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 سخن پژوهشگاه

در  ]یانسـان یهـا دهیو ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان
نـار کدر  یانیـوح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذکان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا
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 ییآارکو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و  کیـجامعـه از  یهـا تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیارآمد در جامعه اکپژوهش 
گـر ید یاز سـو یرانـین مؤلفه فرهنگ ایتر یو اساس یانیوح یها آموزه  نیتر اسالم به عنوان متقن

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

نـه ی، زمیاسـالم یانگذار جمهوریبن ینیامام خم یاز سو یقت راهبردین حقیتوجه به ا
ت یو عنا ییفراهم ساخت و با راهنما ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   یارکدفتر هم یریگ لکش
نه ین نهاد، زمیتجربه موفق ا. ل گرفتکش یعلم ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا

در سـال  یآموزش عـال گسترش یب شورایآن فراهم آورد و با تصو یها تیگسترش فعال یرا برا
 حوزه و یمؤسسه پژوهش«به  ١٣٨٢س شد و در سال یستأ »ده حوزه و دانشگاهکپژوهش« ١٣٧٧
 .افتیارتقا  »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣سال در و  »دانشگاه

نون در ایفای رسالت سنگین خود خدمات فراوانی به جوامع علمـی ارائـه نمـوده کپژوهشگاه تا
 .ردکتاب و نشریه علمی اشاره کها  توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده می ه از آن جملهکاست 

 سه



 

  

 یبـرا »شـناختی در حـدیث ای روانهـ درس آموزه« ۀنیدر زم یدرس متنبه عنوان تاب کن یا
کارشناســی و مقــاطع  در ناســی، علــوم تربیتــی و علــوم حــدیثش روان یها ان رشــتهیدانشــجو

توانند از  یز مین یقیتحق ۀنین زمیمندان به ا گر عالقهیه البته دکفراهم آمده است  کارشناسی ارشد
 .مند شوند آن بهره

 یشـنهادهایو پ یی، راهنمـایارکـشـود بـا هم ینظران ارجمند تقاضا م از استادان و صاحب
از یـگـر آثـار مـورد نین دیتاب حاضر و تدوکدر جهت اصالح  ن پژوهشگاه رایخود، ا یاصالح

 .دهند یاری یجامعه دانشگاه
ــدر پا   تــر کد یــان، آقایگرامــ گانســندینو یهــا تالش دانــد از یان پژوهشــگاه الزم مــی

دکتـر محمـود آقایـان ز نـاظران محتـرم طـرح، یـو ن مسعود آذربایجانی و محمدصادق شجاعی
  .دینما یر و قدردانکتش رف محمدرضا ساالریتر کو د گلزاری

  

 چهار
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  مقدمه

» الم خالق و فراتر از سخن مخلـوقکفروتر از «ه به حق آن را کاست  یتابک البالغه نهجد یترد یب
ه طراز ک یتابک«ی دیشهر جعف دیتر سکد دیاستاد فق ،مترجم فاضل آن یبایر زیاند و به تعب خوانده

چنان نـه در  یبالغت. دیآ کار بها را ین و دنید و دیت را بها افزایعرب ،ه بالغتیرایفصاحت است و پ
د تـا یـآراالم حضرتش کفصاحت خود را به  ...ی همتابکجا در کیفراهم آمده است و نه  یگفتار

ابواب آن  و البالغه نهجهر چند در باب . »مال رسدکد وبه ینار او زاکبه جمال رسد و بالغت در 
 یانیـرا پا» وهسـتانک یل روان از بلنـدایجوشان و س ۀچشم«ن یا اامّ  ؛اند اند و نوشته ار گفتهیبس
ه کـاز آنجـا . واصـل اسـت یمتصل و به معدن عظمت ربـوب یاله یه به نور وحکچه آن ،ستین
 را شناختی روان ن نگاهیتر شناس است و جامع ن انسانین بهتریالمتق و امام علی نیرالمؤمنیام

در . شـود یبازخوان مطالعه و البالغه نهجف یتاب شرکز یه نین زاویالزم است از ا، به انسان دارد
 . دشو یم یادآوریو الزم  یلکات کن ین مقدمه برخیا

 
   رابطه علم و دین

 یمعـارف بشـر ،یـک: است هشدراب یده و از دو چشمه سییشه رویدرخت تنومند دانش از دو ر
ه از سـرمنزل کـ یان الهـیـاد ،دو ؛فراهم آمده و فربه شده یو نقل یتجربی، عقل یها ه از روشک

تـاب کاشـفه در کشـف و مک ،یدر واقع بـازخوان. است افتهیت نازل شده و گسترش یعالم الوه
. دشـو یابـد و بـه بشـر عرضـه مـی ین ظهـور مـیـع در چارچوب علـم و دیتاب تشرکن و یوکت
منصفانه به  ،یعلم یها به روش یو با وفادار گذاشت ینارکن را ید یها هیرایه بتوان پک یصورت در
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 بدل خواهـد شـد؛ نیبه تعامل علم و د، نیتعارض علم و د، عت پرداختیطب یها دهیمطالعه پد
گانـه را ی یهـا و مظـاهر خـدا سرچشمه گرفته و جلوه یع از خالق واحدیتشر ن ویوکه تکچه آن

  .نشانگر است
قابـل تصـور اسـت و  یمختلفـ یها هرچنـد نسـبت، نیـد ن در موضوع رابطه علـم ویبنابرا
، تیـغا. گرنـدیدکیمـل کدارنـد و م یتعامل ۀرابط نیتوان گفت علم و د یم، هم دارد یطرفداران
، مـانیو در پرتـو ا شود گرفته می نیاز د تیر سعادت و هدایمسی، زندگ یها یریگ جهت، هدف
اربرد آنها در جهـت کعت و یطب یها یشف قانونمندک. شود میبه انسان داده رو ید و نیامی، گرم

آن محل  یها یو مطالعه در قانونمند یا علوم انسانامّ  ؛همت علم است ۀبهتر وجه یرفاه و زندگ
 ینیوکت یها یژگیبدون توجه به و نیانسان توسط د یتگریهدا. است نیعلم و د کمشتر یمساع
 یاخبار یها ات در قالب گزارهیات و روایژه آیو به ینین موارد در متون دیست و ایر نیپذ انکآن ام
 . شود یمطرح م ینینجا بحث علم دیدر ا. است ان شدهیب ییو انشا

 
  ینیعلم د
منظـور از . ل گرفته اسـتکن شید دییو اهداف مورد تأ یه براساس مبانک است یعلم ،ینیعلم د
 است کـه علم مورد نظر یشناخت و انسان یشناخت معرفت، یشناخت یهست یها فرض شیپ ،یمبان

و  یویـز ماننـد نگـاه جـامع دنیـن نیاهداف د. ن باشدیا مورد قبول دین استخراج شده یاز متن د
د مـورد یـعلـم با یاربردکو  ینظر یها یدر بررس، شرفت انسان و جامعهیبه سعادت و پ یاخرو
. ردیـد مـورد توجـه قـرار گیبا هم علم آن یها روشی، شناس البته از جهت روش. ردیقرار گتوجه 

ردن دانـش ک یه در جهت بومکاست  ینیاز علم د یا نمونه  »البالغه نهج شناسی در روان«تاب ک
و  پس از قرآن البالغه نهجه کاز آنجا . را برداشته است یکوچکگام  یشناس روان یساز یو اسالم
ن اسـت و مـتن یـد یایمانده از اول یو سند باق ینیتاب دکن یتر ن و بزرگیتر مهم، یث نبویاحاد
در آن  شـناختی روان مباحث ییجو یپ، ن مطلب استیبر ا یاز آن گواهو ر ار فاخر و پر رمزیبس
بعد  یها ه در بخشکطور البته همان. باشد یاسالم یشناس و روان ینیاز علم د یتواند مصداق یم
هـای  مفـاهیم و آموزه«ه بـا عنـوان کـند است ین فرایان از یتاب صرفًا مرحله نخستکن یا، دیآ یم

 . سازگارتر است» البالغه نهجدر  شناختی روان
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  تابکاهداف 
  :مینائل شو هاتاب به آنک تا در اینشده است  یبوده و سع منظورن پژوهش یدر ا یاهداف چند

ه نگـرش یـژه از زاویو و به یرفتار −یانسانرد علوم کیبا رو البالغه نهج یمطالعه و بازخوان. ١
  ؛یشناخت روان
  ؛البالغه نهجدر  شناختی روان لئموضوعات و مسا، میو استخراج مفاه یابیباز. ٢
  ؛یاد شدهل ئموضوعات و مسا، میمفاه شناختی روان نییل و تبیتحل، هیتجز. ٣
ــا شــاخه یبند دســته. ۴ ــواب مشــخص متناســب ب ــم  یها ها و سرفصــل مباحــث در اب عل
  ؛یشناس روان
 ینــدهایدر مـورد رفتارهـا و فرا نـول ئا طـرح مسـایـد یـم و موضـوعات جدیارائـه مفـاه. ۵
 .نیرالمؤمنیام یها دگاهیو د البالغه نهج یها انسان براساس آموزه شناختی روان

  
  ت و ضرورتیاهم

ث یـو احاد پـس از قـرآنکـه ی فرهنگ اسـالمدر  البالغه نهجتاب کگاه ارزشمند یبا توجه به جا
ن یـو بـا ا یشناسـ در حوزه روان یتاب علمکچ ینون هکتااست،  شیعیان ینین منبع دیدوم، ینبو
 و از جملـه بعـد البالغـه نهجه شـناخت ابعـاد کـ یدر حـال ؛رد خاص نگاشته نشده استکیرو

مـوال  یعلمـ ۀمـا را بـا چهـرد یـبـه معـارف و علـوم جد یابیافـزون بـر دسـت، آن شـناختی روان
  .کند یشتر آشنا میز بین نیرالمؤمنیام

 یهـا از انسان را در حوزه یا تواند ابعاد تازه یم یو معنو ینیتاب دک کی عنوان به البالغه نهج
د و یبگشا یشناخت روان و فرا یفراشناختی، معنوی، روحانی، توانش، یعاطفی، زشیانگ، یشناخت

  .ار ما قرار دهدیدر اخت انسان یشناس را در خصوص روان یا ژهیو ینظر یز مبناین
شناسـی یکـی  و از جمله روان کردن علوم انسانی و اسالمی سازی افزون بر اینها، از آنجا که بومی

نیـز بـا عنـوان  آنانداز  است و حتـی در سـند چشـم جمهوری اسالمی ایراناز اهداف بنیادین نظام 
است تمهیدات الزم برای تحقق این هدف فراهم  ضروریای با هویت اسالمی از آن یاد شده،  جامعه
شناسی و حرکتی در  روان سازی کوچکی در بومیتواند گام  می نوعپژوهش و تدوین متونی از این . آید
از  شـناختی هـای جدیـد روان بـدون تردیـد ارائـه مفـاهیم و گزاره. به شمار آید شناسی اسالمی روان
و  ها نامــه و تـدوین پایان هشناسـان های روان فرضــیه ۀبـرای ارائـرا الزم  ۀتوانـد مقدمــ می البالغـه نهج

  .ها و ایضاح ابعاد مختلف آن باشد های میدانی برای آزمون این فرضیه پژوهش
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  1یشناس روش
ذهنـی اندیشـمندان در جوامـع  ه در ارتباط بینکگفتارهای منطقی است  مجموعۀ شناسی روش«

ه در آن کـتحقیقات علمی پذیرفته شده است و یا مـدلی منطقـی اسـت  هدایتگر عنوان بهعلمی 
؛ ١٩٩٠ 3،و فـانو 2کوک( »شود میحاصل  تحقیقات براساس نظریه اصول نظری جهت هدایت

منطقـی − ّلی نظـریکچارچوب  شناسی روش ،بنابراین). ۵١و  ۴٧ص، ١٣٧۶، ایمان: به نقل از
  .ندک علم را فراهم می کتحقیقات در ی ه بسته هدایتکاست 
هایی وجـود  ابزار یا روش در هر نظریه«: رود می کار بهتری  معنای جزئی به 4ا روش تحقیقامّ 
آنهـا را  ه اصـطالحاً کـشـوند  گرفتـه می کار بـهآوری و تحلیـل اطالعـات  ه جهت جمـعکدارند 
 ارانکـو هم 6یـت گـالمرد). ٣٣٠، ص٢٠٠۵ 5،وسکسـارانتا( »گوینـد تحقیـق میهای  روش

تحقیـق بایـد ) یـا طـرح( دیروش پـژوهش پیشـنها«: دنـگوی چنین می) ١٧۶ص، ١ج، ١٣٨٣(
ه در تحقیق شما مهم اسـت کای  ها و نیز هر شیوه وری دادههای گردآ شیوه، گیری های نمونه شیوه

آوری  های جزئی جمـع ابزارها یا شیوه ۀهای تحقیق به هم روش یا روش ،بنابراین. »ندکتوصیف 
  .شود های پژوهش گفته می گویی به پرسش بندی و تحلیل آنها جهت پاسخ دسته، اطالعات

شـف کدر جسـتجوی «ه کـاسـت  نظـری یبنیـاد های پژوهشلی از نوع کطور این تحقیق به
ها و اشـیا بـوده و مرزهـای دانـش عمـومی بشـر را توسـعه  شـناخت پدیـده، ها واقعیت، حقایق
   .پردازنـد واقعیـت می کها و صـفات یـ شف نموده و به تبیین ویژگیکقوانین علمی را ، دهند می
تحلیــل بــه روش  ۀه اطالعــات و مــواد اولیــکــتحقیقــاتی اســت ، تحقیقــات بنیــادی نظــری ...
های مختلف مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتـه و  شود و سپس به روش ای گردآوری می تابخانهک

  ).۴٠ص، ١٣٧٧، نیا حافظ( »شود گیری می نتیجه
 هاسـیرو تف ها حو شـر البالغـه نهجای اطالعات اولیه از متن  تابخانهکبرداری به روش  با فیش

  .دشو استنباط می شناختی روان های های استداللی قانونمندی گردآوری و سپس با روش
توصـیف  منظور بهتحلیل محتوا «: است 7»تحلیل محتوا«روش این پژوهش  ،از جهت دیگر

                                                                           
1. Me thodology.      2. Cook, J. A.  
3. Fonow, M. M.      4. Research method.  
5. Sarantakos, S.      6. Gall, M.  
7. Content analysis. 
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واقع قلمرو این نوع تحقیق را  در. شود دار انجام می صورت نظام یفی محتوای مفاهیم بهکعینی و 
، هـا تابکدهـد نظیـر  یل میکموضوعی خاص تشـ ۀشفاهی و تصویری دربار، توبکهای م متن
تجزیـه و تحلیـل و توصـیف مطالـب  دنبال بـهمحقق در چنین تحقیقـی .  ...وها  مجله، ها مقاله
مـورد ، شـود مـیبنـدی  عناصر و مطالب مورد نظر گـردآوری و طبقه در تحلیل محتوا . ...است

امل کهای  بندها یا متن، ها جمله، ها لمهکن است کاین عناصر مم. گیرد تجزیه و تحلیل قرار می
  ). ۵٢ص، همان( »توب یا شفاهی باشدکآثار م در

تـوان  ه میکرود  می کار بهل پژوهشی ئدر مورد آن دسته از مسا لی روش تحلیل محتواکطور به
اطالعـات محتـوا  ،رو ناز ایـ. پاسـخ داد آن های های محتوا به سـؤال مستقیمًا با توصیف ویژگی

از آنجـا ، در این تحقیق نیـز. رود می کار بههای پژوهش  پاسخی مستقیم به پرسش عنوان بهبیشتر 
های پژوهش مورد نظـر اسـت از نـوع  گویی به پرسش برای پاسخ البالغه نهجی ه تحلیل محتواک

ات کو مسـتدر کمـدار ،به اسناد البته در این تحلیل محتوا. شود محسوب می روش تحلیل محتوا
شـود و تحلیـل  اسناد مادر نیـز مراجعـه می عنوان بهروایی   و معاجم و همچنین قرآن البالغه نهج
  .دشو انجام می کا به مجموعه مدارکو با ات البالغه نهجبراساس  محتوا
. دانسـت» روش اجتهـادی«توان روش تحقیـق را در ایـن پـژوهش از نـوع  می، دیگر بیان به

های  برای اسـتخراج دیـدگاه ؛ اّمارود می کار بهام کاگرچه معموًال روش اجتهادی در استخراج اح
 ابوحامـد غزالـی .ز الزم اسـتوضـوعات نیـدر سـایر م لـی روش اجتهـادیکاصـول  ،اسالمی

ه کگیرد تا جایی  کار بهم شرعی که تمام تالش را در طلب حکامل این است کاجتهاد «: گوید می
 مجمـع البحـرینصـاحب ). ١٠١ص، ٢ج، تـا بی( »ند از طلب بیشـتر عـاجز اسـتکاحساس 

تفصـیلی  ۀفرعـی را از ادلـ ام شـرعِی کوشش و زحمت احکه با کسی است کمجتهد «: گوید می
: گویــد نیـز می امـام خمینــی). ٣٢ص، ٣ج، ق١۴٠٨، طریحـی( »اسـتنباط نمـوده اســت

آن  ۀام را از ادلـکـآن اح ۀه فرد بتواند به وسـیلکه یا قدرت و نیرویی کاجتهاد عبارت است از مل«
  ).٩۵ص، ق١۴١٠( »ندکاستنباط 

ه فرد با طی مقدمات خاصـی بـه آن کعلمی است  ۀمرتب کاجتهاد ی :توان گفت می ،بنابراین
 هادلـ هرا بـه صـورت مسـتدل از مجموعـ) یا دیدگاه اسالم( م شرعیکتواند ح شود و می ل میئنا
بـردن تمـام  کار بـه ،ند و روش اجتهادیکاستنباط ) و اجماع عقل، سّنت، قرآن: همنابع چهارگان(

  .ندک می نائلیا موضوع ما را به این مقصود  مسئله که در یکمقدماتی است 
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اجتهـاد را متوقـف بـر  خوییهللا ا آیت: اند از یا مقدمات اجتهاد از دیدگاه فقها عبارت مبادی
). ١٢و  ١١تا، ص ، بیعرفانیان(علم رجال اصول فقه و علم لغت، علوم ادبی، علم : داند چهار امر می
  : داند مقدمات بیشتری را الزم می امام خمینی
 ،دوم؛ )لغـت و سـایر علـوم عربـی( تاب و سّنتکعلم به انواع علوم عربی در حد فهم  اول،

منطق در حد تشخیص انواع قیاس برای  یادگیری ،سومبه محاورات عرفی و موضوعات آن؛  انس
ام شـرعی دارد؛ کـه دخالـت در فهـم احک فقهمسائل مهم اصول علم به  ،چهارمحجت آوردن؛ 

تـاب و کشـناخت  ،ششـمه برای تشخیص روایـات الزم اسـت؛ کبه مقداری  علم رجال ،پنجم
...) ن ویقرا، تعارضات، یفیت استدالل ائمهک، شأن نزول( است هتر از هم تر و الزم ه مهمک سّنت
رار تفریع فروع بـه کت ،هفتماست؛ ه محور و اساس اجتهاد ک بیت با اخبار اهل ویژه انس و به

شیعه و فتاوای  یامل از سخنان قدما از علماکفحص  ،هشتماستنباط حاصل شود؛  ۀاصول تا قو
  .)١٧−٩ص، ١٣٧۶، خمینی( ویژه در موارد تعارض اخبار سّنت به اهل

  :ردکتوان مقدمات اجتهاد را در سه بخش خالصه  بنابراین می
 مامـانو ا به پیامبر به خداوند و سّنت ه استناد قالب و لفظ قرآنکمجموعه علومی  .١

علـوم تـاریخی و بخشـی از علـوم  شناسی روش، حدیث علم، علم رجال: ند مانندک را ثابت می
  قرآنی؛
، لغت: ند مانندک می کمکطور صحیح  ه به فهم معنا و محتوای دین بهکعلومی  همجموع .٢
  ؛و معناشناسی فقه اصول، تفسیر، علوم بالغی، نحو، صرف
و  ممارست با قـرآن، ند مانند منطقک ه آمادگی استنباط را فراهم میکهایی  علوم و مهارت .٣

  .رار تفریع فروع بر اصول و استنباطکت، حدیث و سخنان علما و قدمای از شیعه و سّنی
این  طور مختصر بهاز منابع اسالمی نیز  شناختی های روان و قانونمندی ها برای استخراج دیدگاه

البالغـه  نهج است؛ اّمـاالبالغه  تحقیق نهجۀ هرچند محدود کتابالبته در این . مقدمات الزم است
بنـدی  اطـالع از سـایر منـابع در جمع بنـابراینعنوان یکی از منابع اسالمی مـورد نظـر اسـت و  به

در عین حال با توجه به نوع مخاطبان این پژوهش لزومی بر گـزارش تفصـیلی . استها الزم  دیدگاه
 هـا پژوهش ۀجـبـه حاصـل و نتیتنها نیست و  شناختی در موضوعات و مسائل روان روش اجتهادی

هـا کـه درصـدد  گونـه پژوهش ، اینیا پارادایم شناسی از جهت چارچوب کلی روش. شود اکتفا می
 ؛گیرنـد قـرار نمی و انتقادی ، تفسیریهای اثباتی یک از پارادایم ی متن هستند در هیچتحلیل محتوا
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در  ،)۴، ش١٣٧۶، ایمـان: ک.ر( پردازند واقعیت عینی خارجی نمیطور مستقیم به بررسی  زیرا به
، قبـل از هرمنوتیـک«: هرمنوتیـک دانسـت توان این تحقیـق را در چـارچوب سـّنت عین حال می

آن و تصحیح  در کیفیت تفسیر پردازی متن و بیشتر در پی نظریه معطوف به تفسیر، به شدت هیدگر
فهـم  ۀفلسفی نیز البته پـرداختن بـه مقولـ هرمنوتیکهدف اصلی . قیح روش درست فهم استنو ت

های مختلـف آن  طرف دیگر علوم اسـالمی در شـاخه از. اما به آن توجهی خاص دارد ؛متن نیست
می رو عالمان اسـال این از. ارتباط وسیعی با فهم و تفسیر متون دینی دارند و تفسیر ، کالمویژه فقه به

مباحـث پژوهشـگران . کننـد ی خاصی پیـروی میتفسیر ۀخویش به متون دینی از نظری ۀدر مراجع
ی اسـت اگرچـه مشابه نظریات هرمنـوتیک در زمینۀ تفسیر دینی ما در زوایای مختلف از هرمنوتیک

  ).۵٢، ص١٣٨٠، واعظی(» بر آن ننهاده باشند نام هرمنوتیک
ت در چارچوب نظـری کمستلزم حر استفاده شود،متن  هرجا از تفسیر کتابدر این ، بنابراین

. ندشومالحظه  نیز است و لذا باید این قواعد در عمل کوتینخاص از جهت اصول و قواعد هرم
توان این تحقیق را  می، زبان است ۀیفی در حوزکهای تحقیق  ی از روشکی که هرمنوتیکاز آنجا 
 ). ١۵فصل ، ٢ج، ١٣٨٣، ارانکو هم گال: ک.ر( یفی برشمردکهای پژوهش  از سّنت

  
  ها  مراحل و محدودیت

  : اسالمی سه مرحله اساسی وجود دارد یا علوم انسانی در این پژوهش و موارد مشابه آن در علم دینی
ه وارد بحث کمفاهیم جدیدی است  ،از علوم انسانی کهسته اصلی هر ی :سازی مفهوم. ١

مثال  عنوان به. و اولین گام رشد و توسعه آنها نیز به همین مفاهیم وابسته است نندک و پژوهش می
 اتارسـیزک، تـراکعقـده ال ،ُادیـپ هگری با استفاده از مفـاهیمی چـون عقـد تحلیل در روان فروید

شـاخه  ...و )و فـرامن من، نهاد( و سوپرایگو ایگو، اید، )انرژی روانی( لیبیدو، )تخلیه هیجانی(
و  هـا مـدل، هـا فرضـیه، واژگـان، سـازی مراد ما از مفهـوم. ایجاد کرد شناسی روانجدیدی را در 

بـا  ،از علـوم انسـانی کنظران و متخصصان در هـر یـ صاحب. است های بسیط و ابتدایی نظریه
مفـاهیم مناسـب را ، در متون دینی یعنی آیات و روایات برای جستجو ،استفاده از دانش حوزوی

 ؛نندک شف و استخراج میک
آیـات و  ۀتـوان خـانواد مـی ،دسـت آمـده در این مرحله براساس مفاهیم بـه :سازی نظام. ٢

متضـاد و نیـز  متقابـل و، متنـاظر، یل داد و با استفاده از مفاهیم متـرادفکاحادیث مربوطه را تش
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در این مرحلـه . تری دست یافت ه مفهومی گستردهکهمنشین و جایگزین به شب، های مشابه گزاره
شاخه علمی یا بخشـی  کتوان در ی می، تر تر و فراخ ی فربهها پردازی ظریهسازی و ن افزون بر مدل

  ؛نائل شد از دانش به نظام جدیدی
اسـت و  یهـر دانشـ ۀکه روش علمی ستون اصـلی منظومـاینبا توجه به  :پژوهش تجربی. ٣

 ،انسـانی اسـت شـده در علـوم کیفـی، روش پذیرفتـه ی وع کّمـیامروزه روش تجربی به معنای وسـ
آزمـون تجربـی قـرار گیـرد تـا بتـوان از آن  ۀدست آمده در مراحل یک و دو باید در بوتـ های به گزاره
طالـب حاصـل از دو مرحلـه قبـل، پـیش از م. یاد کـرد شناسی عنوان نمونه بخشی از دانش روان به

در  شـناختی یـا مفـاهیم روان شناسـی یـا معـارف روان شناختی عنوان الهیات روان آزمون تجربی به
و  ای ، مداخلـه، بـالینیپـژوهش میـدانی(اسالم خواهد بود و پس از اعمال روش تجربی مناسـب 

نیـز  اسـالمی طورکه در فلسـفه همان ؛شود وارد می شناسی اسالمی دانش روان ۀرگدر ج  )مانند آنها
دست آمده از آیات و روایات، پس از استفاده از روش متعارف در فلسـفه یعنـی  ههای فلسفی ب گزاره

هـای  افزون بر لزوم تبعیـت از روش .شود قلمداد می عنوان فلسفه اسالمی ، بهعقلی−روش برهانی
، های آنهـا خـارجی و کشـف قانونمنـدی−های انسانی عینی متعارف در هر علم، مواجهه با پدیده

 ۀالبته در فلسف. اسالمی روش تجربی در تأسیس و تدوین علوم انسانِی دلیل دیگری است بر نیاز به 
ا در اّمـ؛ نیازی به روش تجربی نیست شناسی روان ۀفلسف برای مثال مضاِف هر یک از علوم انسانی

  . های متعارف در آن عرصه باید مورد توجه قرار گیرد متناسب و روش های عقلی این حوزه نیز روش
  
  

   

  

  

  

  مراحل دستیابی به علم دینی

 سازی مفهوم
 

 آزمون تجربی
 )کّمی، کیفی یا ترکیبی(

 شده های غنی ها و نظریه مدل 
نسبتًا جامع و فراگیر براساس (

 )جستجوی کامل آیات و روایات

  های بسیط ها و نظریه ها، مدل واژگان، فرضیه
 

 پژوهش تجربی  
 

 سازی نظام    
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، البالغـه نهج ۀهای مختلف از قبیـل مـتن ادبـی و پیچیـد تاب با توجه با محدودیتکدر این 
عنـوان  اثر بـهسریع انتشار  موالزو  کمجال اند، البالغه نهجدر  شناختی روان ار علمیکنخستین 

در ویراست اول به همـان مرحلـه عمدتًا ه کمتن درسی و بضاعت ناچیز نویسندگان موجب شد 
وجهه همت قرار گیرد و مفـاهیم  سازی مفهوم، تحقیقیعنی در این مرحله از  .تفا شودکنخست ا
بنـدی شایسـته در فصـول  دسـته کدر یـ، پس از استخراج البالغه در نهج شناختی روان متناسب

 پـژوهشمیلـی ایـن کمراحـل ت، و پژوهش تجربی سازی بدیهی است نظام. دشومناسب تدوین 
هـا  های تجربـی بیشـتر در دانشـگاه های علمیه و پژوهش در حوزهعمدتًا  سازی نظام. اولیه است

ه کـطور همـان ،بنابراین. بررسی شود تواند مطرح و ها می نامه و پژوهش موضوعات پایان عنوان به
  .تاب استکموضوع این   »ها مفاهیم و آموزه«شود  تاب مشخص میکاز عنوان فرعی 

  
  مطرح شود؟  شناختی دینی عنوان منبع معارف روان تواند به البالغه به تنهایی می آیا نهج

ی از منابع حدیثی ماسـت و کی البالغه نهجه کبا توجه به این :که استاین پرسش مهم قابل طرح 
 به جهات ادبی تقطیـع عمدتاً  رضیه توسط سیدکاست  خود نیز بخشی از سخنان امام علی

شناسـی  روان«منبع مستقل یعنی  کی عنوان بهتواند  آیا می، است آوری شده تاب جمعک کو در ی
تـوان اشـاره  ته میکدر پاسخ به چند ن! باشد؟ دینیشناختی  روان نماینده معارف» البالغه نهجدر 
مسـتقًال  آیـد ه در فصـل اول مـیکـطور و همـان داردای  البالغه جایگـاه ویـژه نهج نخست،: ردک
ای  گونـه تقطیع مطالب بـه ،دوم ؛است شمندان بودهمورد توجه بزرگان و اندی» القرآن اخ« عنوان به

ه کـتـب و منـابع بسـیاری اسـت کآن  درسـتیشاهد  ، ناتمام باشد ه مباحث آن ناقص وکنیست 
اصـول اعتقـادی و : از جمله( اند پرداخته الغهالب نهجنگاری به معارف  کت صورت موضوعی و به

و  سیاسـت، موضـوعات تـاریخی، البالغـه نهجدر  قـرآن، تعلـیم و تربیـت، فـروع دیـن، عرفان
وان بـا اسـتفاده از آیـات ت می، در مواردی که مفاهیم و مطالب نارساست ،سوم 1؛)...و ومتکح

که در این کتاب در موارد الزم ایـن کـار طور همان ؛سایر منابع حدیث آنها را تکمیل کرد قرآنی و
گانـه اسـت کـه در مرحلـه  این کتاب مرحله نخست از یک فرایند سه ،چهارم ؛است عملی شده

 . گسترده سایر منابع هم مورد توجه قرار گیردطور  به الزم است سازی نظامدوم برای 

                                                                           
 .١٢، ج١٣٨٠ بابلی، حافظیان: ک.ر. ١



 البالغه شناسي در نهج روان   10

  

 ساختار کتاب 
است کـه بـه  البالغه نهجشناخت  کتاب ،فصل اول: داردهشت فصل ، بر مقدمه افزوناین کتاب 

و قابلیت آن برای  البالغه نهج های شرح ها و ترجمه، ابواب، اعتبار سندی آن، البالغه نهجی معرف
است کـه درمـورد  شناسی روان شناختی مبانی انسان ،فصل دوم ؛پردازد می شناختی روان مباحث
فصـل  ؛کنـد انسان بحث می های وجودی کرانمندی و جبر و اختیار، سرشت نخستین، پدیدایی

 ،فصـل چهـارم ؛پـردازد مـی و قلب عقل، روح، نفس، است که به بدن های انسان ساحت ،سوم
و  مـرگ، هـدف زنـدگی، و معـاد أاست که از مبانی نظری معنای زندگی چون مبد معنای زندگی
به مراحل  زندگی است که ۀدر گستر رشد ،فصل پنجم ؛گوید سخن می ارزشمندی احساس خود

 ،فصل ششـم ؛پردازد می و رشد روانی پس از مرگ نگرش به مرگ، ویژه رشد سالمندی هو ب رشد
 مـرد زن و هـای تفاوتو  آن شناسـی آسـیب، گیری و کارآمدی خانواده است که از شکل خانواده

، است کـه بـه مباحـث شـناخت اجتمـاعی رفتار و تعامل اجتماعی ،فصل هفتم ؛کند بحث می
است که از  بهداشت روانی ،فصل هشتم ؛پردازد می و نفوذ اجتماعی رفتار حمایتی، پرخاشگری

  . کند بحث می ترسهای مقابله با اس اهداف و موانع بهداشت روانی و شیوه، ها مؤلفه
را آقـای دکتـر  های یک، دو، سـه و هفـت فصلمقدمه و   است که در این کتاب بخش گفتنی

را آقای محمدصادق شجاعی تـدوین  های چهار، پنج، شش و هشت فصلمسعود آذربایجانی و 
  . اند کرده

براسـاس  شـناختی روان بندی و تبیـین مطالـب دسته ،بر گردآوریدر هر فصل اهتمام اصلی 
برای تعریف یـا  شناسی غربی عین حال در صورت لزوم از منابع روان در. است بوده البالغه نهج
حـدیث نیـز در صـورت نیـاز  و مجامع روایـی و هاتفسیر، منابع قرآن مفاهیم اصلی و از سهمقای

  . استفاده شده استبرای تبیین و تکمیل مطالب 
سرانجام با تقدیر و سپاس به درگاه ایزدی که توفیق خدمتی ناچیز در آستان والیـت علـوی را 

ویـژه  هاند ب رسیدن این کتاب سهمی داشتهاز همه دانشوران و بزرگانی که در به ثمر ، نصیب نمود
آقای دکتر محمـود ، و ناظر این پژوهش شناسی مدیر محترم گروه روان غرویسیدمحّمد  هللا تآی

 ن پژوهشـگاه حـوزه والؤمسارزیابان طرح و  فر سالم دکتر محمدرضا ساالریاال تحج، گلزاری
. میکنـ تقدیر و تشکر مـی، معنوی این فرصت را فراهم کردند های مادی و دانشگاه که با حمایت

به جهـت مجـال انـدک آنها برخی از نکات اصالحی امکان اعمال ، محترم از ارزیابان پوزشبا 
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و حسن ختام آن چشـم انتظـاری از همـه  انجام شودفراهم نشد که امید است در ویرایش بعدی 
نقـدها و ، نکـات اصـالحیشناسـان بـرای اهـدای  ویـژه روان هنظران حوزه و دانشگاه بـ صاحب

 . این مجموعه است تکمیلپیشنهادها جهت 





  

 
  
 
 
  
  

 اول فصل
  

  البالغه  شناخت نهج  کتاب 

 
  : اهداف فصل

  :رود پس از مطالعه این فصل بتواند از دانشجو انتظار می
 ؛را در فرهنگ اسالمی توضیح دهد البالغه نهججایگاه کتاب . ١
  ؛را بیان کندشناختی  روان موضوعاتبرای طرح مفاهیم و  البالغه نهجهای  برخی ظرفیت. ٢
  ؛ابواب و اعتبار سندی معرفی کند، را از جهت تدوین البالغه نهج. ٣
  ؛آشنا شود البالغه معجم الفاظ موضوعی نهج و ها فرهنگ واژه، ها ح، شرها با ترجمه. ۴
 . آشنا شود البالغه نهج باره درها و نظرات دانشوران  دیدگاهبا . ۵

 





  

 
 
 
 
 
 

  که از آن بر رود آید به بام هر    نردبان آسمان است این کالم
  بل به بامی کز ملک برتر بود    نی به بام چرخ کان اخضر بود

کـه در دامـان وحـی و رسـالت از  وجـود امیرالمـؤمنین ۀکتـابی اسـت نازلـ البالغه نهج
کتـاب «. شـده بـود نائـلخردسالی تا بزرگسالی تربیت و پرورش یافته بود و به مقـام عبـداللهی 

ما خفتگان دربسته منیت و در حجاب خود و  نازله روح او است برای تعلیم و تربیت البالغه نهج
و مرهمی است بـرای دردهـای فـردی و اجتمـاعی و  معجونی است برای شفا خود، خودخواهی
ای است دارای ابعادی به اندازه ابعاد یک انسان و یـک جامعـۀ بـزرگ انسـانی از زمـان  مجموعه

ها متحقق  ها و ملت ها به وجود آید و دولت رچه جامعهصدور آن تا هرچه تاریخ به پیش رود و ه
   »قــدر متفکــران و فیلســوفان و محققــان بیاینــد و در آن غــور کننــد و غــرق شــوند شــوند و هــر

  ).١٩و  ١٨ص، ١٣۶٠، البالغه ۀ نهجریادنامه کنگره هزا: به نقل از ،خمینی  امام(
ای را  پردازد و حقایق تـازه کتابی است که به شناخت انسان و ابعاد وجودی او می البالغه نهج

ها و کلمـات  و نامـه که محتوی سخنان امیرالمؤمنین البالغه نهجکتاب «. گشاید برای او می
اقعیـات و حقـایق آوری شده اسـت و و قصار آن بزرگوار است و به وسیله سیدشریف رضی جمع

توصـیف و . جهـان و انسـان مطـرح کـرده اسـت، سـه موضـوع خـدا ۀاهمیتی را دربـار بسیار با
و وجـدان و  عقل سلیم، صورت گرفته البالغه نهجهایی که درباره سه موضوع مزبور در  استدالل

تـر  کننده را با طرقی باالتر و محکم ننده و بررسیک مطالعه، شده کار بهفطرت پاک مجموعًا دست 
 »گذارد های منطقی معمولی با حقایق و واقعیات مربوطه به سه موضوع مزبور در تماس می از راه

ای از  گنجینه البالغه نهج). ٢٣ص، ١٣۶٠، البالغه نهج ۀهزار ۀیادنامه کنگر: به نقل از ،جعفری(
را بـا شـرح  البالغـه نهجدانشمند مصری کـه  شیخ محمد عبده«: حقایق و گوهرهای ناب است

بار به مردم مصر معرفـی کـرد مـدعی اسـت  مختصری چاپ کرد و منتشر ساخت و برای اولین
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به آن آگاهی نداشته است تا اینکه در یک حالت دور از  شناخته و نسبت را نمی البالغه نهجاصًال 
ای  کند که به گنجینـه احساس می، ماند کند و سخت در شگفت می وطن این کتاب را مطالعه می

از منظـر  البالغـه نهجهـای  برخـی ویژگی). ٩ص، ١٣۶۶، مطهـری( »بها دست یافته است گران
فـوق ، تأثیر و نفوذ آن، زیبایی، چندبعدی بودن، فصاحت و بالغت«: اند از عبارت استاد مطهری

  ).جا همان( »الخالق است المخلوق و دون کالم کالم
: دارنـد البالغـه نهجآوری در خصـوص دریـای معـارف  شگفت سخناندانشمندان و بزرگان 

، د خـاص و عـام بـودززبـانکـه در فـن نویسـندگی  عبدالحمیـد کاتـب به نقل از دالحدی ابی ابن
گرفـت و  را حفـظ کـردم و ذهـنم جوشـیدن های علـی که هفتـاد خطبـه از خطبـه دگوی می

فکـری و ذوقـی  ۀکند کـه سـرمای معروف عرب نیز اعتراف می نباییکی از خط نباته بن عبدالرحیم
هـا بـرای او گنجـی  گرفته و صد فصـل از سـخنان او را حفـظ کـرده و همان خود را از علی

در «: کنـد اعتـراف می شیخ محمد عبـده). ٢۴ص، ١ج، ق١۴٠٩، عبده( ناپذیر بوده است پایان
و سـخن  بعـد از قـرآن میان همه مردم عرب یک نفر نیست مگر اینکه معتقد است سـخن علـی

نیـز  سیدرضی). همان( »ترین سخنان است ترین و پرمعناترین و جامع ترین و بلیغ شریف، نبوی
  :گوید می در مورد جامعیت سخنان امیرالمؤمنین البالغه نهج ۀدر مقدم

که منحصر به خود او است و احدی با او در ایـن جهـت شـریک  های وجود علی از شگفتی«
گونه سخنانش که راجع به زهد و موعظه و پنـد اسـت  نیست این است که وقتی انسان در آن

مـی بـوده و فرمـانش برد که گوینده این سخنان دارای شخصیت عظی کند از یاد می تأمل می
  .»...جا نافذ بوده است همه

ــه نهج در ــل وجــود داردمباحــث  البالغ ــراوان ذی ــه می ف ــل و بررســی ک ــورد تحلی ــد م  توان
  : قرار گیرد شناختی روان
عـوالم ، وی شآفـرین، های وجودی انسان ساحت، او قوای، شناخت انسان :النفس علم .١

، ٨هــای  حکمت، ١۶٣و  ٨٣های  خطبــه ق،١٣٩۵ ،سیدرضــی :ک.از جملــه ر( ...و اوتحــول 
  ؛)٢٣٣و  ١٩٩، ١٠٨
، معـدن هللاةهای انسان سالم یا انسان کامل با خصوصیات خلیف ویژگی :شناسی کمال روان. ٢

به نقـل  ،زاده آملی حسن هللا ا آیت... (القدس و مستفاد، مؤید به روح کلمات الهی، حجت خدا، عقل
  ؛)۵٧−۴٧ص، ١٣۶٠، البالغه یادنامه کنگره هزارۀ نهج: از
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 صــفات شخصــیتی عنوان بــه ...و شــجاعت، ذلــت، عــزت :شناســی شخصــیت روان. ٣
  ؛)٢٠٧و  ١٨٢، ١٨١، ٣۴، ٢٧های  خطبه ق،١٣٩۵ ،سیدرضی(

ــه ، رهبــری، هــا گروه، هــا یلــههــا و قب شــناخت فرهنگ :شناســی اجتمــاعی روان. ۴ جاذب
، ٨، ٣های  خطبـه همان،( زن و مرد های تفاوتو  تعصب، جویی ستیزه، پرخاشگری، فردی میان
  ).٨٠و  ۶١، ۵٨، ١٧، ٩

شناسـی  روان، بهداشـت روانـی، رشد روانی، خانواده، و مباحث دیگری چون معنای زندگی
 .شناسی دین و روان) های انسان ها و توانش ارزش( گرا مثبت
  

  البالغه چیستی نهج
 یفصـل نخسـت الزم اسـت شـناخت عنوان ، بهالبالغه نهج شناختی روان پیش از ورود به مباحث

  :دست آید به البالغه نهجاجمالی و کلی از 
نـامی اسـت کـه شـریف ، بـه معنـای روش رسـا و بجـا سـخن گفـتن البالغـه نهج :تدوین. ١

 ۀدگـردآور ۀبه مجموعـ احمد موسوی مکنی به ابوالحسن و ملقب به سیدرضی ابی بن محمد
شش سـال پـیش از (ق  ۴٠٠سال تاب در این ک. گذاشت خود از سخنان موالی متقیان علی

و بـا اسـتفاده از  گردآوری شده که مشهورترین و مانـدگارترین اثـر سیدرضـی) وفات سیدرضی
، ها نامه وصـیت، ها نامـه، کلمـات، ها ست و شـامل خطبـهبدیل و گزینش ادبی خود او نش بیدا

و  ایـن کتـاب پـس از قـرآن. نامه است یک پیمان و چند دعا، آمیز سخنان حکمت، ها نامه بخش
اسـت کـه  المعـارف فرهنـگ اسـالمیةدائرتـرین منبـع شـناخت اسـالم و  مهم، احادیث نبـوی

آیـین ، نظام تربیتی و اخالقـی، سلوک الهی، نورانی های هعظمو، های متعالی حکمت ۀدربردارند
 در مقام تزکیـه. اسالمی است شناسی و انسان عرفان حقیقی، های تاریخی سّنت، داری حکومت
، ق١٣٩۵( سیدرضـــی. و راه ســـعادت اســـت و چـــراغ هـــدایت دوش قـــرآن هـــم و تعلـــیم

بویه در عـراق  خالفت عباسیان و فرمانروایی آل ۀدر دور البالغه نهج ۀگردآورند) ۴٠۶−٣۵٩ص
و مـادرش از  جعفـر بن واسـطه بـه امـام موسـیوی متولد بغداد و پدرش با پـنج . است بوده

از علمای بـزرگ شـیعه و اسـاتیدش ابـوعلی  برادرش سیدمرتضی. است نوادگان امام سجاد
در ) با نـام دارالعلـم( ای علمیه ۀوی مدرس. است و شیخ مفید عبدالجبار معتزلی قاضی، ارسیف

تاز بـود و در عمـر  در نثر و نظـم یکـه. تأسیس کرد که شاگردان بسیار از آن برخاستند کرخ بغداد
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مـدفن او در کـربالی  و جـای مانـده که فقط برخی از آنها به اثر نگاشت هجدهز ش اکوتاهش بی
  ).١٣و  ١٢ص، ١٢ج، ١٣٨٠، نامه امام علیدانش: به نقل از انحافظی( معلی است

، جرجی زیـدان، اثیر از قدما و احمد امین در فجراالسالم خلکان اربلی و ابن برخی چون ابن
اسـت نـه  از سیدمرتضـی البالغـه نهجاند کـه  فرید وجدی و بروکلمان از معاصران مدعی شـده

  !یستن و ساختگی است و منسوب به امام علی سیدرضی
، ١٩۵، ٣۵ص( النبویـه المجـازاتدر جاهای مختلف از جملـه  سیدرضی ،نخست: پاسخ

ایـن مطلـب را بیـان کـرده کـه  االئمـه خصایصو دیباچه ) ٢٨٧ص( التأویل حقایق، ...)و ٢۴٧
تـألیف کـرده  های حضرت علی ها و حکمت ها و نامه مجموعه خطبه عنوان بهرا  البالغه نهج
  ؛است

موجـود بـوده و وی بـه آن  الحدیـد ابی تا زمـان ابن به خط سیدرضی البالغه نهج ۀنسخ ،دوم
  ؛)٩٢ص، ٣ج، ق١۴٠٩، عبده( اشاره کرده است

  ؛است دانسته شده تألیف سیدرضی البالغه نهج، در بسیاری از نسخ خطی سوم،
  ؛نندک را از شریف رضی روایت می البالغه نهجای از محدثان دانشمند  عده چهارم،
 ،البالغـه نهجشـارحان و مترجمـان  ،محـدثان ،نلمـااروایی بسیاری از عدر اجازات  پنجم،

  ؛اند دانسته را شریف رضی البالغه نهج همگی مؤلف
. وجـود نـدارد بـه سیدرضـی البالغـه نهجدر مصادر شیعی هیچ تردیدی در انتساب  ششم،

: بـه نقـل از( را از شریف رضی دانسته اسـت البالغه نهجزیسته  خلکان می نجاشی که قبل از ابن
  ).١٧و  ١۶ص، ١٢، ج١٣٨٠، دانشنامه امام علی، حافظیان

 خصائص االئمـهتألیفش را در ابتدای کتاب آورده که در حین تألیف کتاب  ۀانگیز سیدرضی
وی را بـر تـألیف ، داده بود و گروهی از دوسـتانش اختصاص چند فصل را به حضرت علی

  :ردندکتاب مستقل ترغیب ک
ــه برخــی از دوســتان آن را جالــب و شــگفت« ــاگون دانســتند و از مــن  انگیز از جنب های گون

ــدۀ امیرالمــؤمنین ــألیف کــنم کــه ســخنان برگزی ــابی ت ــون و  خواســتند کت ــع فن در جمی
دانسـتند ایـن  ها، مـواعظ و ادب در آن گـرد آیـد زیـرا می ها، نامه های مختلف از خطبه بحث

های ارزنـدۀ فصـاحت و سـخنان عـرب و نکـات  های بالغت و نمونـه کتاب متضمن شگفتی
آوری نشـده و در هـیچ  درخشنده از سخنان دینی و دنیوی خواهد بود که در هیچ کتابی جمـع

تمام جوانب آن گردآوری نگردیده اسـت، زیـرا امیرمؤمنـان منشـأ فصـاحت و منبـع ای  نوشته




