكه به توص یا یست؛ بلكه هر بررسیمباحث نا نبودن ی ـ و تغ ین رِ یی
  رد.یگ یم یجا یاسالم یشناس خواهد بود و در روان یشناخت ، روانانسان یات روانیو تجل رفتار

  ان علومیدر م یافت قرآنیبا ره یشناس روان  گاهیجا

اسـت؛ در   یبعد جـار  یا خچهیدو بعد تار یگر، دارایان علوم دیدر م یشناس گاه روانیجا یبررس
گـر  ید یدانسته و بخشات یعیاز طب یالنفس را بخش ونان، علمیو فالسفه  ، ارسطویا خچهیبعد تار

ـ انـد؛ رواق  بحث كـرده  یرا در مجموعه علوم عمل یشناس روان از مسائل ـ ان نی ـ  ز مسـائل ی را  یروان
ـ    یشناس روان ؛ مسائلانیاند. جابر بن ح ات دانستهیعیاز طب یبخش ـ  یرا در زمـره علـوم عقل  یاله

 یشناس روان مسائل یم)؛ فاراب866ق/252 ت كرده است (میتبع از ارسطو یداده است؛ كند یجا
ـ  یم یعیرا از جملۀ علوم طب ـ  بـن م)؛ ا950ق/339هـم هسـت (م   یداند كه مرتبط با علوم اله  نایس

ـ  یر منزل، سی، تدب(اخالق یو علوم عمل یعیان علوم طبیرا م یشناخت روان مسائل نـد  یب یاسـت) م
مباحـث  ) و یمباحث مربوط به جوهر نفس را از علوم مكاشف (نظـر  یم)؛ غزال1037ق/428(م

در علـومِ معاملـه مطـرح كـرده     » علم به احوال قلـب «را تحت عنوان  یروان یها دهیمربوط به پد
  ).1360 ، یاست (حجت

به تأمـل و   ازین ی، قدریگر علوم اسالمی، با دیاسالم یشناس ت ارتباط روانیفیدر خصوص ك
  .شود یارتباطات م یبه بعض یا اختصار اشاره . بهدقت است

                                                           
1. Rapid Eye Movement 2. Non Rapid Eye Movement  

3 .»
�ا3لَـ یاv7ـy5خْر� ر	س�ـل
یو�ه�ـا الْم�ـو[ت� یع�لَ �قَض� �م	س�h الَّت�یم�نَام�ه�ا فَ �لَم	 تَم
ت	 ف� �و�الَّت�ن� م�و[ت�ه�ا یا�5v7نفُس� ح� �تَو�فَّی ال�oه 
kس�م
  ).43(زمر، » ...�اEج�لz م
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ن، از دو یسـروكار دارد؛ بنـابرا   یمسـلمانان در ابعـاد مختلـف زنـدگ     یف رفتـار یفقه با وظـا 
ـ  یشـناخت  روان یهـا  افتهیرد؛ الف) از یبهره گ یاسالم یشناس ممكن است از روان جهت  شـود  یم

مثـال،   یاز اسـتدالل اسـتفاده كـرد؛ بـرا     یبه عنوان بخش یند اجتهاد و استنباط احكام الهیفرا در
ـ ف نوجوانان دختر و پسر، افزون بـر آ یمعلوم ساختن سن تكل یممكن است مجتهدان برا ات و ی

ـ دق ییشناسـا كننـد، بـا    یم ییراهنما» یمیسن تقو«كه ما را به  یگرید یها ات و استداللیروا قِ ی
نـد اجتهـاد   یز در فرایرا ن» یسن عقل«ن مختلف، مفهوم یدختران و پسران در سن یروان یها یژگیو

ـ  گونه استفاده نیاز ا 1وارد سازند. ـ     یها در فقه م  از موضـوعات  یاریتوانـد فـراوان باشـد؛ ب) بس
ـ فقه برر یها در گروه یت فقهیثیگونه كه با ح همان یفقه ـ  یس ـ   یم ـ ثیتواننـد بـا ح   یشـوند، م ت ی

ـ  روان یهـا  ز در گروهین یشناخت روان ـ  یشناس ـ مثـال در فقـه، از وجـوب     یشـوند؛ بـرا   یبررس ا ی
ـ ن یشناس شود، روان ی، بحث م»ثاریا«و » جهاد«استحبابِ  ـ ی ـ «توانـد بـه    یز م   ،»نیـی تب«، »فیتوص

بپــردازد.   »ثــاریا«و   »جهــاد«افــراد و جوامــع در خصــوص  یرفتارهــا» اصــالح«و » ینــیب شیپــ«
ثـار و جهـاد   یشـتر ا یب یط و بـا چـه مقـدمات   ین كند كه افراد در چه شراییتواند تب یم یشناس روان

مـردم دربـارۀ    یاجتماع ست؟ نگرشیا نكردنِ آنان چیثار كردن یجهاد و ا كنند؟ علل و عوامل یم
ـ  یت كرد و در جهـت ره یتوان آن را تقو یثار چگونه شكل گرفته و چگونه میجهاد و ا  یافـت قرآن

، از یگـر علـوم اسـالم   ید یبـرا  یبه عنوان مكمل یافت قرآنیدر ره یشناس قرار داد؟ درواقع، روان
  جمله فقه خواهد بود.

ـ یاسالم یشناس ز با روانیفلسفه ن  موضـوعات   توانـد داشـته باشـد، الـف)     ی، دو نوع تعامل م
ـ یآن (رؤ یمثل روح و تظاهرات رفتار یمثال، امور یبرا  مشترك دارند، ـ ر رؤیا و تفس ـ ی  یا، و بعض

 یدارد)، نفس و انواع آن (اماره، لوامـه، مطمئنـه)، امـور    یالعاده كه نفس انسان خارق یها تیظرف
هستند كه هم در فلسفه حضور دارنـد   یو...، از موضوعات ی، دور خوانیزم، دور جنبانیپنوتیمثل ه

طه متفـاوت اسـت.   ین دو حیآنها در ا  یت بررسیثیح ی، ولیافت قرآنیبا ره یشناس و هم در روان
ـ  روان«اد خواهند بود؛ ب) از آنجا كـه در  یان شوند، زیل، بیتفص ، اگر بهنه مسائلگو نیا بـا   یشناس

ـ « سـت، روش ین مسائل  »بودن یشناخت روان«ار ی، مع»روش«، »یافت قرآنیره كـه از قبـل   » یعقالن
افت یبا ره یشناس مشترك خواهد بود. روان یقرآن یشناس خورده است، با روان» یفلسف«برچسبِ 

  كند. یبه فلسفه هم، دراز م ازی، دست نیعقل» روش«، در یقرآن
                                                           

گونـه اسـتفاده كـردن كـامالً توجیـه       شكل گرفته، این شناسی با رهیافت قرآنی چون فرض بر این است كه روان. 1
 هم خواهد داشت.
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ـ بـه عنـوان     رد؛یگ یم یاسالم موضوعاتش را از اخالق ی، برخیاسالم یشناس روان ك ابـزارِ  ی
ـ قرار گ یاخالق و موضوعات تواند در خدمت اخالق یمؤثر م ـ ی ـ  توانـد اهـداف   یرد؛ م را  یاخالق

جـاد،  یا یهـا  زمیل كنـد؛ مكـان  یتبـد  یو رفتـار  یا به واسطه ی كلسازد؛ آنها را از اهداف یاتیعمل
ـ    یمثبت و منف یف صفات اخالقیا تضعیت یتقو ،ینف ـ توانـد در تغ  یرا ارائـه كنـد؛ م و  ر رفتـار یی
ـ یایب به كمك اخالق نگرش رییتغ ـ و جامعـه را از ح  هـا  توانـد افـراد و گـروه    ید. م ـ ی ، یث اخالق

ـ  به روان ازیشبرد اهدافش، نیپ ی، برایاسالم كند. به سخن بهتر، اخالق فیو توص بسنجد  یشناس
  دارد. یاسالم

ـ  یاستفاده م یاسالم یشناس از روان ز همانند اخالقیعلم كالم ن  از موضـوعات  یاریكند و بس
ـ  ین رهگذر، در فضایشوند و از ا یشناخت ل روانیسپارد تا تحل یم یشناس خود را به روان م و یتعل

مثـل حضـور    یاز امور اعتقاد یاریبس یریپذ ابند. باوریب یتر گاه مناسبیجا ، یریپذ تعلم، و باور
ـ ، باور بـه غ یبیغ یروزمره، امدادها یدر زندگ خداوند ـ و ترت بی  یب اثـر دادن بـه آن در زنـدگ   ی

ـ یروان و علوم غر از امور فرا یاریآن و بس یروزمره، باور به روح و نفس و كاركردها و  یبه، با بررس
ـ توان م یب، مین ترتیتر خواهد بود. به هم ار آسانیبس 1یشناخت روان یها لیتحل ـ  ان روانی  یشناس

  كرد. ییرا شناسا ییها ز رابطهین یگر علوم اسالمیو د یاسالم

  یاسالم یشناس روان یها فرض شیپ

م؛ یپرداز یض مطرح است كه به بحث دربارۀ آنها نمفر شی، چند پیقرآن یشناس داشتن روان یبرا
  م:یكن یبلكه آنها را به عنوان اصول موضوعه اخذ م

  3است. یشناخت اعتبار معرفت یدارا 2مسلمانان ی) برایِوح ام ی(پ یمعرفت نقل  .1
ـ سـت، بلكـه   ین» یتجرب یشاخۀ علم«ك ی، »یافت قرآنیدر ره یشناس روان«  .2 شـاخۀ  «ك ی

  است.» یمعرفت
  برد. ی...، بهره مو ی، نقلی، شهودی، عقلیمختلف تجرب یها ، از روشیمعرفت ن شاخۀ یا  .3

                                                           
گونـه امـور اگـر     بسـیاری از ایـن   بینـی و تغییـر اسـت؛    ، تبیینِ علّی، پیشی توصیفشناخت منظور از تحلیل روان. 1

بنایی و پیامـدهای آنهـا معلـوم     زیر شوند و شكل ظاهری بروز آنها و علل و عوامل درستی برای افراد توصیف به
ی حاصل شده شناخت های آن به صورت روشن بیان شود، برای افراد یك انسجام روان ها و نمونه شود و مصداق

 پذیری آنها كمك خواهد كرد. و به باور

  اند. بلكه بسیاری از معارف وحیانی، میان همه موحدان و ادیان توحیدی مشترك. 2
 توضیح اینكه پیام وحی برای موحدان، در ابتدا، با واسطه استدالل عقلی، پذیرفته شده است.. 3
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بـودنِ   یشناخت روان«، عبارت است از: »یاسالم یشناس روان  معرفت«بخشِ  محورِ وحدت  .4
  گر.یا امور دیا هدف، ی ، نه روش»آن و مسائل موضوعات

ـ روزمره است، پ یحضور در زندگ یقرآن برا  .5 ـ روان آن، بای  ید تـالش كننـد تـا در زنـدگ    ی
  شود.  یجار

(از جملـه   یروزمره، امروزه در قالـب علـوم انسـان    یزندگن در یاز حضورِ د یادیبخش ز  .6
  است.  )یشناس روان

را  یشـناخت  ق روانیتـوان حقـا   یدارد و از هر دو نوع، م یو انشائ یاخبار یها اسالم گزاره  .7
  استنباط كرد.

ـ  یفایبه سؤاالت، ا ییند اجتهاد در پاسخگویفرا  .8 كـه ممكـن   گونـه   كنـد. همـان   ینقش م
كنـد، اگـر    ند اجتهاد، آن را حلی، اختالف وجود داشته باشد و فرایل نقلیان دو دلیم است

ـ ی، یل عقلین دو دلیب ـ  یا عقل ـ ، یو نقل ـ ی ـ  یا تجرب ـ ، یو نقل ـ ی ـ  یا تجرب ـ ، و... نیو عقل ز ی
ـ نـد اجتهـاد، د  یها هـم، در فرا  گونه اختالف نیباشد، ا یاختالف ده شـده و راه خـروج از   ی

  شود. یمشكل معلوم م
ـ ی، با»یاسالم یشناس روان« یساز فراهم  .9  ید در درازمدت، از كانال اجتهاد و مباحثات علم

  تر شود. ج كاملیتدر ح شده و بهیفراوان تنق
و...،  یده گـرفتن معادبـاور  یبودن، ناد یارزش ر ی، غینگر ی، جزئییگرا یمانند ماد ییها فرض شیپ
انـد كـه مـورد قبـول اسـالم       نقش كرده یفایاند و ا داشته یر حضور قطعمعاص یشناس روانز در ین
  ).1391، یجانیو آذربا یست (ر.ك: غروین

  در قرآن یشناخت روان یها هیفرض

ـ  دهین پدیو روابط ب یت، چگونگیشمندانه است دربارۀ ماهیا گمان اندی، حدس هیفرض ا و یها، اش
كشـف مجهـول كمـك     ین راه بـرا یتر ن و محتملیتر كیص نزدیرها، كه محقق را در تشخیمتغ

  اند: ذكر كرده هیفرض یبند صورت ی) چهار هدف برا1972و همكارانش ( یكند؛ ار یم
  شود؛ یم یش معرفت علمیآورد و موجب افزا یفراهم م یشین آزماییالف) تب

  پردازد؛ یرها میان متغیرابطۀ م فیشود و به توص یان میب یب) به صورت ربط
  است؛ یك هدف اختصاصیكند و معرف  ین مییپژوهش را تع ییاجرا یها تیج) مجموع فعال

  آورد. یپژوهش فراهم مج یگزارش نتا یبرا ید) چارچوب
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ـ یبا ره یشناس روان«ا در ین سؤال است كه آیا یاكنون جا ـ  »یافت قرآن  یهـا  هی، حضـور فرض
ـ ن سؤال، از دو منظـر با یپاسخ به ا یشود؟ برا یز متفاوت میپژوهش ن ـ د سـخن گفـت؛ اول، آ  ی ا ی

ن است، چنان كـه  یا نه؟ پاسخ ایشود  یر مییتخوش تغ، دسیشناس در روان یساز هیو فرض هیفرض
ـ ی یگسترش م یپژوهش و موضوعات مسائل ـ  و آزمـونِ   یسـاز  هیابند، به تبع آن، فرض ه هـم  یفرض

ـ ی یا بزرگ، جزئیها ممكن است از هر آموزۀ كوچك  هین فرضیابد؛ ای یگسترش م  یاسـالم  یا كل
ـ یا مجازیند. دوم، آیشوند، به دست آ یم یتلق یشناخت روان یكه موضوع ـ  یم از قرآن كه وح  یاله
 یات قرآن را داراین است كه پژوهشگر مسلمان، آیا نه؟ پاسخ ایم یاستخراج كن یا هیاست، فرض

دۀ خود را به ینكه ایا یبرا یبه آزمودن آن ندارد؛ ول ازیداند و ن یم یشناخت ت معرفتیوثوق و حج
ـ    یگران عرضه كند، میبه د یزبان علم ـ   هیتوانـد آن را در قالـبِ فرض ـ ب هیو آزمـونِ فرض ان كنـد؛  ی

ـ بـه قـرآن و آ   یشناخت ر مسلمان باور معرفتیپژوهشگرِ غ ـ یات آن نـدارد؛ بنـابرا  ی توانـد   ین، او م
ـ  یها ات قرآن و دادهیاز آ یاریبس ـ  هیآن را به عنوان فرض  1كنـد و آن را بـه آزمـون بگـذارد.     یتلق

ـ پژوهشـگر غ  یتوانند بـرا  ین جهت هم میفۀ قرآن از ایات شرین، آیا بنابر  یا نـه یر مسـلمان، زم ی
را در خـود   هیفرض یده شكل یها هستند كه مالك یاتید. منظور، آیجد یها پژوهش یباشند برا

ـ مثال، چند مورد از آ یات هست؛ برایگونه آ نیاز ا یمتعدد یها در قرآن نمونه 2دارند. ات قـرآن  ی
  3م:یكن یرا ذكر م

و » طـور مرتـب   بـه  خواندن خداوند دعا كردن و «با » دن مؤمنانیب دیآس«ر یان دو متغیم _ خداوند
  4اعالم كرده است. یهمبستگ» خدواند یترك دعا«با » بیبرطرف شدن آس«ر ین دو متغیطور ب  نیهم

                                                           
تلقی كرده و  های اسالمی را به عنوان یك سیستم مفهومی ، الزم است كل آموزهبرای آزمون كردن مفاهیم قرآنی. 1

ِ  متغیرهای مختلفی را كه در فضای آزمون حضور دارند، مالحظه كنیم و آزمون در بافـت معناشـناختی مناسـبِ   
  خودش صورت پذیرد.

شـده در   پذیر باشد، یعنی مفاهیم و متغیرهـای مطـرح   . آزمون1اند از:  بارتع های تدوین فرضیه بعضی از مالك. 2
قدرت تبیین داشته باشد،  .2هایی برای سنجش باشند؛ ، قابل تبدیل به تعاریف عملیاتی و واجد شاخصفرضیه

. همبسـتگی یـا   3نعكس كند. ای ساخته شود كه واقعیت مسئله یا متغیر یا روابط مورد مطالعه را میعنی به گونه
ای مرتبط بوده و با اصـول كلـی و دانـش موجـود هماهنـگ       . با نظریه4رابطۀ میان دو یا چند متغیر را بیان كند. 

. فارغ از مفاهیم ارزشی و اخالقی، بلكه ناظر بر واقعیت و حقیقتی 6. روشن و دقیق و اختصاصی باشد. 5باشد. 
 باشد كه محقق قصد كشف آن را دارد.

 ای داشته باشند، زیاد هست. توانند از آنها، تلقی فرضیه از این نمونه آیات، كه غیر مسلمانان می. 3

�ا3لَـ دْع
نَایـقَاع�دًا اEو[ قَآئ�م}ا فَلَم�ا کشَـفْنَا ع�نْـه
 ض
ـر�ه
 م�ـر� کـاEن لَّـم	  اEو[م�س� اال3نس�انَ الض\ر\ د�ع�انَا ل�ج�نبِه�  و�ا3ذَا«. 4 
» ...ض
ـرOٍ م�س�ـه
 ).12، (یونس
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ان یز میو ن» به درگاه خدا یدعا و زار «با » آمدن مشكل«ان یم  ،ن موضوعیگر در همیۀ دی_ در آ
  1قرار داده است. یو همبستگ یندیهما»  یدعا و زار  یفراموش«با » نعمت یفراوان«

ـ ت شدن و یهدا«با » مجاهدت و تالش در راه خداوند«ان یگر مید یا هی_ در آ افتن راه مـورد  ی
 2كرده است. یو همبستگ یندیاعالم هما» ت خداوندیرضا

ـ   ان یطغ«با » بندگان یبرا یوسعت روز«ر ین دو متغیب _ خداوند » نیو ستم كـردن آنـان در زم
 3اعالم كرده است. یهمبستگ

  یقرآن یشناخت روان موضوعات

ـ بخـشِ ا   ار وحدتی، مع»یافت قرآنیبا ره یشناس روان «در  ـ  ی ، عبـارت اسـت از   ین شـاخه معرفت
ـ سـت، سـخنان ز  یچ یشناس روان نكه موضوعیآن. در ا موضوع ـ گفتـه شـده و مكاتـب ن    یادی ز ی

، »نفـس «مثل  یز تاكنون موضوعاتین یاسالم یشناس روان یاند؛ برا خود را داشته یها یریگ جهت
م یبخواه یوقت ی)؛ ول1391، یجانیو آذربا ی، و...، گفته شده است (غرو»عمل«، »فطرت«، »روح«

م ی، هدف، مفـاه ، مسائل، روش(مشتمل بر موضوع یك شاخه علمیرا به عنوان  یشناس كل روان
ـ یله مفـاه یشده در آن به وس حاصل یرهاییم و تغیارائه كن یقرآن یها و...) به آموزه یاساس  یم قرآن

رسد  ین صورت به نظر میم، در اینیبب یك معرفت قرآنیگاه یم و آن را در جایت بشناسیرا به رسم
نفـس نظـر دارد و بعـد     یرش نباشد، چون فقط به بعد تجـرد ی، قابل پذبه عنوان موضوع» روح«

ز هـر كـدام فقـط    ین» عمل«و » فطرت«شود.  یآن را شامل نم یرفتار ات یآن با بدن و تجل یارتباط
ـ » نفـس «دهنـد، امـا    یرا پوشش م یشناس روان از مسائل یبخش ـ  روان توانـد موضـوع   یم  یشناس

رموضـوعات باشـد؛ ضـمن    ید جامع همۀ زیبا یاسالم یشناس روان موضوع 4شود. یتلق یاسالم
                                                           

  ).9(زمر، » ...م�ن قَب	ل
 ه�یا3لَدْع
و یم�ا کانَ  �ه� ثُم� ا3ذَا خَو�لَه
 ن�ع	م�ةً مO�نْه
 نَس�یا3لَ ب}ایم
ن�م�س� ا35v7نس�انَ ض
ر~ د�ع�ا ر�ب�ه
  و�ا3ذَا«. 1
 ).69(عنكبوت، » ن�یو�ا3نَّ ال�oه� لَم�ع� الْم
ح	س�ن� س
ب
لَنَانَّه
م	 ینَا لَنَه	دِیج�اه�دُوا ف� ن�یو�الَّذِ«. 2
  ).28، یشور» (...ا�5v7ر	ض* �ف�ب�س�طَ ال�oه
 الرOِزْق� ل�ع�ب�ادِه� لَب�غَو[ا  و�لَو[«. 3
شـود؛ حتـی اگـر     ی، به روح از حیث روح بـودن پرداختـه نمـی   شناسی اسالم در روان بیان مطلب این است كه. 4

است كه روح به بدن تعلق دارد و میان مردم  شود، مربوط به زمان حیات پیامبر(ص) هم می» معراج«صحبت از 
شـود بـه زمـانِ     االرض و...، مربوط می ِصادقه و طی . تجرید نفس و رؤیایشود گردد و آثارِ معراج زمینی می برمی

شود. اموری كه به بعد تجردی نفس مربوط شـود و هـیچ    یاد می» نفس«حیات و تعلق روح به بدن، كه از آن به 
پس از مرگ هم  دیگر، روح انسان گیرد؛ به سخن ی قرار نمیشناخت ربطی به بدن نداشته باشد، مورد مطالعه روان

اآلخـره و قیامـت و بهشـت و     حضور دارد، اطالعاتی در متون دینی درباره آن هست، درباره عوالم دیگر و منازل
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ـ د از زیدهد، با یر را پوشش ممعاص یشناس روان نكه موضوعاتیا ، »معـراج «مثـل   یر موضـوعات ی
ـ یغ یامـدادها «، »سحر«» االرض یط«، »روح د یتجر«، »ِصادقه  یایرؤ« حضـور  «، »یثـارگر یا«، »یب

ـ   ین مالحظات، به نظر مینباشد. با ا یز خالیو...، ن »روزمره یدر زندگ یت الهیمش تـوان   یرسـد م
ـ  «ز یو ن  »عمل «و   »فطرت«را دربردارندۀ » نفس« ـ یدانسـت، بنـابرا  » روح یبعـد تعلق م یتـوان  ین، م
ـ  » نفـس «ز به یرا ن یر روحآثا  ات ویو تجل  »روح« ـ جامع یرا دارا» نفـس «م و ینسـبت ده ت الزم ی

ـ  زین صورت، ریم در ایكن یتلق» یاسالم یشناس روان« دانسته و آن را موضوعِ ار یموضوعات آن بس
  گسترده خواهند بود.

شود انتظـار شـمارش    یوسعت دارند كه نم یر به قدرمعاص یشناس روانزِ علم ی رموضوعات
شكل  یشناس المعارف بزرگ روان ك دائر�یگر، یكدیدر كنار  ن موضوعاتیآنها را داشت. جمعِ ا

آن و تفاوت آن بـا    و موضوعات یاسالم یشناس از روان ییارائۀ دورنما یتوان برا یم یدهد، ول یم
  ).1_1گانه اشاره كرد (شكل شماره  سه یبند میك تقسیر، به معاص یشناس روان

ـ  كه در روان یالف) موضوعات ـ  یشناس ر بـه آنهـا پرداختـه شـده امـا ممكـن اسـت در        معاص
ـ یقـوم  یها یریسوگ یا دارایت برخوردار نباشند، یاز اولو یقرآن یشناس روان ، ی، نـژاد یتی، جنس

هـا، و   روش  هـا،  هیاز نظر یناش یرینش مسئله، سوگی، در گزیدر مبان یریسوگ  ،یاسی، سیاقتصاد
  ).1391، یجانیو آذربا یم... باشند (غرویمفاه

ـ  یشناس كه هم در روان یب) موضوعات ـ  ر مطـرح بـوده و هـم در روان   معاص  یاسـالم  یشناس
ـ یت است مثل: همه مباحث و مفـاه یاولو یدارا مختلـف كـه    یهـا  شیمكاتـب و گـرا   یم اساس

ـ  روان یهـا  ها و دانشـنامه  فهرست مطالب كتابشود با مراجعه به  یم ـ مالحظـه كـرد،    یشناس ا ی
ـ  ا پژوهشگرِ روانیهر استاد، دانشجو  یها پراكنده كه به تناسب عالقه یموضوعات ممكـن   یشناس

  1د.یایاست به ذهن ب
  

                                                                                                                                              
العه شود؛ ولی اینها اصالً مورد مط می جهنم، ثواب و عقاب و...، اطالعات زیادی هست كه مربوط به روح انسان

  شوند. ی واقع نمیشناخت روان
امید، قناعت، صـبر، بـیم،    خوف،   آرامشِ روانی، حزن، س، نف  بریم؛ مثل؛ عزت برای مثال، بعضی از آنها را نام می. 1

ِروانی، پیری،  ، تبلیغات و جنگ شناسی، عواطف روان فراوان فرا وعات، كار و تالش، موض، مرگ، غم، شادیامید
فـردی،    هـای میـان   ِنفس، خـانواده، جاذبـه   و عزت  آرزو، عشق، معیارهای سالمت روان، بازی، اعتماد به نفس

  تنـی، انسـانِ   _ هـای روان  بیمـاری   ناهشیار،  ، هشیار و، قوای انسان، برداشت اولیه، اسنادهمنوایی، پرخاشگری
  . كامل، بهداشت روانی، محبت، تحسین و تلقین، سرگردانی و حیرت، میل جنسی و...
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  یاسالم یشناس زموضوعات روانی: ر1_1شكل 

  
 یافت قرآنیبا ره یشناس اند، اما در روان ر مطرح نشدهمعاص یشناس كه در روان یج) موضوعات
مثـل؛   یتوان به موضـوعات  یمثال، م یادند. برایز زین گونه موضوعات نیشود، ا یبه آنها پرداخته م

 د با كفار، زهد، تقـدس، علـومِِ  یبا مؤمنان، برخورد شد یمهربان توكل، قناعت، تقوا، تواضع،  توبه، 


