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 مقدمه

اسالم کامل ترین دین وحی شده و آسمانی است که از انتخااب همسارل لقااحل انعقااد ن فاهل مراقبات هاای        

دوران بارداریل تولد تا مرگ ل آموزه ها ل قواعد و راهنمایی های جامعی را به انسان ارائه داده اسات. بارای   

در مکتاب اساالم ل انساان حیاران و     تمام گرایش ها و برنامه های ژنتیک رفتاری انسان نقشه راه وجود دارد. 

ل سایره و سانت پیاامبر    سرگردان و فاقد الگوی و راهنما نیست. قرآن کریمل نهج البالغاهل صاحیفه ساجادیه    

اعظم)ص(ل معصومینل ف رت و عقل انسان حیات دنیوی را راهبری می نماید و دنیا و آخرت را به هم پیوند 

 می دهند.

ی انسان ل نحوه تعلیم و تربیت اول در فرآیند رشد را به خوبی و با ظرافت دین ها برای سعادت دنیوی و اخرو

کامل مورد تاکید قرار داده است. زیرا انسان با تعالیم و تربیت قالب می گیرد و عمدتا با آموخته ها و عادات 

م در دوران رشد حیات و سبک زندگی او تجلی پیدا می کند. روانشناسی امروز نیز بار ایان حساسایت اساال    

تاکید بر تعلیم و تربیت دوران کودکی و نوجوانی در تامین سالمت روانی و پیشگیری از آسایب هاا و کاج    

 اجتماعی نظریه ها و مستندات پژوهشی فراوان ارائه داده است.-روی های روانی

هل زیساتی ظرفیات هاای ویاژه انساان همانناد اراد      -انسان به دلیل برخورداری از کرتکس که زیربنای عصبی

تغییر پذیرل آموزش پذیر و زبانل تعقل و تفکر و یادگیری و ... است. در تمام سنین حتی در دوران پیری هم 

توبه پذیر است. ولی یادگیری ها و باور ها و عادات دوران کودکی و نوجوانی بنیادی به دشواری هم حذف 

 شدنی نیستند.

ل اعتقادات و دیگر مقوله های دینی و فلسفی ارائه نمی علم روانشناسی اطالعاتی درباره جهان بینیل ارزش ها

دهد واساسا این مقوله ها جزء موضوع و روش  تحقیق این علم نیساتند. اماا در توصایف زیار سااخت هاای       

زیستیل افکاارل احساساات و رفتارهاه و مکاانیزم یاادگیریل پاردازش اطالعااتل الگوهاای ارتباا           -عصبی

اتل آسایب هاای روانایل روش هاا و فناون تشاخیم و درمانمشاکالت و        اجتماعیل انگیزه هال عاد-عاطفی

زیستی پژوهش و نظریه پردازی  راهکار ارائه می دهد. از این داده ها به چه  -اختالالت روانشناختی و روانی

 نحوی و با چه جهان بینی ای استفاده شود راب ه با جهان بینی و دینی دارد که روانشناسی به آن اعتقاد دارد.

اگر به هیچ دینی به صورت عمیق باور نداشته باشد التازام باه عمال نیاز نخواهاد داشات. در ایان حالات آن         

روانشناس از داوینیسم اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات مدنی و حقوقی زندگی خود را به پیش می برد و 

سالمان و برخای از روانشناساان    اجتماعی خود را برآورده می نماید. غالبا روانشناساان غیار م  -نیازهای روانی



 ود آگاه این گونه عمل می نمایند.دیگر نیز خود آگاه یا نا خ

وقتی راهکارها و اندیشه های آنها در اداره انسانها و جوامع دخیل شودل همچون دیگر علوم انساانی و حتای   

هاای اجتمااعی شاود.     خیلی بیشتر از آنها می تواند منشا بی عدالتیل استثمارل بیماری هاای روتنای و آسایب   

 اکنون نیز نمود تحقق چنین علوم و اندیشه هایی در جهان دیده می شود.

روانشناس مسلمان بر اساس ایمان به خدا پیامبر و ائمه معصومل تکلیف داردل نظریه هال بیاناات و تفسایرهایی   

ن باید بینش و آگااهی  که از اصول و احکام دینی خارج است را نپذیرد و اشاعه هم ندهد. روانشناس مسلما

نسبت به ت ابق یا عدم ت ابق نظریه ها و اندیشه هایی که در کتب انگلیسی و فارسای باه صاورت تاالیفی یاا      

ترجمه ای منعکس است ل داشته باشد. باید تفکر انتقادی در او پرورش یابد تا سره را از ناسره تشخیم دهد. 

 رد بلکه میزان حقانیت آنها را تشخیم دهد.هر آنچه را که می خواند یا می شنود کامال نپذی

با این اوصاف غالب یافته های پژوهشی مربو  باه ویژگای هاای روانشاناختی انساان باا مباانی اعتقاادی ماا          

همخونی دارند اما تفسیرها و اظهار نظرهای فلسفی و نظریه پاردازی هاای روانشناساان غربای و بعضاا حتای       

 .نا همخوان است مسلمان ایرانی با مبانی اعتقادی ما

تفسیرها و نظریه پردازی های روانشناسی اگرچه برگرفته از مشاهدات تجربی است ولی عمدتا زاییده تخیال  

و برداشت شخصی می باشد.در بعد تفسیر و نظریه پردازی است کاه علام روانشناسای از مباانی اعتقاادی ماا       

 بعضا فاصله می گیرد نه در بعد توصیف تجربی و عینی.

ی آفرینش آنچنان عمیق و واجد الیه های تو در تو و رموز کشف نشدنی است که انسان خااکی در  پیچیدگ

پی بردن به کنه آنها به شدت دچار خ ای شناختی می شود و فقط تفسیرهای واجد منشاء الهی و وحی شده 

 می تواند اعتبار پیدا کند.

د آن نظریاه هاا مای تاوان باه چناد نظریاه        در زمینه نظریاه هاای روانشاناختی فاقاد داده هاای توصایفی مویا       

اشاره نمود. مثال نظریه روانن تحلیل گری زیگموند فروید پایه گذار نظریه  روان تحلیال گاری    روانشناختی

و یا نظریه رفتار گرایی واتسون و همچنین  که نظریات روان تحلیل گری زیادی بر اساس آن شکل گرفته اند

اما عمیقا نقد پاذیر   شدت ذهنی و استنبا  های  به شکل منظم و توجیه پذیراسکینر خرد و کالن بوده اند به 

و واجد خ اعای شناختی هستند و داده های پژوهشی )توصیف کننده حقایق آفرینش و نه تبیین کننده آنها( 

 کافی و همسو با هم موید آنها نیستند.

تحقیق روانشناختی قارار ناداده باود     فروید هرگز هیچ کودکی را مورد بررسی تجربی با روش های متعارف

جنسای او  کاه ئمبناای    -ولی درباره مراحل و عوامل موثر در رشاد روانای نظریاه داده اسات. نظریاه روانای      

پرورش انسان سالم و نا سالمل پیشگیری از بیماری های روانی و همچنین برگرداندن انسان بزرگسال بیمار به 

ت آن دوران است از نظار پژوهشای فاقاد داده هاای الزم و کاافی      آن سال ها و کار روی خاطرات و تجربیا

 است.



حتی معاصران و شاگردان مرید او همچون یونگ کاه معاصار او بودناد تفسایرهای او را نپذیرفتناد و نظریاه       

 جنسی او توسط هیچ روان تحلیل گر معاصر او و بعد از اوهیچگاه مورد پذیرش قرار نگرفت.-روانی

نیز اگرچه در کنترل رفتار انسان و مدیریت بار آن قادرت خاوبی دارد اماا دربااره تبیاین        نظریه رفتار گرایی

اصاال پیچیادگی   مکانیزم  شناختیل زبان و عواطف فاقد شواهد تجربی قانع کننده است و باه عباارت دیگار    

ی روان های شناختی و مکانیزم های عصبی شناختی را نمی تواند تبیین نماید. وهماین طاور ساایر نظریاه هاا     

شناختی که از نظار نفاوذل مشاهوریت و قادمت و کااربرد پاذیری در سا ح پاایین تاری هساتند نیاز از ایان             

محدودیت ها برخوردارندو نظریه های شناختی ادعایی درباره ماهیت انسان ندارند و صرفا جنبه توصایفی و  

 رند.ارائه راهکار برای مدیریت بر فرایند های شناختی و تحول و تغییر آنها دا

با این وجود علم روان شناسی و پژوهش های رو به توسعه آن که باه صاورت فزایناده ای روش هاا و فناون      

پژوهشی در آن به صورت زیست فنآوری و روان سنجی به خوبی در حال پیشرفت هستند تاا بایش از پایش    

اباداعات و اندیشاه هاای    داده های عینی تر و دقیق تری تولید نمایندل یک علم ارزشمند است. مای تاوان از   

خالق روانشناسان در زمینه بهبود کیفیت زندگی انسان استفاده نمود اما از سوی دیگر همچون یاک تیاد دو   

لبه است که استفاده نادرست از آن قبه خصوص وقتی از مسائل اخالقی و ارزشی باه دور شاود مخارب مای     

 شود.

وش ها و فنون ابداعی روانشناساان در حال بسایاری از    امروزه در استفاده صحیح و انسانی از پژوهش ها و ر

مشکالت زندگی انسانها کارآمدی خود را به اثبات رسانده است. با این وجود بهره بارداری غیار اخالقای و    

 غیر انسانی از آن نیز بسیار زیاد هستند.

ر بسایاری از رشاته   در زمینه روانشناسی رشد که از جمله دروس پایه دانشجویان رشته روانشناسای اسات و د  

های دیگر نیز مورد تدریس می باشد در بخش توصیف تجربی ویژگی های جسامانیل شاناختیل عااطفی و    

اجتماعی در سراسر گستره حیات از ن فه و رویان تا پیری مغایرتی با مباانی اعتقاادی ماا وجاود نادارد. ایان       

اوناد خلاق نماوده    ار اسات زیارا آنچاه خد   غیار قابال انکا    ت ابق داده های پژوهشی با مبانی اعتقادی واقعیت

توصیف میشود. اما در بعد تفسیر نظری و نظریه پردازی بعضا عدم ت ابق با مبانی اعتقادی ما مسلمانان رؤیت 

امری طبیعی است زیرا این نظریه ها توسط غربی های غیر مسلمان و حتی فاقد اعتقاد باه هار گوناه     می شود

ائه گردیده است. تراوشات ذهنی افرادی که تربیت دینی ندارند و ایمان یاا  دین آسمانی و عمدتا علم زده ار

 حتی آشنایی نسبی با آموزه های دینی ندارند از نظر روانشناسی پدیده قابل توجیهی است.

روانشناسی درباره اینکه چه انسانی پرورش یابد نمی تواند اظهار نظر نماید. اگرچه روان شناسای کناونی  باا    

ضعیت کنونی جوامع انسانی به منظور سازگاری با چناین وضاعیتی دربااره نحاوه رشاد و پارورش       توجه به و

انسان تلویحا پیشنهاداتی ارائه مینماید. اما در اصل تعیین انسان ایده آل و جامعه ایده آل یک مقولاه ارزشای   

 است و خارج از حی ه روانشناسی است.



ه روانشناسای رشاد اعتقاادات دینای خاود را مغاایر باا علام         الزم است دانش پژوهان علم روانشناسی به ویاژ 

 روانشناسی نبینند بلکه جایگاه هر یک را بشناسند. 

در این اثر الزم دیده شد گذری بر احادیث و روایات پیامبر )ص( و ائمه معصوم در خصوص تربیات جماع   

خوانندگان این اثار باا نحاوه    رشد و هم چنین سایر  آوری شود تا زمینه آشنایی دانشجویان درس روانشناسی

 تربیت کودکان و نوجوانان از منظر پیامبر اسالم)ص( و دیگر معصومین فراهم گردد.

 

 دکتر ابولقاسم مهری نژاد
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