
می، پیشینی یا پسینی؟شناسی اسالماهیت روان

*محمدحسن ابراهیمی دهشیري

**م صالح زادهمری

چکیده
برانگیـز  شناسی اسالمی، چالش بر سر ماهیـت و مفهـومی مناقشـه   بحث درباره روان

مرتبط با معانی متفاوتی است که از این مفهوم ارائه شده است. این مقاله از پیشینی و 
. پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه      گویـد سخن مـی شناسی اسالمی پسینیی بودن روان

شناسی اسالمی ماهیتی بالفعل و تحقق یافته دارد یـا مفهـومی بـالقوه و امکـانی     روان
اسـتدالل شـود   کـه که می توان آن را محقـق سـاخت؟ در پاسـخ، کوشـش شـد     است 
. در این باره سـه فـرض اساسـی بـا محـور      ردشناسی اسالمی ماهیتی پسینی داروان

کـه  ري از داوري) وجـود دارد: نخسـت آن  ریـه رایشـنباخ (تفکیـک گـردآو    قراردادن نظ
شناسی اسالمی نوعی علم دینی است، بنابراین مفهومی است امکـانی؛ دوم اینکـه   روان

شناسی اسالمی به تحقق روان،رواز این؛نقصان فلسفی معادل با بطالن تجربی نیست
هاي فرضد و سوم، اهمیت پیششناسی معاصر نخواهد بوهاي روانمعناي نفی نظریه

شناسی و هاي موجود روانمدش توجه به زیربناي نظریهاهاي علمی است که پینظریه
هاي اسالمی خواهد بود.فرضهاي نو براساس پیشکوشش براي تدوین نظریه

هـاي اسـالمی، نظریـه    واژگان کلیـدي: ماهیـت پیشـینی، ماهیـت پسـینی، پـیش فـرض       
رایشنباخ، علم دینی

ول)ئدانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مس* 
Email: mh_ebrahimidehshiri@yahoo.com

:Emailیزدشناسی دانشگاه روانبخشاستادیار**  msalehzadeh4@gmail.com

16/12/94تاریخ تأیید: 7/2/94تاریخ دریافت: 

Biquarterly journal ofهشیدوفصلنامۀ علمی ـ پژو

Studies inشناسیمطالعات اسالم و روان

1395Islam & Psychologyپاییز و زمستان، 19، ش10س

,151Vol.10, No.19ـ 131صفحات  Autumn & Winter 2016



1395پاییز و زمستان/ 19/ ش10شناسی/ ساسالم و روانمطالعات132

مقدمه
شناسی اسالمی در محافـل علمـی و دینـی مـا مطالبـه و      روانمفهوم ست که اچندي

شناسی اسـالمی  ناظر به اثبات روانبیشترکه شودمیآن مطرح بارةمباحث گوناگونی در
شناســی اســالمی روانبـاره و ارائـه تصــویري مقبـول و موجــه از آن اسـت. تــاکنون در   

اي کـه  گونـه بـه ؛یجی ارزشمند به دست آمده اسـت و نتاانجام شدههایی گسترده تالش
شمشـیري ،. در ایـن بـاره  انـد برشمردهبراي آنبسیاريبرخی ماهیت چندگانه و معانی 

اسـت: نخسـتین معنـا    سخن گفتـه شناسی اسالمی روانبراي پنج معناي کلی از)1390(
شناسـی  نواماهیـت انسـان و مفـاهیم ر   بارة هاي قرآن و سنت درناظر به مجموعه آموزه

با این تفـاوت کـه معطـوف بـه ماهیـت      ،است. معناي دوم نیز شبیه به معناي اول است
شناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان است. معنـاي سـوم و چهـارم    انسان و مفاهیم روان

اي قرآن و سنت و یا آراي فلسـفی  هاز آموزهشناسیهاي روانمعطوف به استنتاج داللت
به اي از علم دینی شناسی اسالمی شاخهمعناي پنجم روانست. دراندیشمندان مسلمان ا

.آیدشمار می
شناسی اجتمـاعی بـا   ) و روان1384(فقیهی،آثاري چون مشاوره در آینه علم و دین

هـایی کـه در بـاب    و نیز کتـاب )1384همکاران،(آذربایجانی ونگرش به منابع اسالمی
الـنفس از دیـدگاه   ماننـد علـم  ،ی نوشته شده استالنفس از دیدگاه دانشمندان اسالمعلم

شناسـی  نانـد. روا مـرتبط بـا معنـاي اول و دوم  ،)1387، (هاشـمیان دانشمندان اسـالمی 
غزالـی  منظـر ) و بررسی مفهوم کـودکی از  1368(احمدي،شخصیت از دیدگاه اسالمی

هویـت  «نـام بـا ) 1382() معناي سوم و چهارم را دربردارند و اثر باقري1386(پروین،
،شناسی اسالمی در جایگاه علمی دینی سـخن گفتـه اسـت   که در آن از روان»علم دینی

گیرد. معناي پنجم را دربرمی
تـوان پـی گرفـت: از    شناسی اسالمی را از زاویه دیگـري نیـز مـی   معنا و مفهوم روان

مفـاهیم  جـدا از  شناسی اسـالمی رواندیدگاه پیشینی یا پسینی بودن. نظر برآن است که 
شناسی معاصر داشـته باشـد تـا بتوانـد     زبانی همخوان و همگام با رواندبایچندگانۀ آن

شناسـی اسـالمی را   چه غالبـاً خواهنـد پـذیرفت کـه روان    اگر، کندمقبول و موجه جلوه 
اسـتنتاج نکـات رفتـاري و    صـرف النفس فلسفی دانسـت یـا آن را   توان برابر با علمنمی
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گـر  بـه صـورتی جلـوه   بایدشناسی اسالمی اسالمی پنداشت، روانهاي  روانی از دیدگاه
جداشناسی زیرا روان، شناسی معاصر قابل فهم و تبیین باشدشود که مطابق با زبان روان

ـ   یهـا ویژگیدارايبه مثابه یک علم،از اسالمی بودن یا نبودن همـواره  دی اسـت کـه بای
پـذیري  تجربـی بـودن و آزمـون   هـا، خاصـیت  تـرین آن ویژگـی  مهم،بدان توجه داشت

شناسـی اسـالمی بایـد    همچنـین، روان هاي مطرح شـده در آن اسـت.   و دیدگاههاهنظری
رو، محور قرار دادن قرآن و روایـات  هاي اسالمی پی افکنده شود؛ از اینبراساس دیدگاه

از هاي دانشمندان اسالمی اولویت و تقدم دارد، چون برخیبر استناد و ارجاع به دیدگاه
هاي دانشمندان اسالمی به ضرورت، برگرفتـه از مبـانی دینـی نیسـت. بنـابراین،      دیدگاه

شناسی اسالمی سخن گفت که رویاروي ماهیـت پیشـینی   توان از ماهیت پسینی روانمی
شناسی و رجوع بـه  گیرد. وجه مشترك هر دو ماهیت، تأکید بر علمی بودن روانقرار می

ابع اصلی دین است. در واقع، پیشینی و یـا پسـینی بـودن،    آیات و روایات در جایگاه من
یـا  و تحقق یافته و بالفعل اسـت  شناسی اسالمیپاسخ به این پرسش مهم است که روان

توانـد  وجود دارد یـا مـی  آیا از پیش؟استامکانی بالقوه و استعدادي قابل شکوفا شدن
؟به وجود آید

روش پژوهش  
گیـري از روش  شناسـی اسـالمی و بـا بهـره    ودن رواندر این مقاله با فرض پسینی ب

و نیـز پیشـینی مشـخص   ماهیـت هـاي  محـدودیت شود که نخستمیکوشش تحلیلی، 
توان موجه و مقبول دانست.   ماهیت پسینی را میکه چرا شوداستدالل 

هاي آنشناسی اسالمی و محدودیتماهیت پیشینی روان
بـر ایـن اسـت کـه     نظـر ،ی کـه در آن یعنـی دیـدگاه  ،شناسـی ماهیت پیشینی روان

تــوان مفــاهیم و اي کــه مــیبــه گونــه؛داردپــیششناســی اســالمی موجــودیتی از روان
و در قـرآن  ،هاي معاصر انعکـاس یافتـه اسـت   شناسی را که در دیدگاهموضوعات روان

شناسـی اسـالمی سـخن گفـت.     سـان از روان شناسایی و بازخوانی کرد و بـدین روایات 
است که نمونه بارز انجام شده هاي بسیار در اتخاذ چنین دیدگاهی کوششها و پژوهش

اسـالم و  «و محمود عثمـان نجـاتی  نوشتۀ »شناسیقرآن و روان«توان در کتاب آن را می
در کتابی اسـت کـه   »شناسیقرآن و روان«. کردمالحظهبستانیمحموداثر»شناسیروان
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ارها تجدیـد چـاپ شـده اسـت. ایـن      و به شدتوجه بدان بسیاري از کشورهاي اسالمی 
نیز کوشش » شناسیاسالم و روان«در کتاب است.شده ترجمه نیز ه زبان فارسی کتاب ب

شناسـی از دیـدگاه روایـات معصـومین(ع) بررسـی شـود؛      شده است کـه مفـاهیم روان  
شناسـی  هـاي صـورت گرفتـه در زمینـه روان    از نخسـتین تـالش  یاد شدهآثارهمچنین،
بررسـی و روایـات قـرآن دیدگاهشناسی معاصر از ست که در آن مباحث رواناسالمی ا

شناسی اسالمی بحث خود تر شدن ماهیت پیشینی روانبراي روشن؛ بنابراین،شده است
.کردمحدود خواهیم این دو کتابرا به 

1شناسـی را در قـرآن  مباحـث مطـرح در روان  بیشـتر کوشیده اسـت  ) 1391(نجاتی

هایی از کتاب خود را به مبـاحثی چـون یـادگیري، تفکـر،     فصل،رواینجستجو کند. از
درمـانی اختصـاص داده و تـالش    یادآوري و فراموشی، سیستم مغز و اعصـاب، و روان 

نویسنده . رویکردي را که کندهمه را در قرآن و از دیدگاه قرآن شناسایی که کرده است 
شناسـی  روانزیرا پیرو مباحـث ؛ی نامیدتوان رویکرد تابعمی،در کتاب به کار برده است

در چنـین  آن مباحـث را در قـرآن بازیـابی کنـد.     اسـت تـا   کردهمعاصر بوده و کوشش 
شـود متـون و   ) یادآور شده اسـت، تـالش مـی   1385گونه که  عیسی (رویکردي، همان

هـاي  دالیلی از کتاب و سنت آورده شود کـه یـا در جهـت تأییـد آنچـه کـه در نظریـه       
شناسی باشد.  سی آمده و یا در جهت اثبات تقدم اسالم در مسائل روانشناروان

تـوان روش  مـی ،استبردهچنین رویکردي از آن بهره نجاتی در اتخاذروشی را که 
.نامید»یابی تطابقیمعادل«

. در روش شـود مـی انجـام  مجمـل و مفصـل  شـکل یابی تطابقی به دو روش معادل
شناسی بـا  مفاهیم رواناز شاراتی کوتاه و اجمالی به برخی یابی تطابقی مجمل به امعادل

یابی تطابقی مفصل، برخی دیگر از مفـاهیم  استناد به آیات قرآن بسنده و در روش معادل
مان شـاید  أ. به کارگیري دو روش به صورت توشده استبه تفصیل از دید قرآن بررسی

؛شناسـی سـخن گفتـه اسـت    نهمه مسـائل روا بارهناشی از این فرض باشد که قرآن در
باشد، ولیمیو در باب برخی دیگر گسترده و به تفصیل،درباره برخی کوتاه و مختصر

است که هر این نجاتیگفته و مغفول نمانده است. مفروضه اصلی ااي نبه هر روي نکته

شناسـی را در احادیـث پیـامبر(ص)    کوشد مفـاهیم روان می» شناسیحدیث و روان«اتی در کتاب دیگرش با نام نج.1
شناسایی کند.
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اما نکتـه  ،پیشاپیش مطابق با آن وجود داردنیز در قرآن ،ستاشناسی آنچه در علم روان
در کـه  شـود ناین نکته روشـ تنها هایی،چنین روشگیري ازبهرهبا شاید اینجاست که 

اي نـه بـه شـیوه   امامسائل و موضوعات؛ همه آمده و به ظاهرقرآن مسائل روانی انسان 
این جاي در جايبنابراین،اند؛ شناسان قرن بیستم گفتهبلکه مطابق با آنچه روان،متفاوت

نویســنده،نظــراز شناسـانی اســت کـه   ولپــی و روان،اســکینر،کتـاب ســخن از فرویـد  
در بخشـی از  نویسنده هاي قرآن است. هایشان در برخی موضوعات، همان حرفحرف

شده بر آنوگویدمیهاي دفاعی سخن کتاب با استناد به آیات قرآنی از برخی مکانیسم
دربـاره نمونـه،  ي بـرا شـود؛ مـی قـرآن بیـان   ، در چهارده قرن پـیش از فرویـد  که است 

آورده است: منافقان براي پنهان کردن احسـاس نفـرت و   (واکنش وارونه)سازيواکنش
هنگـام  ،همینرايشدند و بسازي متوسل میدشمنی خود نسبت به مسلمانان به واکنش

زدند و با پوشاندن نفرت و دشمنی خود نسـبت بـه   سخن گفتن با آنها خوب حرف می
تو چون ،اي رسول«کردند: میکردند و کارهایشان را تحسین یمسلمانان اظهار محبت م

(بـه آراسـتگی ظـاهر) تـو را بـه      کالبد جسمانی آن منافقان را مشـاهده کنـی  (از برون)
شـان  یهابـه سـخن  ،زباننـد) گفتار و چـرب (بس خوششگفت آرند و اگر سخن گویند

).344(ص)» 4(منافقون، گوش فراخواهی داد
یابی تطابقی دچار تکلف شده اسـت کـه   به قدري در معادلسندهنویرسد به نظر می

هم نظریـه فرویـد را واورنـه تحلیـل     ودهدئه میاهم تفسیري نادرست از آیات قرآن ار
ناظر به خودفریبی است و در آنهـا،  بیشتر هایی دفاعی مورد نظر فروید . مکانیسمکندمی

نشـان  یـاد شـده  آیـه در چنانکـه  ،نمنافقاعمل خودآگاهی انسان مورد توجه نیست؛ اما 
از عملـی برآمـده  ، چنـین  شود؛ افـزون بـر آن  انجام میآگاهانه و از روي قصد ،دهدمی

.شوداضطراب درونی آنان نیست که استفاده از چنین مکانیسمی را سبب 
بـر آن اسـت   گوید وسخن میتراشی مکانیسم فرافکنی و دلیلهمچنین، نویسنده از

بحث کرده است.آن بارهو به تفصیل دررا آوردههاي دفاعی مکانیسمربیشتقرآن در که 
به شکلی گسترده و که اعتقاد دارد نویسندهشناسی که از مباحث روانينمونه دیگر

انگیـزه، تکـرار،   دربردارنـده اصول یادگیري است که آن را شود،میوسیع در قرآن بیان 
فتـار دانسـته اسـت و پـیش از شـرح آن      توجه، مشارکت فعاالنه و تـدریج در تعـدیل ر  

له یـادگیري، اهمیـت اصـولی را کـه قـرآن      ئشناسان در مسروان«: شودمییادآور ،اصول
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منان به کارگرفته است تا همین اواخـر یعنـی اوایـل قـرن بیسـتم      ؤبراي تربیت معنوي م
).237(ص» کشف نکرده بودند

؛هایی خاص بسـنده شـده اسـت   هنمونه یا نمونبیانبه تنها برخی مسائلدرباره،ماا
نیز بـه مطابقـت مجمـل روي آورده   نویسندهکه گفتهسخن کوتاهآن بارهگویا قرآن در 

قرآن به ذکر چشم و گوش به عنوان دو «است: گفتهحواس چنین درباره که چناناست؛
ایـن دو حـس اهمیـت زیـادي در     ،زیـرا اوالً ؛ابزار از ابزارهاي حسی اکتفا کرده اسـت 

در ذکر این دو مسائلی وجود دارد که براي نشـان  ،ن کار ادراك حسی دارند و ثانیاًجریا
هـاي روش قـرآن   و این از ویژگیاستدادن اهمیت همه حواس در ادراك حسی کافی 

اش نوعی ایجاز بلیغ است که ضـمن آن، قـرآن بـا اشـاره و تلمـیح بـه       است و مشخصه
نکته اینجاست .)181(ص» پوشدت چشم میکند و از ذکر جزئیاحقایق اساسی اکتفا می

پس چگونـه برخـی   شود،میسخن گفتهکوتاهحواس این چنین بارهکه اگر در قرآن در
نویسـنده که شود گسترده بیان میشناسی، از جمله یادگیري، چنان دیگر از مباحث روان

ول هاي یـادگیري در قـرآن سـخن بگویـد و هـم اصـ      که هم از راهاست را بر آن داشته 
شناسـان  رواناز بـا آنچـه کـه برخـی     در آشکارایادگیري در آن را برشمارد، اصولی که 

و هـم  پـذیر گویی قـرآن توجیـه  چگونه است که هم مجملمطابقت کامل دارد.،اندگفته
یـابی تطـابقی   اي از روش معـادل نمونـه بـا بیـان  ؟ استگویی آن موجب تحسینمفصل

.شدتر خواهد مجمل، نکته روشن
ادراك حسی در قرآن چنین آمده اسـت: خطـاي چشـم    با عنوانبخشی از کتاب در

نوعی ادراك غلط بینایی است که با حقیقت شیء دیده شده مطابقـت نـدارد. برخـی از    
خطاهاي چشمی بین عموم مردم وجود دارد که همـه، آنهـا را بـه روشـی مشـابه درك      

اب است که گاهی براي مردم پـیش  گونه خطاها دیدن سرهاي اینکنند. یکی از نمونهمی
بیـان  آب است. قرآن نیز سـراب را  که کنند بینند و گمان میآید که از دور سرابی میمی
در بیابـان همـوار   ،مانـد اعمالشان در مثل به سـرابی مـی  ،و آنان که کافرند«:ده استکر
ا رسـد،  امـا وقتـی بـدانج   ،آب که شخص تشنه آن را آب پندارد و به جانب آن شتابدبی

هیچ آب نیابد و آن کافر خدا را حاضر و ناظر اعمال خویش بیند که به حسـاب کـارش   
).190-189(ص)»39(نور، تمام و کامل برسد

و آن را بـا خطـاي   کنـد مـی از قرآن اشاره اينمونهبه تنها که نویسندهاست شگفت 
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بـه دیـدن   تنهـا ،یبینـای اشتباه که آیا ادراك استاین پرسشدانسته است. برابرچشمی 
و چیزي بیش از آن نیست یا آنچه خطاهاي ادراك بینایی نامیـده  شودسراب محدود می

بایـد روش  کنـد،  مـی فراتر از آن است؟ اما چون قرآن تنهـا بـه سـراب بسـنده     ،شودمی
و فراتر از آن چیزي نگفت؟ پیداست که هـم خطاهـاي ادراك بینـایی    اجمالی را برگزید

نشـان دادن  لزومـاً هم  مقصود قرآن از چنین تمثیلـی ،یدن سراب استبسیار فراتر از د
ه هاي خـود پایبنـد بـود   فرضچنان به پیشنویسنده نبوده است؛ اما گویا اشتباهیچنین 

، اسـت خواسته، دیـده آنچه را میتنها جسته، چیزي ندیده است یااست که جز آنچه می
نه آنچه هست.

یـابی  روش معـادل گیـري از بهرهفت رویکرد تابعی با توان گمی،چه گفته شدبنابر آن
رویکـرد تـابعی   ،هایی چنـد در پـی خواهـد داشـت: نخسـت آنکـه      تطابقی، محدودیت

افزایـد و  و دانشـی را نمـی  شـود گرا است، چون نظري تازه و نو در آن بیان نمـی واپس
کـه  کنـد مـی نجـاتی بارهـا در کتـاب خـود ادعـا      ،. براي مثالشودنمیمعرفتی را سبب 

اسـت، امـا گویـا    آمـده  قـرآن  درچهارده قرن پیش، شناسانی چون فرویدهاي روانیافته
انـد. دیگـر اینکـه چنـین رویکـردي،      همان است که امـروزه گفتـه  گوید،میآنچه قرآن 
»دیـن علمـی  «پرسـتانه از دیـن اسـت کـه بـا      گرایانـه و علـم  تصویري اثباتدربردارنده

هـاي ویـژه دانـش  به، ه و پذیرفتنی نیست؛ معارف بشريهمخوانی دارد که مفهومی موج
علمی است؛ زیـرا آنچـه   ،رسند که بتوان گفت آنچه دین گفته استتجربی به اثبات نمی

بـراي  ايپشـتوانه ناپذیري علمیرسد؛ پس اثباتعلمی، یعنی تجربی است به اثبات نمی
اتی با آنکه خـود در  جالب اینجاست که نج.نیستتوجیه یقینی و قطعی بودن نص دین 

بلکه براي هدایت مردم است؛ اما ،که قرآن کتابی علمی نیستبرآن استجایی از کتاب 
گویـد و  میشناسی سخن که این چنین از مفاهیم روانبیندمیگویا قرآن را کتاب علمی 

جستجو و شناسایی کند.متن آنهمه را در استکوشیده
هـاي  شناسی را بـر مبنـاي دیـدگاه   مباحث روان) تالش کرده است تا 1392بستانی (

شناسـی را از  کنـد کـه مفـاهیم روان   اسالمی شناسایی کند. او در کتاب خود کوشش می
هـاي معاصـر ـ یـا بـه تعبیـر       دیدگاه معصومین(ع) به شکلی متفاوت از آنچه در نظریـه 

رسـد  شناسی مادي ـ بیان شده است، جستجو و استخراج کند. به نظـر مـی   خودش روان
شناسی فرض اصلی وي آن است که در روایات اسالمی، مفاهیم و موضوعات روانپیش
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رو، بـه  شناسی معاصر آمده است؛ از ایـن تر از روانتر و کاملبه شکلی متفاوت، اما دقیق
شناسی از دیدگاه اسـالم را در  آورد، زیرا بیشتر مباحث روانیابی تخالفی روي میمعادل

هاي معاصر پنداشته است. براي نمونـه در بحـث رشـد آورده    دیدگاهمخالفت و تضاد با 
درباره مراحل [معاصر]ماديهايهتوافق دیدگاه اسالم با بعضی از نظریبا وجود«است: 

رشد انسان و جزئیات آن، باید اذعان داشت دیدگاه اسـالم مبتنـی بـر نظریـات خاصـی      
دوران کودکی درویژه، بهاخته است،...هاي مادي متمایز ساست که آن را از تمام دیدگاه

[معاصر] به آن اعتقاد دارد و آن را ثابت و شناسی ماديخوریم که روانبه حقایقی برمی
پندارد و حال آنکه شارع اسـالم نظریـات کـامالً مغـایر و متضـادي را ارائـه       جاودانه می

امام صاق(ع) سپس بستانی در تشریح مدعاي خود، به این حدیث از).68(ص» دهدمی
شود: کودك وقتی به سن سه کند که مراحل رشد کودك در آن  بیان میاشاره و ادعا می

و او را رها کنید تا به سن سـه سـال   » ال اله اال اهللا«سالگی رسید، به او هفت بار بگویید: 
محمـد  «و هفت ماه و بیست و سه روزگی برسد. در این زمان، به او هفت بار بگوییـد:  

، پس رهایش کنید تا به سن چهارسالگی برسد؛ آنگاه به او هفت بـار بگوییـد:   »هللارسول
، سپس رهایش کنید تا به سن پـنج سـالگی برسـد،    »اللهم صل علی محمد و آل محمد«

سپس به او بگویید: دست راست و چپ تو کـدام اسـت؟ اگـر شـناخت، رویـش را بـه       
یش کنید تا به شش سـالگی برسـد   طرف قبله کنید و به او بگویید سجده کن، سپس رها

و چون شش سالش تمام شد، به او بگویید نمـاز بخـوان و رکـوع و سـجود را بـه وي      
بیاموزید تا هفت سالش تمام شود. وقتی هفت سالش تمام شد، به او بگویید صـورت و  

هایت را بشوي؛ و هنگامی که آنها را شست، به او بگویید نماز بخوان تـا سـن نـه    دست
سر گذاشت، وضو ساختن را به او بیاموزید ام شود، آنگاه که این سن را پشتسالگی تم

و در صورت امتناع او را تنبیه کنید و نماز را بـه وي بیاموزیـد و بـراي انجـامش بـر او      
است که در چنـین حـدیثی مراحـل رشـد و نمـو      آن بر). سپس 73(ص» سخت بگیرید

هـاي  شده است. دقتی کـه در دیـدگاه  ترین شکل آوردهعقلی در دوران کودکی به دقیق
شناسی کودك اشاره به فرایندي به نـام انتقـال از   مادي [معاصر] لحاظ نشده است: روان

هاي انجـام شـده   مرحله ادراك حسی به مرحله ادراك رمزي یا تخیلی دارد، ولی بررسی
ارع گیري مدت زمان مرحله انتقال متفاوت بـوده اسـت. شـ   بر روي کودك از نظر اندازه

دانـد و بـا   اسالم توانایی الزم را براي یادگیري رمزي و نمادین، در سن سه سـالگی مـی  
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ها و ها، هفتهدرخواست چنین آموزشی کرده است... با گذشت ماه» ال اله اال اهللا«عبارت 
روز 230رسد، یعنی با سـپري شـدن   روزها کودك به مرحله جدیدي از رشد و نمو می

و بیست روزگی)، ادراك رمزي یا نمادین کـودك نسـبت بـه    (سن سه سال و هفت ماه
کنـد...  را درك مـی »اهللارسولمحمد «و » اهللا«یابد که رابطه بین ها، آنقدر تکامل میپدیده

کند... یعنی کودك شروع به ایجاد رابطه بین دو موجود رمزي یا تصوري و یا تخیلی می
باشـد. اهللا تجریـد اول و محمـد    مـی ادراك کودك در این مرحله (تجریدي + تجریدي) 

(ص) وظیفه رسـالت را  اهللا تجرید دوم است. البته با این فرض که حضرت محمدرسول
پـس سـومین   به عهده دارد، نه از آن نظر که وي نیز همانند همـه افـراد دیگـر اسـت...    

روز و رسیدن به سـن چهـار   130شود. با گذشت مرحله از رشد و نمو کودك آغاز می
» محمـد اللهم صل علی محمد و آل«رسد که باید عبارت اي می، کودك به مرحلهسالگی

ترین نـوع تکامـل ادراك رمـزي    را به وي آموزش داد. روشن است که این ادراك، عالی
اللهم صل علـی  «کودك است، زیرا در این مرحله جدید ادراکی، عنصر رابطه در عبارت 

از بـین  » محمـد «و » اهللا«ه بـین دو عبـارت   کامالً حذف شده و رابط» محمد و آل محمد
شود تا ادراك مستقلی هم چون درود فرسـتادن  رفته است، یعنی به کودك اجازه داده می

بر محمد و آل او، بدون در نظر گرفتن رسالتش پیدا کند. مرحله اول رشـد بـه صـورت    
ایجاد رابطه بین عالم حسی و عالم تجریدي اسـت، یعنـی دنیـاي مخصـوص کـودك و     
دنیاي جدید است. در مرحله دوم، رشد بین عالم جدید (خدا) و شناختی کـه بـه طـور    
نسبی از آن دارد و بین عالم جدید دیگـر (وجـود مبـارك نبـی گرامـی) رابطـه برقـرار        

شود. مرحله سوم رشد، مبتنی بر حذف روابط سـابق بـدون در نظـر گـرفتن مفـاهیم      می
به دسـت  » محمد(ص)«تري را از شخصیت (خدا و رسول) است که در آن ادراك عالی

داند، ). نویسنده مراحل تفکر رمزي کودك را بین سه تا چهار سالگی می76دهد (صمی
شـود،  اما براي توجیه ادعاي خود در تشریح و تفسیر حدیث یادشده دچـار تکلـف مـی   

د بر آن است داند، اما خومی» الاله االاهللا«تر از را تجریدي» اهللامحمد رسول«زیرا عبارت 
توان فرض کرد ادراك محمـد(ص) در مقـام رسـول خـدا از مفهـومی تجریـدي       که می

برخوردار است. حال آنکه ادراك پیامبر(ص) نیز مانند ادراك دیگر افراد، ادراکی حسـی  
» اهللامحمـد رسـول  «تـر از عبـارت   است. همچنین، صلوات بر پیـامبر را ادراکـی پیچیـده   

محمـد  «تـوان عبـارت   تجرید و انتزاعی بـودن باشـد، نمـی   پنداشته است، اگر فرض بر 
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اللهم صـل علـی محمـد و    «دانست و یا عبارت » الاله اله اهللا«تر از را تجریدي» اهللارسول
تر دانست. شاید بتوان گفـت  را از آن عبارات به لحاظ تجریدي بودن پیچیده» آل محمد

ناشـی از پـذیرش مرحلـه بـه     » اهللامحمد رسـول «بر عبارت » الاله االاهللا«اولویت عبارت 
تـوان از پیـامبرش سـخن    مرحله ابعاد اعتقادي باشد تا خداي واحد پذیرفته نشود، نمـی 

گفت و تا اعتقاد به پیامبر خدا در فرد شکل نگیرد، صلوات و تحیت بر وي نیز معنـایی  
د خـود مبنـی بـر اینکـه مراحـل رشـ      مدعايرسد نویسنده در اثبات یابد. به نظر مینمی

هاي معاصر بیان شده و تفسـیري نادرسـت   کودك در اسالم به شکلی متفاوت از دیدگاه
حـدیث  بنـابر [اي که در ادامه آورده اسـت:  از حدیث یاد شده ارائه کرده است؛ به گونه

یـابیم کـه   اگر کودك تفاوت بین دست چپ و راسـت را تشـخیص داد، درمـی   ]یادشده
ناسان آن را مرحله ابتدایی (دبستان)، یا مرحلـه دوم  شاي که روانآمادگی ورود به مرحله

دانـد و  سـاله را نسـبی مـی   نامند، دارد؛ اما در ادامه رشد شناختی کودك پـنج کودکی می
سـاله دارد و  کند: امام صادق(ع) سفارش به آموزش سجده به کـودك پـنج  چنین بیان می

و هفـت سـالگی از   برگزاري نماز کامل را درخواست نکرده و این عمل در سـن شـش   
گیریم که کودکان شش و هفت ساله معمولی، از کودك درخواست شده است. نتیجه می

منـد  سال بهـره توانایی بیشتري نسبت به کودك ممیز (داراي توانایی تشخیص) باالي پنج
هستند... تفاوت رشدي خاص کودکان پنج ساله نیسـت و در کودکـان شـش سـاله نیـز      

گونه که همان).77(صدیابهفت سالگی این تفاوت پایان میشود و در سن مشاهده می
گفته شد، نویسنده با استناد به برخی از احادیثی که ناظر به تربیت بعـد اعتقـادي انسـان    

هـاي  است، به گمان خود، مراحل رشد کودکی را شناسایی کرده و آن را برتر از دیـدگاه 
است.معاصر دانسته 

یـابی  و روش معـادل هـاي تطـابقی  یـابی روش معـادل منـدي از بهرهیگاه،همچنین
روانـی  برخی مفاهیم دینی به مفاهیم و موضوعات صـرف است که ، سبب شده تخالفی

هـاي یـادگیري از روش آزمـایش و    در بحـث از راه نجاتی،براي نمونه؛فروکاسته شود
ـ بیشـتر «اسـت:  شـده اشاره دانقرآن نیز بنویسد، درمیو یاد کرده استخطا  ه امـور  ب

بـا  نویسـنده  . )7(روم، »خبرنـد ظاهري زندگی دنیا آگاهند و از عالم آخرت به کلی بـی 
آنهـا امـور معیشـتی و    «: آورده اسـت ، هیادشـد استناد به تفسیر قرطبی از بخش اول آیـه 

دانند چه وقت زراعت، و چه وقت درو کنند و چگونـه  میدانند، مثالًمعنوي خود را می



141شناسی اسالمی، پیشینی یا پسینی؟ت روانماهی

رسد نجاتی بخش دوم ). به نظر می234(ص» ه ساختمان بسازنددرخت بکارند و چگون
آیه را نادیده گرفته و بخش اول را برگزیده و تفسیري مطابق با روش آزمایش و خطا از 

را بـه روش آزمـایش و خطـا در    یادشـده آن به دست داده است. به سخن دیگـر، آیـه  
است: تحقیقـات  آمدهي اصل توزیع یادگیربحثدر ،یادگیري فروکاسته است. همچنین

اند، ثابت کرده اسـت کـه توزیـع یـادگیري یـا      شناسان معاصر انجام دادهتجربی که روان
هایی براي اسـتراحت  هاي زمانی دور از هم که در خالل آن فرصتتمرین آن در فاصله

کند. در قـرآن هـم بـه    فراهم شود، به سرعت یادگیري و  تثبیت آن در حافظه کمک می
سـال  23جه شده است، زیرا قرآن در فواصل زمانی دور از هـم و در مـدت  این اصل تو

نازل شد تا مردم بتوانند آن را به تدریج یاد بگیرند و معانی و مفاهیم آن را کامالً جـذب  
مـا  «یادگیري خوب و فهم و حفظ قرآن نیز کمـک کـرده اسـت:    به و این موضوع کنند

تـدریج و  بـه  باشند، تا آن را جدا از هم میقرآنی بر تو نازل کردیم که به صورت آیات 
. )264(ص)» 106(اسـراء،  با آرامش بر مردم و به طور قطع این قرآن را ما نازل کـردیم 

ن أ، تنها دلیل نزول تدریجی قرآن را قابل فهم بودن آن براي مردم دانسـته و شـ  نویسنده
دلیـل بـه  ،قـرآن نزول آن را نادیده گرفته است؛ حال آنکـه برخـی مفسـران برآننـد کـه     

به جهت پیوندش با حوادث و نیازها بـه تـدریج   نیزارتباطش با قابلیت پذیرش مردم و 
).752ص،1391(پورسیف،شده است نازل 

شناسـی  نویسد کـه بیمـاري در نگـاه روان   هاي روانی میبستانی نیز در بحث بیماري
و ایـن دو دسـتگاه بـه    شود مادي [معاصر] به دستگاه عقلی و دستگاه روانی محدود می

رسند، اما در دیدگاه اسالمی، دستگاه سومی هم وجـود دارد؛ بـه   طور فطري به ارث می
رسد، یعنی خداوند  انسان را بر نام دستگاه اعتقادي که آن هم به طور فطري به ارث می

فطرت توحید آفریده است و معناي فطرت این اسـت کـه دسـتگاه اعتقـادي مبتنـی بـر       
گیري که معنا که هر گونه موضعرسد، بدینو ادراك مفاهیم آن به ارث میعنصر توحید 

از این عنصر صادر نشود، متصف به اختالل [بیماري] اسـت در همـان سـطحی کـه در     
). بسـتانی سـپس بـا    195-196، ص1391شـود ( اختالالت عقلی و روانی مشـاهده مـی  
کرده است که افراد کافر و یـا  شناسی معاصر ادعااستناد به تعریف هوش از دیدگاه روان

هـوش عبـارت اسـت از    «غیرموحد داراي اختالل اعتقادي، سطح هوشی پایینی دارنـد:  



1395پاییز و زمستان/ 19/ ش10شناسی/ ساسالم و روانمطالعات142

بینیم که شخصـیت  توانایی تجرید اشیا یا درك و ایجاد ارتباط بین اشیا... در این باره می
بـه  و وقتیکندبه یک طرف قضیه توجه میغیرموحد [در رویارویی با مفهوم خدا] تنها

رود، به طرف دیگر قضیه، یعنی رسیدن به علـت ذاتـی کـه خـود علـت      دنبال علت می
کند، و یا به این نکته توجه ندارد که علـت نظـم بایـد خـود بـا      نداشته باشد، توجه نمی

شعور باشد. در همه این حاالت، شخص غیرموحد تنها یک طرف رابطه بین اشیا را بـه  
هوشـی  کند و این به روشنی حکایت از کمور نمیآورد و طرف دیگر را منظحساب می

من الدین له، العقل له؛ هر کس دیـن  «فرماید: چنین فردي دارد. شاید این روایت که می
نیز اشاره به همین حقیقت داشته باشد کـه کـاهش عنصـر    » نداشته باشد، عقل هم ندارد

). بـه نظـر   198ص(همـان،  » هوش در این افراد به واسطه عدم وجود ایمان در آنهاست
رسد بستانی ایمان به خدا را به شناخت فروکاسته و ایمان نیاوردن کافران را ناشی از می
ایمان ارائه کـرده اسـت، زیـرا قـرآن کـریم      هوشی آنان دانسته و تفسیري نادرست از کم

کند که نسبت به خدا و مالئکه و قیامت، شناخت کامل دارد؛ امـا  موجودي را معرفی می
ـ کانَو«فرماید: اش میست. آن موجود شیطان است، خدا دربارهمن نیؤم ـ نَم » رینَافالکَ

شناخت نیست و حقیقتی باالتر از شـناخت اسـت.   تنها ایمان ،. بنابراین)73(سوره ص، 
شناختی که با گرایش و تسلیم همراه است و نه شناختی که مخالفت و عناد را دربردارد 

.)1391(مطهري،ر انسان برنینگیزدو یا شناختی که گرایشی را د
همچنین، بستانی عقل را با هوش برابر دانسته است، در حالی کـه عقـل در دیـدگاه    
اسالمی، مفهومی صرفاً شناختی ندارد؛ مفاهیمی چون قوه تفکر، هوش، مدرك کلیـات و  

ـ نظایر آن که گاهی معادل عقل در نظر گرفته می ات] شود، با معنایی که در قرآن [و روای
براي این کلمه لحاظ کرده است، مطابقت کامل ندارد. در لغت عرب، عقل به معناي بند 
و بازداري است... قرآن نیز با توجه به معناي لغوي کلمه عقل در زبان عربـی، آن را بـه   

گونه که گفته شد، بسـتانی عقـل را   )، اما همان23-21، ص1385کار برده است (باقري، 
سخن دیگر عقل را به  هوش فروکاسته و به این دلیل کسـی را کـه   داند، یا به هوش می

: اخـتالل دسـتگاه   کـه در ادامـه آورده اسـت   چنـان هوش پنداشته اسـت.  دین ندارد، کم
دهندة نبود عنصر هوش در رفتـار اسـت، بـه دو نکتـه     نظر از اینکه نشاناعتقادي صرف

و دیگــري نداشــتن دیگــر نیــز اشــارت دارد، و آن یکــی نداشــتن احســاس مســئولیت 
شود... قرآن کریم هاي شخصیتی مربوط میاحساسات انسانی است که هر دو به بیماري
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إِنْ هـم إِلَّـا   یعقلُـونَ أَکْثَـرَهم یسـمعونَ أَو   «برد: در مورد این افراد صفت حیوان را به کار می
»تـر از حیواناتنـد  هسـتند، بلکـه پسـت   ؛ ایشان ماننـد حیوانـات  کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبِیلًا

که از نبود کامل احساسات انسانی و احساس مسئولیت در نزد کسـانی کـه   )44(فرقان، 
کند که بـه دلیـل انکـار    قادر به درك عظمت هستی و عظمت انسان نیستند، حکایت می

دلخـواه خـود   نتیجـه یادشـده  ). نویسنده با اسـتناد بـه آیـه   201خداي تعالی است (ص
کنـد. در حـالی کـه در بخـش اول آیـه      گیرد و در آشکارا مدعاي خود را مستدل مییم

کنند؟ آیـه خطـاب   کنی بیشترشان گوش شنوا دارند و یا تعقل میخوانیم: یا گمان میمی
کنـد. عالمـه طباطبـایی در    خدا به پیامبر(ص) است که در دعوت مشرکان پافشاري مـی 

نویسد: مشـرکان هماننـد چهارپایاننـد کـه از     نین می) در این باره چ15تفسیر المیزان (ج
برنـد، بلکـه از   شنوند و بـه معنـاي کـالم پـی نمـی     سخنان چیزي جز لفظ و صوت نمی

ترند، زیرا چارپایان اگر راه را گم کنند، وسیله هدایت و یافتن رفتن راه چهارپایان گمراه
کننـد و همچنـان گمـراه    مـی که مشرکان  دارند؛ امـا اسـتفاده ن  صحیح را ندارند، درحالی

تنهـا تفسـیر بسـتانی از    رسد نهبنابراین، به نظر می. )938، ص1391(پورسیف، انندممی
؛استکاستهاست، بلکه محتواي آیه را نیز به مفاهیم صرف روانی یاد شده نادرستآیه 

زیرا مشرکان را افرادي نابرخوردار از احساسـات انسـانی و بـدون احسـاس مسـئولیت      
ناساند.  شمی

هایی در پـی  شناسی اسالمی محدودیتماهیت پیشینی روان،براساس آنچه گفته شد
شناسی اسالمی سـخن گفـت.   از ماهیت پسینی روانتوانبه جاي آن می،رواز این؛دارد

هاي ماهیت پیشینی را ندارد.محدودیت،هایی که داردبر مزیتافزونماهیت پسینی 
بر ایـن اسـت کـه    نظردیدگاهی که در آن یعنی ،سالمیشناسی اماهیت پسینی روان

رجـوع  ،در این زمینهندارد و باید به وجود آید. پیششناسی اسالمی موجودیتی از روان
اي تـوان پشـتوانه  میرا رایشنباخ مبتنی بر تفکیک گردآوري از داوري نظریه و استناد به 

پاسـخ بـه ایـن   ،ور. از ایـن نستداشناسی اسالمی براي توجیه ماهیت پسینی بودن روان
مـدهایی  ارو پیگـ در ،شناسی اسـالمی چیسـت  که مقصود از ماهیت پسینی روانپرسش

خواهد بود که بر تفکیک گردآوري از داوري مبتنی است.  
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شناسی اسالمیرواندرمدهاي آن اک گردآوري از داوري درنظریه رایشنباخ وپییتفک
شناسی اسالمیبع آن امکانی بودن روانبه ت،نخست: امکان علم دینیامدپی

1توان تصویري از علم دینیتفکیک گردآوري از داوري در نظریه رایشنباخ میبنا بر 

. رایشــنباخ فیلســوف و اســتشناســی اســالمی مصــداقی از آن د کــه روانابــه دســت د
قلمـرو تفکیک دو قلمرو در عرصه کار علمی، آنهـا را بـه ترتیـب،   بااتریشیفیزیکدان
توانـد بـر   هـر امـري مـی   ،ر قلمرو نخستدنامد.(کشف) و قلمرو داوري میگردآوري

اي یـا دینـی   اعم از اینکه معرفتی فلسـفی، اسـطوره  ،فعالیت ذهنی دانشمند تأثیر بگذارد
ايکننده آن اسـت کـه فرضـیه   اما در قلمرو داوري، تجربه و شواهد تجربی تعیین؛باشد

تفکیـک گـردآوري از   ).1389؛ مسـعودي،  1382(بـاقري، پذیرفته یا کنار گذاشته شـود 
. تصویري که براساس استتصویري از علم دینیدربردارندةداوري در نظریه رایشنباخ 

هاي دینـی اسـت،   از آموزهبرآمدهبا آنکهتوان از نوعی علم دینی سخن گفت که آن می
را شناسی اسـالمی  وانتوان ر. بر مبناي چنین تصویري میاستاز روش تجربی مندبهره

زیـرا در  ،پـذیر اسـت  . علم دینی براساس نظریه رایشنباخ امکاندانستنوعی علم دینی 
هـا سـود جسـت کـه     توان از منابع مختلفـی بـراي تـدوین فرضـیه    مرحله گردآوري می

داري ربرخـو تنها، اما در مرحله داوري، توان از آن منابع  انگاشتهاي دینی را میآموزه
. با این حال، برخی بـا نظـر بـه    استپدیدآیی علمی دینی دربردارندةات تجربی ییدأاز ت

از امتناع علم دینی سخن گفتـه و آن را  ،رایشنباخ و تفکیک گردآوري از داوريدیدگاه
) در مخالفت علم دینی با استناد به نظریه رایشنباخ 1379اند. ملکیان (ناپذیر دانستهامکان
المثـل  : شاید گفته شود کـه اگـر فـی   چنین استآنیل نخستدلاست. دلیل آوردهچند 

،آن را نه به استناد قرآن و روایـات ،شناسی اسالمی پدید آوردیمفیزیک اسالمی یا روان
شناسی غیردینی هم متبوع و مقبول مدد همان روش تجربی که در فیزیک و روانبلکه به

کـه در ایـن صـورت فیزیـک یـا      اما بایـد توجـه داشـت   ؛قبوالنیمبه مخاطبان می،است
در مقـام گـردآوري   تنهـا شناسی اسالمی در مقـام داوري صـبغه اسـالمی نـدارد و     روان

تواند اسالمی نامیده شود و مقام گردآوري نه اهمیتی دارد و نـه بـه علـم حجیـت و     می
).12(صبخشدقداستی می

قرائت علم دینی با موضعی رایشنباخی پیش از این صورت گرفته اما هدف از بحث درباره آن، نتـایجی اسـت کـه    .1
براي روان شناسی اسالمی  در پی خواهد داشت.   
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تـوان  مـی هاي مستدل به آن ضـروري اسـت. آیـا   و پاسخپرسشچند ،در این زمینه
کـه گـردآوري از داوري   پنداشـت چنـین  ؟اهمیت مرحله گردآوري را نادیده انگاشـت 

تجربـه  راهدر مرحلـه گـردآوري اثرگـذار اسـت و داوري از     تنهاجداست و چون دین 
نتیجه امتناع علم دینی خواهد بود؟ تفکیک گردآوري از داوري حقیقی ،گیردصورت می

و واقعی است یا ذهنی و ثانوي؟
نادیده گرفتن مرحله گـردآوري و فروگذاشـتن آن بـا تفسـیري کـه      ،رسدبه نظر می

اسـت. رایشـنباخ مـالك علمـی بـودن را      ، نـاهمخوان توان از نظریه رایشنباخ داشتمی
کید کـرده و از تفکیـک آن بـا مرحلـه     أپذیري تجربی دانسته و بر مرحله داوري تآزمون

ـ  مد چنین تفکیاگردآوري سخن گفته است. پی هـاي هکی خاصیت غیرتجربی بـودن نظری
تـوان گفـت هـر نظریـه علمـی،      اي که میبه گونهاست؛علمی در عین تجربی بودنشان 

هایی غیرتجربی نیز دارد چون ویژگی،در عین حال؛پذیر استتجربی است چون آزمون
هـاي  فـرض اهمیـت نقـش پـیش   ،بنـابراین 1.برآمده از مواد و مفاهیم غیرتجربـی اسـت  

تفکیک گـردآوري از داوري ذهنـی و   ،ربی هر نظریه آشکار خواهد شد. همچنینغیرتج
هاي تجربی چنـان  هاي فلسفی و فرضفرضیعنی در هر نظریه علمی پیش؛ثانوي است

پـذیر  تنهـا در ذهـن امکـان   ،اند که جدایی و انفکاك آنهـا از یکـدیگر  به هم آمیخته شده
آشـکار  فتارگرایی از پوزیتویسم و پراگماتیسم اثرپذیري دیدگاه ر،خواهد بود. براي مثال

کـه  اسـت، چنـان  روشن،شناختیگیري کانتی پیاژه در نظریه رشدهویداست و جهتو
داشت (بـراي  نظریه پیاژه شکل و محتوایی دیگر ،گیري وجود  نداشتچنین جهتاگر

،بـاقري ، ر.ك:شناسـی هـاي فلسـفی در نظریـات روان   ثیر دیدگاهأترةدرباآشنایی بیشتر 
شناسـی اسـالمی در   روانفیزیک و . پس این سخن که )1387، باقري و خسروي؛1382

صبغه اسالمی ندارد و این نکته که مقام گردآوري اهمیت و حجیت نـدارد،  ،مقام داوري
انگاشتن مرحله گردآوري، نادیدهامدرسد پیبه نظر می،ناموجه و نامقبول است. همچنین

ر تلقی حداکثري آن خواهد بود. آنگاه که مرحلـه داوري اهمیتـی   مخالفت با علم دینی د
خـواه  ،خواه فیزیک باشد؛پذیر نخواهد بودعلم دینی به هیچ شکلی امکان،نداشته باشد

) چنین آورده است: علم جامعه شناسی و روان شناسی و غیـره کـه در جامعـه اسـالمی     1388این باره سروش(در .1
ساخته می شود یقیناً با آن چه در جامعه غیر اسالمی ساخته می شود متفاوت خواهد بـود. چـون در مقـام شـکار    

که در اختیار دیگران نیسـت و بـا ایـن    [گردآوري]، ابزارها و تورها و مفاهیمی در اختیار دانشمندان مسلمان است 
).56ابزارها و تورها و با کمک این مفاهیم  قالب سازي ها و تقسیم بندي هایی می کنند که متفاوت است(ص
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اي بـراي تلقـی   کید بر آن، پشـتوانه أحال آنکه اهمیت مرحله گردآوري و ت.شناسیروان
پذیر خواهد هایی امکاننی تنها در حوزهمعنا که علم دی؛ بدیناستحداقلی از علم دینی 

پـس اگـر بـه ایـن     ،هایی متناسب با آن را از دین استخراج کـرد فرضبود که بتوان پیش
زیـرا  ممکـن اسـت؛  شناسـی اسـالمی   روان،باشدناممکنالمثل فیزیک اسالمی دلیل فی

صـویر  . پـس ت وجـود دارد هایی درباره آن ساخت، مفاهیمی که براساس آن بتوان فرضیه
ایـن  پرسـش ، رایشنباخی از علم دینی مالزم با تلقی حداقلی خواهد بود. به سخن دیگر

له ایـن اسـت کـه علـم دینـی در چـه       ئپذیر است یا نـه؟ مسـ  نیست که علم دینی امکان
شناسـی اسـالمی در گـرو    سـخن گفـتن از روان  ،رو؟ از ایناستپذیر هایی امکانحوزه

بحث درباره علم دینی به طور خواهد بود؛ بنابراین،ري مقبول از علم دینیداشتن تصوی
و آن هـم  نظـر اسـت  مطلـوب بلکه یکی از اشکال علم دینی ،مطلق مقصود نظر نیست

الزمه تلقی حداقلی از علم دینی، اهمیت دادن بـه مرحلـه   .باشدمیشناسی اسالمیروان
گردآوري است.  

مهمی دربرخواهـد داشـت و آن   مدااهمیت مرحله گردآوري پیآمد،تر که پیشچنان
نـو کـه براسـاس آن    هـاي هنوعی تکثرگرایی در پدیدآیی نظریـ پذیرشعبارت است از 

تناقصـی ،اما دلیل دوم مخالفت ملکیان با علـم دینـی  ؛توان از علم دینی سخن گفتمی
اعتقاد بـه تکثرگرایـی   .وي در نگاه برخی مدافعان علم دینی وجود دارداز دید است که 

هاي علمی سود الهام نظریهأتوان از متون مقدس به عنوان منشین انحصارگرایی میدر ع
تاریخ علـوم و معـارف بشـري انجـام     هگاه دراجست. این کار هم شدنی است و هم گ

[چنین کاري] قائل شدن به نوعی آید...ولی با این کار، علم دینی پدید نمی،گرفته است
بیـنم  ي نظریات علمی است. جالـب اسـت کـه مـی    تکثرگرایی در مقام کشف و گردآور

در قلمرو علوم خواهند با دینی و اسالمی کردن علوم، نوعی انحصارگرایی راکسانی می
حاکمیت بخشند و با وارد کردن علوم دینی و اسالمی به صـحنه، علـوم غیردینـی را بـه     

ج نـوعی  عنوان علومی ناقص و معیوب و مضر از صحنه خارج کنند، خود داعی و مـرو 
عنـوان  بـا رسد مخالفت ملکیان، نه با آنچه کـه  به نظر می.)13(صشوندتکثرگرایی می
بلکه مخالفت، با هدف و انگیزه برخـی موافقـان علـم    محقق ساخت؛ نتواعلم دینی می

ناسـازوار گویـد، میاهمیت بودن مرحله گردآوري بیدربارهایشانو با آنچه استدینی 
سـخن گفـتن از تکثـر    ،ري اهمیـت و حجیتـی نداشـته باشـد    است. اگر مرحله گـردآو 
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معناست و انگیزه انحصارگرایان علم دینی نیز مشکلی پدید نخواهد آورد، بـه فـرض   بی
شود، علمی دینی نیست. چون از دید آنچه حاصل می؛که بخواهند علم دینی پدیدآورند

لم از چـه مـواد و   ملکیان مالك علم، داوري است و نه گردآوري، پس مهم نیست که ع
اسـت،  اي براي  علم دینـی آمده باشد. حال آنکه تکثرگرایی خود پشتوانهمفاهیمی گرد

آنگـاه  ،گرفتـه باشـند  هایی متفاوت اثـر فرضاگر علومی پدید آیند که از مفاهیم و پیش
که در عین شباهت در هاییهنظری،مختلف وجود خواهند داشتهايهامکان ظهور نظری

نا متفاوتند.روش، در مب
دلیل مخالفت ملکیان با علم دینی نیز مبتنی بر اهمیـت داوري در علـم اسـت:    دیگر

شناسـی غیردینـی تمـام    فیزیک و یـا روان ناگر به کارگیري روش تجربی به سود مدعیا
در آن صـورت چـه بایـد کـرد؟     ،شناسی اسالمیشد و به زیان دعاوي فیزیک و یا روان

باز بـه  ).14(صو یا دعاوي دین را؟ چگونه و به چه دلیلروش تجربی را تخطئه کنیم
و نه خود علم دینی، اگـر  استمخالفت با موضع برخی موافقان علم دینی،رسدنظر می

شناسی غیردینی یید تجربی روانأآنگاه ت،ی علم غیردینی قرار دهیمیعلم دینی را رویارو
معتقـد باشـیم مـالك پـذیرش علـم،      راگاما ،شناسی دینی خواهد بودروانبه معناي رد

بسیار متفاوت و مختلف اعم از دینی و غیردینـی  هايهداوري تجربی است؛ عرضه نظری
،و ظهور علم دینی به معناي نفی تام علم غیردینـی نخواهـد بـود   بودخواهد پذیرامکان

ت ا نینه اینکه گمان شود چون علم دینی ب،توان چنین تلقی از علم دینی داشتیعنی می
رد،تاز میدان علم خواهد بود. همچنینکهیکنار نهادن علوم غیردینی حاصل خواهد شد 

تجربی علم دینی به معناي تخطئه و رد دین نخواهد بود. محتـواي دیـن اگـر بـه منزلـه      
تجربـی  ییدأآنگاه شاید بتوان گفت چون امکان عدم ت،هاي تجربی نگریسته شودفرضیه

گذاشت و یا دعاوي دین را مـردود دانسـت   یا باید علم را کنارآن وجود خواهد داشت 
اما مگر سخن گفـتن  ،مدش نه علم دینی است و نه  اثبات حقانیت دین خواهد بوداو پی

هایی بینگاریم آن است که متون دینی را چونان فرضیهشمعنایضرورت از علم دینی به
هایی در مرحله فرضنی را چون پیشتوان متون دیانیم؟ آیا نمیرو از آزمون تجربی بگذ

اهمیـت  مرحلـه گـردآوري را بـی   ،از سـویی افزون بر آن، نویسـنده گردآوري دانست؟ 
امکـان  فـرض ،از سوي دیگر؛به این دلیل از امتناع علم دینی سخن گفته استو دانسته 

پـذیر  ناکید بر مرحلـه داوري، علـم دینـی را امکـان    أدر ادامه با توعلم دینی را پذیرفته 
ییـد نشـدن   أو تشوندیید تجربی نأهاي علم دینی تچون ممکن است یافته؛دانسته است

از م مسـتقی ،. پرسش این است که علـم دینـی  علم دینی را در پی داشته باشدرد،تجربی
آورنـد؟ اگـر علـم دینـی     آید و یا دانشمندان مسلمان آن را بـه وجـود مـی   دین پدید می
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انـد و یـا   علمی است که مسلمانان به وجـود آورده ،یابدور میآنچه ظه،پذیر باشدامکان
.)1382ر.ك: باقري، ،براي آشنایی بیشتر با مفهوم علم دینی(توانند به وجود آورندمی

کننـده آن اسـت کـه در مرحلـه     تفکیک گردآوري از داوري در نظریه رایشنباخ بیـان 
فلسفه، دین) و بـه تـدوین   ره،توان از هر منبعی سود جست (اعم از اسطوگردآوري می

نه اینکه محتواي دیـن  ،پرداخت که باید از آزمون تجربی بگذرندهاییهفرضیات و نظری
شناسـی اسـالمی   روان،هایی بپنداریم و به مسلخ تجربه کشانیم؛ بنـابراین را چون فرضیه

ن تـوان براسـاس متـو   زیرا می؛است، یعنی ماهیتی پسینی خواهد داشتامکانیمفهومی
ـ   ها و نظریهدینی فرضیه هـاي ههایی ساخت که با گذر از آزمون تجربـی در ردیـف نظری

شناسـی اسـالمی همچـون طفلـی     اکنون در آغـاز راهـیم و روان  ،. در این زمینهاندعلمی
نوپاست که هنوز به بلوغ و پختگی نرسیده است.

موجـود  هايهنفی نظریآن عدمو به دنبالمد دوم: نقصان فلسفی در برابر بطالن تجربیاپی
شناسیدر روان

توان نقصـان فلسـفی را   براساس تفکیک گردآوري از داوري در نظریه رایشنباخ، می
ـ      علمـی  هـاي هدر برابر بطالن تجربی قرار داد و براسـاس آن بـه قضـاوت دربـاره نظری

ــزاره روان ــادي گ ــشناســی پرداخــت. در نق ــاي نظری ــاي هه ــشناســی روانه ــین دبای ب
. نقصان فلسـفی مربـوط بـه    دپذیري تجربی تمایز قائل شفلسفی و ابطاليهایتدمحدو

مرحله داوري است و بطالن تجربی مرتبط با مرحله گردآوري است و ایـن دو را نبایـد   
هاي فلسفی یـک یـا چنـد نظریـه بـه معنـاي بطـالن        فرضبا هم خلط کرد. نقصان پیش

پـذیري تجربـی   فلسـفی، ابطـال  هـاي هاي تجربی آن نخواهد بود و از محـدودیت فرض
هـا نیسـت.   اش باطل بـودن فـرض  ها، نتیجهفرضحاصل نخواهد شد. ناقص بودن پیش

فرض، نادرست بـودن فـرض را در پـی نـدارد.     نقصان، بطالن نیست و غلط بودن پیش
به این دلیـل مـردود دانسـت کـه نتـایج      تنهاتوان رفتارگرایی اسکینر را نمینمونه،براي 

یم داده و انسـان را چـون حیوانـات از    مـ ش درباره حیوانات را به انسـان تع هایآزمایش
ییـدات تجربـی   أتوان تنها بر مبنـاي ت نمی،است. همچنینپنداشتهبهره اختیار و اراده بی

تنهـا مـالك قضـاوت و    ،پـذیري تجربـی  یعنی ابطال؛و نقادي نکردپذیرفتاي را نظریه
شناسـی جـز بـا    روانهايریهنیست. اگر برخی نظشناسی روانهايیهداوري درباره نظر
هـاي فلسـفی شـان    فـرض بـا نظـر بـه پـیش    تنهـا و به این دلیل، شوندتجربه ابطال نمی

پذیر اسـت. ایـن نکتـه    شان امکانهاي فلسفیفرض، باز نقادي پیشردشان کردتوان نمی
هـاي  فـرض شزیرا برخی بـا مقایسـه پـی   ،استمهم شناسی اسالمی بسیار در زمینه روان
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حـال  شـمارند،  ها را مردود میهنظریآن شناسی،روانهايههاي نظریفرضپیشودینی 
هاي فلسفی فرضمردود نخواهند بود، اما به لحاظ پیششوند،یید أبه لحاظ تجربی تاگر 

شناسـی خواهـد   موجود در روانهايهمد چنین تفکیکی عدم نفی نظریا. پیاندنقد شدنی
،رواز ایـن انـد؛ ند، رد ناشدنیدارریید تجربی برخوأاز تهاهامی که این نظریمادزیرا؛بود

موجـود نخواهـد   هـاي هکننده نظریـ شناسی اسالمی در صورت تحقق کامل هم نفیروان
،دهـد آنچه بطالن را نشان میچون،پذیر استا روش تجربی امکانتنها بو نفی بود؛ رد

انـد. بـه فـرض    توان گفت نـاقص ري است. البته میبلکه مقام داو،مقام گردآوري نیست
هـا و  دلیل بطالنشان این نیست که متکی به ایـدئولوژي ،و باطل باشنداشتباه اینکه سراپا 

بودن یک امر اشتباه اند که مقبول ما نیست. باید هایی] بودهفرض[پیشهاییبینییا جهان
).56ص،1388(سروش،در تجربه نشان دادرا تجربی 

آن کوشـش بـراي تـدوین    و به دنبال علمیهايهها در نظریفرضسوم: اهمیت پیشامدیپ
هاي اسالمینوین براساس دیدگاههايهنظری

علمـی  هـاي هکیدي بر تجربی بودن نظریأت،گفته شد که تفکیک گردآوري از داوري
را توان مرحله گـردآوري است، براساس چنین تفکیکی نمیدر عین غیرتجربی بودنشان

ییـدات  أگـرو ت اهمیت دانست و آن را فروگذاشت؛ زیرا استحکام یک نظریه تنهـا در بی
پـی و  مثـل ،هاي فلسـفی فرض. پیشاستتجربی نیست و نیازمند پشتوانه فلسفی قوي

،تـر باشـد  هر چه محکـم خته شود، پی و ستون سادخواهستون ساختمانی است که می
مرحلـه گـردآوري در   ،خواهد بود. به سخن دیگرترساختمان برآمده از آن نیز مستحکم

،تـر آورده شـد  که پـیش اما چنان؛علمی بسیار با اهمیت استهايهتدوین و ایجاد نظری
مرحلـه داوري  ، تنهـا برخی برآنند که مرحله گردآوري اهمیتی ندارد و آنچه مهم اسـت 

ـ     ،است. اگر چنین باشد ز بایـد صـرفاً   مرحله داوري زائـد اسـت و دیـدگاه رایشـنباخ نی
. )187ص،1382، بـاقري .ك:ر(حال آنکه چنین نیست،دربردارنده مرحله داوري باشد
کیدي است بر اهمیت مرحله گردآوري کـه براسـاس آن،   أتفکیک گردآوري از داوري ت

کـه  کـرد هایی اسـتخراج  فرضشناسی اسالمی از متون دینی، پیشتوان در زمینه روانمی
. رونـد شناسـی بـه کـار    جدیـد در روان هـاي هو تدوین نظریـ موادي خام در تهیهچون

شناسـی  پـردازي در روان تنها امکانی براي نظریـه ها نهفرضکوشش براي استخراج پیش
توان به مقایسـه و تطبیـق   تر میبلکه براساس آن بهتر و دقیقکرد، اسالمی فراهم خواهد 

. دست یازیدموجود هايههاي اسالمی با نظریدیدگاه
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گیريبحث و نتیجه
بدیل و جایگزین ماهیـت  ، همانندشناسی اسالمیسخن گفتن از ماهیت پسینی روان

مزایـایی اسـت کـه دارد و    ،شـود پسینی بر پیشینی مـی برتريپیشینی است. آنچه سبب 
شناسی اسـالمی در دو ویژگـی   هایی که ندارد. پیشینی و پسینی انگاشتن روانمحدودیت

تـوان  هایی که با مقایسه آنهـا مـی  ویژگی.ژگی با هم تفاوت دارندمشابهند و در چند وی
آنفـرض پیشنی بازشناخت. در هر دو دیدگاه، یشیهاي پمحدودیتاز مزایاي پسینی را 

شناسـی اسـالمی بـا نظـر بـه علمـی بـودنش        شناسی علـم اسـت و روان  است که روان
و ، آیـات و استناد اسـت در هر دو دیدگاه آنچه محل رجوع،پذیر است. همچنینتوجیه

در ماهیت پیشینی، سخن از دیـن علمـی اسـت و در    که تفاوت با این اما ؛روایات است
اما علم دینی موجـه و  موجه نیست،دین علمی . ماهیت پسینی از علم دینی سخن است

(آیات و روایات)، فرضیاتی هاي دینیآموزهیشینیدرماهیت پهمچنین،پذیرفتنی است. 
اند بـراي  هاییفرضها پیششوند و در ماهیت پسینی، آن آموزهانگاشته می،نهشناساروان

بـا  ،شناسی اسالمیانگاشتن روانشناسی. اگرچه پیشینیهایی جدید در روانایجاد نظریه
بردارد؛هایی درمحدودیتاست،شناسی صورت گرفتهروانکردنانگیزه و نیت اسالمی 

گرایانه از آیات و روایات، پرستانه و اثباتی تصویري علماي که در ماهیت پیشینبه گونه
،شـود شناسـی فروکاسـته مـی   هاي دینی بـه مفـاهیم صـرف روان   آموزه،ترسیم و در آن

شناسی در پی ندارد. بـراي  هایی جدید را براي روانشود و یافتهسبب نمیی نو رامعرفت
شناسی اسالمی را و روانگفتسخنبودن، توان از پسینیمیهاآن محدودیترهایی از 

ماهیت پسـینی اذعـانی   توان آن را محقق و بالفعل کرد.اي پنداشت که میامکان و بالقوه
و نویدي است براي تالش در جهـت رشـد و توسـعه    شناسی اسالمیبه نوپا بودن روان

طلبـد کـه دغدغـه    پژوهانی را میجوانب گوناگون نظري و پژوهشی آن، زیرا عزم دانش
م دینی دارند.  عل

،استاد دانشگاه تهران،هاي ارزنده دکتر خسرو باقريدر نوشتن این مقاله از راهنمایی
.سپاسگزاریمبسیار از ایشان که ایم بهره برده
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