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به عنوان زنى مسلمان كه متولد، پرورش�#افته و حتـص�ل�كرده انگلستان است، گاهى اوقات هنگام
ـاده از روان�شناسى غربى در روان�درمـان�گرى، كـمى احـساس ناراحـتى مى�كنم. بس�ـارى از اسـتف
اوقـات ب�ـمارانى را مـالقـات مى�كنم كـه مـعـتقـدم رو#كردى كل�گـرا#انه�تر، كـه عـالوه بر ن�ـازهاى
عاطفى و جسمـانى به ن�ازهاى معنوى ب�ماران توجّه كند، برا#شان سـودمند خواهد بود. اما، گو#ا
ترك�ب و تلف�ق ا#مان و درمان ممنوع است؛ #عنى «پذ#رفتنى ن�ست» #ا «حرفه�اى» تلقّى منى�گردد.
در دورهÏ آموزش روان�شناسى مـا، به معنو#ت اشـاره منى�شود، و اگر هم اشـاره�اى شود، اغلب به
ش�ـوه�اى بس�ـار منفى است. عـالقه�مند بودم كـه دل�ل ا#ن شكاف م�ـان روان�شناسى و د#ن را و ا#ن
كه چرا در غرب به هر گونه تركـ�ب و تلف�ق م�ان ا#ن دو به د#دهÏ بدگمانى نگر#سـته مى�شود، حتل�ل
كنم. با پژوهشى مـختصـر و اندكى مداقه در آن، روشن شـد كه شكاف مـ�ان روان�شناسى و د#ن،
در حـقـ�ـقت، بازتاب شكاف مـوجـود مـ�ـان علم و د#ن در غـرب است. در واقع، و#ژگى خـاّص

تفكّر غربى، شكاف م�ان علم و د#ن است كه به جدا#ى گفتمان د#نى از غ�ر�د#نى مى�اجنامد.

s|œ Ë vÐdž rKŽ ÊU}� ·UJý

در حـق�ـقت، دال#ل ا#ن شكاف به دورهÏ رنسـانسِ تار#خ غرب، در قـرن�ها پ�ش، باز مى�گـردد، به
ـ�ش�رفت علمى مى�دانستند. [در آن زمان] از انتشار اند#شه�هاى زمانى كه كل�سا را سدّ راه رشد و پ
فـ�لسوفـان و دانشـمندان و گفت�وگـو دربارهÏ آنهـا جلوگ�ـرى به عـمل مى�آمد. بـراى منونه، كل�سـا
گال�له را، كـه از طر#ق اختراع جـد#د آن زمان، تلسكوپ، مـشاهده كرد كـه زم�ن به دور خورشـ�د
مى�گـردد، نه خورشـ�د به دور زمـ�ن ـ�چنان�كه در آن زمـان تصور مى�شـد�ـ بدعت�گذار خـواند و در
خانه حتت بازداشت قرار گرفت. د#دگاه�هاى او را با تعل�مات كل�سا مغا#ر مى�دانستند. برونو١ كه
آشكارا ا#ن اند#شـه�ها را ب�ـان مى�داشت، در دادگاه تفـتـ�ش عقـا#د بازجـو#ى شد و سـپس به عنوان

مجازات او را در آتش سوزاندند.
نتـ�جـهÏ ا#ن سـركـوب و شكنجـه به دست مراجـع د#نى، شكاف مـ�ان علـم و كل�سـا بود. امـا
Ïروز شد، ز#را شواهد مربوط به مشاهدات و آزمـا#شات معقوالنه�سراجنام، علم در مقابل كل�ـسا پ
آن، بس�ار قاطع از آب درآمدند. نت�جه ا#ن شد كه د#ن به طور كلى با عقب�ماندگى، موهوم�پرستى
و واپس�روى پ�ـوند خـورد و سـكوالر#زم ـ�كـه [مـداخله در امـور دن�ـوىِ] د#ن را انـكار مى�كـرد�ـ با
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عـقـالن�ت، آزادى و پ�ش�رفت ارتبـاط #افت. حـتّى پس از گـذشت صـدها سـال از تعارض مـ�ـان
كل�ـسـا و علـم، هنوز تأث�ـر آن بر روح و روان غـرب�ـان بـسـ�ـار آشكار است. به همـ�ن دلـ�ل، تنهـا
گفتمـان پذ#رفتنى، گفتمان غـ�ر�د#نى است. بررسى ا#ن جنبهÏ تار#خى اهم�ت دارد، ز#را درك ا#ن
كه چـرا امروزه وارد كـردن هرگونه قـصد و غـرض د#نى و معنوى در علم (و البـته در رشـته خـاّص

من، روان�شناسى) بس�ار مشكل است، به ما مدد مى�رساند.
امـتـ�ـاز ا#ن كنفـرانس صـرفــًا به دل�ل مـوضـوع «زنان در عـرصـهÏ علم» ن�ـست، بلـكه به دل�ل
موضوع زنان «مسـلمان» در عرصهÏ علم است. ضرورى است كـه ما ا#ن هو#ّت را با افتخـار جشن

بگ�ر#م. ه�چ تناقضى م�ان مسلمان بودن و طلب علم وجود ندارد.

rKŽ Ë ÂöÝ«

در سنّت اسـالمى هرگـز شكاف و #ا جـدا#ى مـ�ـان د#ن و علم، آن�گـونه كه در غـرب وجـود دارد،
نبوده است. در حق�ـقت، سرآغاز شكوفا#ى متدّن اسالمى، در قرن هشـتم م�الدى بود. متدّن�هاى
پارسى و رومى رو به افـول بـودند و اروپا هم�چنان در دوران تار#ك به سـر مـى�برد. جـالب ا#ن كـه
پژوهش�گـران غربى تا عـهد رنسـانس (حول و حـوش قرن پانزدهم) هنوز به آثار عـربى دست�رسى
نداشـتند. از آن پس بود كـه، بعد از گـذشت قـرن�ها از تأل�s آثار اول�ـه، دانشگاه�ها به تدر#س ا#ن
آثار پرداخـتند. مـسلمـانان پ�شـاپ�ش، بسـ�ـارى از اصول و روش�هاى علـمى جد#د را بنـ�ان نهـاده
بودند. براى منونـه، اسـتـفـاده از شك (doubt)، به منزلهÏ مـقـدمـه�اى براى دست�#ـابى به مـعـرفت
ـه تار#خ به دست ابن�خلدون، پ�ش�رفت�هاى پزشكى و #ق�نى، به�وسـ�له غزالى، پا#ه�گـذارى فلسف
جـراحى ـ�حاصل تالش�هاى رازى، ابن�سـ�نا و ابوالقـاسم�ـ كـه طى چند#ن سده شـالودهÏ مطالعات
پزشكى مؤسّـسات غربى قـرار داشت و مفاه�م ر#اضى جـبر و صفـر ابجد كه امـثال خ�ـام و ب�رونى
پ�ـشنهاد كـردند. هر چه بتـوان�ـد فكرش را بكن�ـد، پژوهش�گران مـسلمـان در آن سـهمى داشـتند.
شا#ان توّجـه است كه غرب بـه�ندرت دِ#ن بزرگى را كه به دانش اسالمى بـده�كار است، مى�پذ#رد.
براى منونه، در مـراكز آمـوزش عـالى انگلسـتان به مـا دربارهÏ متدّن رومى و #ا مـصر باسـتان آمـوزش
مى�دهند، امـا هرگز دربارهÏ متدّن اسـالمى و كمك�هاى آن به دانش، سـخنى به م�ـان منى�آ#د. اول�ن
دانشگاه�ها و ب�ـمارستـان�ها (كه ورود به هر دوى آنهـا بر مردان و زنان آزاد بود، كه از جـمله با#د به
ب�ـمارسـتان َقـرَو#ّ�ن (Qarawiyyin) شهـر فز (Fez) اشاره كـرد) در خالل ا#ن دوره، #عنـى قرن�ها
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پ�ش�تر از نخـست�ن منونه ا#ـن قب�ل مـؤسّسـات در غرب، ساخـته شـدند، علم و د#ن مكمّل #كد#گر
تلقّى مى�شـدند نه مغا#ر #كد#ـگر. در حق�ـقت، دانشمندان وظ�ـفهÏ د#نى خود مى�دانسـتند كه در پى
ا#ن قـبـ�ل دانش�ها باشند. جـالب است اشـاره كن�م كـه اول�ن كلمـات وحى شـده به پ�امـبـر(ص)،
مربوط به اهم�ت دانش است، اما دانشى نه صرفاً براى معدودى از سرآمدان [جامعه]، بلكه براى

همه مردم.
بخوان به نـام پروردگارت كه (جـهان را) آفـر#د، (همان كس كـه) انسان را از
خون بستـه�اى خلق كرد. بخوان كه پروردگـارت (از همه) بزرگوارتر است،
همـان كسى كـه به�وسـ�لهÏ قلم تعل�م كـرد، و به انسـان آن�چه را منى�دانست #اد

داد. (قرآن، سوره ٩٦: ١ ـ ٥)
با افـول متدّن اسالمى بود كـه مـسلمانان پ�ش�گـامى خـود را در عرصـه علم از دست دادند.
امـا، نبا#د فـقط از روى احسـاس به افتـخـارات گذشـته بنگر#م، بلكه بـا#د ب�نشى مشـخص براى
آ#نده داشتـه باش�م. اگـر #ك�بار د#گر م�ـراث بزرگ اسالمى خـود را به دست آور#م، ه�چ دل�لى
وجـود ندارد كـه نتـوان�م مـجدداً جـا#گاه خـود را در صs مـقـدّم علم، به جـاى عـقب�مـاندگى به
ـ�م، باز#اب�م. ما هم�اكنون فن�آورى را از غرب وارد مى�كن�م، اما شكلى كه امروزه دچار آن هست
زمانى هم�ن غـرب فن�آورى و دانش را از شرق وارد مى�كرد. ب�ا#�د خـودمان را از ا#ن واماندگى

برهان�م و به جلو بكشان�م.٢

g½«œ Ÿ«u½«

از د#دگـاه اسـالم دانش بر دو قـسم اسـت: دانش الهى «وحـ�ـانى»٣ و دانش مادّى.٤ دانش الهى،
شـهـودى بوده، جتربـه�اى درونى است و باعث دگـرگونـى فرد مى�گـردد. دانش مـادّى، آن چ�ـزى
است كـه عـمـومـًا «ب�ـرونى» تلقى شـده و اغلب به صـورت فـرآ#ند جـمع�آورى اطالعـات به دست
مى�آ#د. تفـاوتى م�ان دگـرگونى [درونى] و [انبـاشت] اطالعات وجود دارد. بـراى منونه، امروزه
در دانشگاه�ها اطالعـات در مـغز انسـان�ها انبـاشتـه مى�شـود، اما چه�بسـا فـردى كه قـدم به دانشگاه
�ر�مى�گذارد و از آن پاى ب�ـرون مى�نهد در حالى كه فـقط از حلاظ سنّى و كسب مقـام و موقع�ت تغـ
كرده است نه از حلاظ انسان�ت. با ا#ن حال، دانش الهى و دانش مادى ضرورتاً متبا#ن ن�ستند. آنها

بازتاب هم�ز#ستى دو بُعد متفاوت (نه مخالs) معنوى و جسمانى�اند.
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جالب است اشاره كن�م كه انسان نقطهÏ تالقى ا#ن دو بعد متفاوت دانسته مى�شود. واژهÏ عربى براى
ا#ن نقطهÏ تالقى «برزخ» ـ�فاصله م�ان دو چ�ز�ـ است:

بعد جسمانى (برزخ)…… + بعد معنوى
در پرتو ا#ن د#دگاه اسالمى، هرگونه تالش براى دست�#ابى به فهمى از خود (self) ن�ازمند
بررسى جنبهÏ معنوى خود است. اما امروزه شناخت خود و آن�چه از آن به انسان بودن [انسان�ّت]
Ïـست. رشـتـه�قـصـد مى�شـود، آن�قدر كـه در قلمـرو رشـتـهÏ روان�شناسى است، در قلمـرو د#ن ن
روان�شناسى در عصر غ�ر�د#نى كنونى از جهتى اله�اتى جد#د است و درمان�گران و روان�شناسان
كشـ�شـان [روحان�ـون] ا#ن عصـر هسـتند. ا#ن گفـته كنا#ه از ا#ن است كـه واژه «روان�شناسى» از
واژه #ونانى «psyche»به مـــعنى «نفس» #ـا «روح» اقــتــبـــاس شــده است. از ا#ن�رو، مـنظور از
Ïقت، انـد#شه�روان�شناسى، مطالعـه نفس است. اما امـروزه نه�تنها چن�ن ن�ـست، بلكه، در حـق
وجـود نفس #ا وجــود مـاه�ت روحـانى حـتّى در جــر#ان غـالب روان�شناسى، مـورد اعــتنا قـرار
منى�گـ�ـرد و همان�طور كـه پ�ش�تر بـحث كردم، رو#كرد انـكار معنـو#ت را مى�توان در فـرض�ـات
ضمنى روان�شناسى غرب سراغ گـرفت كه ر#شه در سكوالر#زم دارد و ناشى از نفى جتربه د#نى و
مـعنوى است. در عـوض، در روان�شناسى غـربى، د#دگـاه جـسـته و گـر#خـتـه�اى درباره انسـان
مطرح است. نظر#ات روان�شـناسى غـربى در مقـام تالش براى كـسب درك عـمـ�ق�تر از مـاه�ت
انسان، ترج�ح مى�دهند تنها به #ـك جنبه از خود توجّه و تأك�د كنند، مثالً، روان�كـاوى بر ضم�ر
ناخــودآگـاه، روان�شناسـى�شناخـتى بـر افكار و روان�شناسى�رفــتـارى بر رفــتـار انـگشت تأكــ�ـد
مى�گذارند. بى�ترد#د ب�نش�هاى مهمى حاصل شده است، اما، در واقع، ه�چ الگو#ى به تنها#ى
فـراگ�ـر و جـامع�االطراف ن�ـست. به عـق�ـدهÏ من، اغلب روان�درمـانى�هاى غـربى محـدود به دو
انتهاى ا#ن ط�s هسـتند: آنها به معنو#ت فردى اعـتنا منى�كنند و اثرات عوامل اجتمـاعى�ـ�س�اسى
را بر زندگى مراجـعان ناد#ده مى�انگارند. پرسش�ها#ى بن�ادى در رابطه با وجود انـسان، مانند از
كجا آمـده�ا#م، هدف ما از زندگى چ�ست و پس از مـرگمان چه رخ مى�دهد، حتّى مـورد توجّه و
اهتـمام رو#كردهاى پ�ـچ�ـده�تر در جـر#ان فكرى روان�شناسى ن�ـست. پس واقعـًا آنها چه�قـدر از
خـود شناخت دارند و عـمق دركـشـان از روان�شناسى انسـان تا چه حـد است؟ حـتّى درمـان�هاى
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بس�ـار جد#دِ تلف�قـى�تر كه سعى دارند ب�ش از #ك بعـد از خود را دربر�گ�رند، مـحدود#ت دارند،
از جمله ا#ن�كه به جنبه�اى از خود كـه بس�ارى از مردم آن را الزمهÏ انسان�ت مى�دانند؛ #عنى به بعد

معنوى، ب�ش از حد بى�اعتنا#ى مى�كنند.
از سـوى د#گر، همـه مـسلـمـانان با#د روان�شناسـان فـوق�العـاده�اى باشنـد. كل زندگى مـا بر
دانسنت پاسخ ا#ن پرسش�هاى بن�ادى استوار است. به هر كجا كه قدم بگذار#د، از روستاهاى دور

گرفته تا شهرهاى امروزى، مسلمانان وظ�فه�شناس مى�توانند بگو#ند كه ما در سفر#م:
پ�ش از تولّد نزد خـدا بود#م و همهÏ نفوس شـهادت دادند كه خـدا پروردگار آنهـا است (سوره
٧: ١٧٢) هدف مـا در ا#ن زندگى پرسـتش [عبـادت] خـدا است (سوره ٥١: ٥٦) و پس از مـرگ
زنده خواه�م گشت و بر حـسب اعمال و رفتارمـان در ا#ن دن�ا، پاداش #ا ك�فـر خواه�م د#د (سوره

١٠١: ٥ ـ ٨).

v�öÝ« vÝUMýÅÊ«Ë— Èd}ÖÅqJý X}L¼«

از د#دگاه اسالمى، شكل�گ�رى روان�شنـاسى واقعاً فراگ�ر، تنها از طر#ق مجمـوعه�اى از فرض�ات
بس�ـار متفـاوت م�ـسّر است. در
واقـع، بــراى اجنـــــــــــــام دادن
«مطالـعــه�اى حــقــ�ــقى در باب
نــفـس» و ظــهـــــــــــــــور #ــك
«روان�شناسى حــقـ�ــقى» (به #اد
داشــــتــــه بـاشــــ�ــــد كــــه واژه
روان�شناسـى به مــعـنى مطالـعــه
Ïنـفس اسـت)، كـــــه بـه همــــــه
جنـبــه�هـاى خـــود بپـــردازد، به
الگوى مـعـرفـتى مـتـفـاوتى ن�ـاز
است. به هم�ن دل�ل، به اعـتقاد
من، بسـ�ـار حـائز اهمـ�ت است
كـــه مـــسلـمـــانان روان�شنـاسى
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اسالمى را بر مبناى قرآن، كه آن را معتبرتر#ن منبع دانشِ ممكن مى�دانند، تعر#s و توسعه دهند،
ز#را قرآن از جانب خدا#ى كـه ما را خلق كرده و از ا#ن�رو از همه�چ�ز ما كـامالً آگاه است، به دست
مـا رسـ�ـده است. سـا#ر دانش�ها هم�چنان كـه پژوهش�گـران پ�ـوسـتـه آن�چه را كـه خـدا خلق كـرده
است، كـشs مى�كنند ممـكن است فـقط شـمّه�اى از حـقـا#ق [وجـود] خـودمـان را بازگـو#ند. امـا
نظر#ه�هاى مربوط به انسـان، از آن�جا كه فاقد تصـو#رى جامع هستند، محـدود باقى مى�مانند: ا#ن
نظر#ه�ها بسترى بس�ار تنگ [محـدود] دارند، ز#را هر قدر هم كه دانشمندان ز#رك باشند، همواره
محدود، خطاپذ#ر و دست�خوش [محـدود#ت] زمان و فرهنگى هستند كه در آن زندگى مى�كنند و
هرچند ممكن است تالش كنند تا به ر#زه�كـارى�هاى مسائل خاص بپردازند، امـا براى اساسى�تر#ن

پرسش�ها#ى كه مردم در خصوص معنا و هدف زندگى دارند، به�طور حتم پاسخى ندارند.
من الگو#ى از خود (self) را پ�شنهاد كردم كه خطوط كلّى جنبه�هاى مختلs آن را به همراه تأث�رات
ـ�م مى�كند. سعى من بر ا#ن بود كه نشان دهم ب�نش�هاى حاصل متفاوتش (هم درونى و هم ب�رونى) ترس
از #افـتـه�هاى علـمى جـد#د تا چه حـد مى�توانـند با برداشت�هاى از خـود، كـه بر اصـول اســالمى مـبـتنى
هستند، تلف�ق شده، آمـ�زه�اى خالّق از دو بعد متفاوت دانش فـراهم آورند. ا#ن الگو به لوازم مداخالت
درمانى ن�ز اشاره دارد. جنبه�هاى شناختى، رفتارى و عاطفىِ خود مورد توجّه و قبول قرار گرفته است،
ـاصل از رو#كردهاى روان�شناسى غـربى (كه در همان�گـونه كه اعـتبـار استفـاده از ش�ـوه�هاى گوناگونِ ح
تقـابـل با مـتـافــ�ـز#كِ كــامـالً عـقـلى #ا تلو#حى قــرار دارد) مـورد قـبــول واقع شـده است. ا#ـن الگو بر
وحـدت�بخـشى و #ك�پارچگى و ابعـاد مـختلs خـود از طر#ق بعـد مـعنوى، تأكـ�ـد دارد. در ا#ن الگو،
ـا است. بنابرا#ن، هدف و روش مـعنو#ت، شـالودهÏ همهÏ ابعـاد خـود و قـادر به تأث�ـرگـذارى بر همـهÏ آنه
روان�شناسى اسالمى، جتز#ه كردن و پراكنده�سازى ن�ست، بلكه وحدت�بخشى و #ك�پارچه�سازى است

كه براساس آن به متام�ت اول�هÏ انسان توجّه شده، او را به آن بازگشت مى�دهند.
از نظرگـاه اسالمى، انسان�هـا صرفًا مـوجوداتى مـادى #ا ح�ـوانات پ�چـ�ده ن�ـستند. آنهـا بعد
د#گرى به نام مـعنـو#ت دارند كـه رابط آنهـا با خـدا است. قـرآن دربارهÏ خلقت توضـ�ح مى�دهد كـه

خداوند پس از دم�دن روح خود در آدم، به فرشتگان فرمان داد كه در مقابل آدم به خاك افتند:
پس به فرشـتگان فرمـان داد#م بر آدم سجـده كن�د و ا#شان سـجده كـردند. (سوره

(٧: ١١
در واقع، فرشتگان در مقابل سرّ الهىِ وجود آدم به خاك افتادند و اذعان كردند كه او جانش�ن
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(خل�فه) خداست، مقام و منزلتى كه به آنها اعطا نشده بود، با ا#ن�كه موجوداتى معصوم بودند.

 dD� ÂuNH�

مـفهـوم مهـمى كه از د#دگـاه اسالمى با مـفـهوم سـرشت انسان در ارتبـاط است، فطرت نام دارد.
فطرت به حــالت اول�ــهÏ انســان، #عنـى وضع و خلق و خــوى طبــ�ــعى او، اشــاره دارد. د#دگــاه
خــــوش�ب�نـانهÏ ســــرشت
انســانى از ا#ن مــفــهــوم
ر#شــه مى�گـ�ــرد. فـرض
اســـالم بر ا#ـن است كـــه
سرشت انسـان، سرشتى
مــثـــبت و خـــوب و، به
عـبارتى، داراى طبـ�عـتى
مط�ع خداوند است. ا#ن
فـرض بـا ا#ن اند#شــه كـه
همه ارواح پ�ش از وجود
زمـ�نى�شان با خـدا پ�مـان
بسـتند كه او را پروردگـار
خـــو#ش بدانـند (قـــرآن،
سوره ٧: ١٧٢)، مرتبط است. حتّى روح ما پ�ش از تولد #ا انعقاد نطفه، با خدا مالقات مى�كند.
از ا#ن�رو بعـد معنوى همـه انسان�ها، پ�ـشاپ�ـش امر الهى را جتـربه كرده است. بنابرا#ن، از د#دگـاه
اسالمى، و#ژگى متـما#ز انسان، بعد معنوى او است نه بعـد جسمانى او. بعد مـعنوى انسان همان
قرآن و سـا#ر سنّت�هاى معـنوى خواسـتار آن هـستند. اگـر، همـان�طور كه فـرو#د چ�زى اسـت كه 
اظهارنظـر كرد، جتارب اوائل كـودكى (حتى اگـر صرفاً ناخـودآگاهانه باشند) اثرى قـوى بر زندگى
فـرد مى�گـذارند، تأث�ـر ا#ـن قـبـ�ل جتـارب [مـعنوى] حـتّى به زمـانى پ�ـش�تر از ا#ن باز مى�گـردد كـه
بى�ترد#د [اثرى] بـن�ـادى خـواهد بود. براســاس نظرگـاه اسـالمى، ا#ن [مطـلب] غـر#زهÏ ن�ك و بد
�ن مى�كند (هرچند ممكن است در برخى افراد�[صواب و خطا] را كه در همه افراد وجـود دارد، تب
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در عمق ب�شترى نهفته باشد).
بنابرا#ن، جتربه معنوى #ا د#نى، ب�ـشتر نوعى بازشناسى (recognition) است تا كشs. قرآن

(سوره ٧: ١٥٧) منونه�اى را ب�ان مى�كند كه بر ا#ن نكته داللت دارد: 
پ�امبر، ا#شان را به چ�زها#ى امر مى�كند كه خودشان درستى آن را درك مى�كنند و

از چ�زها#ى منعشان مى�كند كه خودشان خطا بودن آن را احساس مى�كنند.
از ا#ن رو، د#ن ب�ش از جتـارب ب�رونـى حتمـ�ل شده [بر فـرد]، بر جتـارب درونى تأك�ـد دارد؛
#عنى بر آن بخـشى از انسـان كـه پ�ش از ا#ن با حـقـ�ـقت آشنا بوده است. بر اثر جتـربهÏ اول�هÏ احتاد با
خـدا، بخـشـى از فـرد مـجـدداً در طلب آن احتـاد است. ا#ـن طلب اغلب با جـست�وجــوى مـعناى
ـاودانه هر فرد، #عنى روح، در حال سـفر است و در قرآن، بُعد ج زندگى آغاز مى�شـود. براساس 
طول زندگى از مـراحل مـختلفـى عبـور مى�كند. امـا نقطهÏ پا#انى ا#ن سـفر، مـانند شروعش، خـدا

است. خداوند در قرآن (سوره ٦: ٩٤) به ما مى�فرما#د:
هر آ#نه همان�گونه كـه شما را بار نخست آفر#د#م تنها نزد مـا آمد#د و آن�چه به شما

داده بود#م پشت�سر خو#ش [در دن�ا] واگذاشت�د.
قرآن مبناى هر د#دگاه اسالمى است.

åœušò dHÝ ÏÁ—UÐ—œ v�öÝ« ÁUÖb|œ

ارواح نزد خدا
در رحم

زندگى زم�نى
برزخ

زندگى جاودانه

åœušò dHÝ

وقـتى زندگ�ـمان را از ا#ن منظـر نگاه كن�م، روشن مى�شود كـه زندگى فـعلى ما بر روى زمـ�ن، در
ـرى از سرنوشت نها#ى ماست. پ�امبر(ص) ا#ن زندگى را به قطرهÏ آبى حق�قت، فقط بخش مختص
در مقابل اقـ�انوس تشب�ـه فرمودند. با ا#ن وصs، اغلب ما بـ�شتر ن�رو و وقت خـود را معطوف به



±≥
±¨

Â—
UN

Ç
 Ë

 Âu
Ý

 Á—
UL

ý
Ø

rN
½ ‰

UÝ
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

چ�زها#ى مى�كن�م كه فقط مربوط به ا#ن زندگى هستند، خواه حتـص�لمان، شغلمان، هدفمان براى
رسـ�دن به #ك مـقـام و مـوقعـ�ت خـاص، داشنت حسـاب�هاى بانكى قـابل توجـه، پوشـ�دن لبـاس
مناسب باشــد #ا غـ�ـره. مـا به�ندرت به عـقب گــام برمى�دار#م و دربارهÏ ا#ن كـه از كـجـا آمـده�ا#م و
سـراجنـام، همگى مــا به كـجـا مى�رو#م، مى�اند#شـ�م. آن�چـه هر فـردى بر روى ا#ن كـرهÏ خـاكى با
د#گران سه�م است، خـواه غنى باشد خواه فق�ـر، سف�د باشد #ا س�ـاه، از طبقهÏ باال باشد #ا پا#�ن،
ا#ن است كه همهÏ ما حلظه به حلظه به مـرگمان نزد#ك�تر مـى�شو#م. اما، ما فـقط مرگ جسـمانى را
جتـربه مى�كن�م. هر فـرد در درون خـود بخشـى را جاى داده كـه وراى ا#ن [جـسم] است. #ادآورى
ا#ن نكتــه شگفت�آور است كــه همـهÏ مـا در درون خـود، در قــالب روح خـود واجـد امــر ال#تناهى
هسـت�م. واقـع�ت خـود ما همـ�ن است، بخشى كـه نابود منى�شود. نـحوهÏ مراقـبت ما از ا#ن بخش
موقـع�تـمان را در ا#ن جهـان و در جهان آخـرت مع�ّن مى�كنـد. ا#ن واقع�ـتى بس�ار سـاده است، اما
اغلب به دست فرامـوشى سپرده مى�شود. وظ�ـفهÏ تك�تك ما است كـه به پرورش ا#ن بُعد درونى و
ـام داشته باش�م و نها#ت تالشمان را در ا#ن خصـوص اجنام ده�م. دق�قًا روحانى خود توجّه و اهتم
همــان�طور كـه مــردم ضـرورت ورزش منظـم را براى حـفظ تنـاسب و ن�ـرومنـدى بدن تشـخــ�ص
مى�دهند، حواسّ درونى ن�ـز به متر#ن ن�از دارند. مى�دان�م كه كـمتر#ن بى�توّجـهى به بدن، به ركود
آن و سـراجنام به ب�ـمـارى منجر مى�شـود. به همـ�ن ترت�ب، بى�توجّـهى به خودِ درونى، به ركـود و
ب�ـمـارى مى�اجنـامـد. ب�ـمـارى�هاى درونى ب�ـمـارى�ها#ى از قـبـ�ل تكّبـر، خـودخـواهى، حـرص،
ناشك�ـبا#ى و غـ�ـره هستند. همـه ا#ن ب�ـمارى�ها، قـلب باطنى ما را حتت تأثـ�ر قـرار مى�دهند، ا#ن
ب�ـمـارى�ها مـانند ال#ه�ها#ى از «زنگار» هـستـند كـه ممكن است باعث كـورى باطنى در مـا شـوند.
گـاهى اوقات وقـتى مردم از [وضـع�ت] قلب باطنـى خود آگـاه مى�شوند، مى�گـو#ند «چشمـامن باز
شـد» و آرزو مى�كنند كه د#گـران آن�چه را كه آنهـا قادر به د#دنـش هستند، بتـوانند ببـ�نند و افسـوس
مى�خـورند كـه چرا زودتـر آن را ند#ده�اند. مـسلمـاً، ب�نا#ـى آنهـا ه�چ مـشكلى نداشت، بـلكه قلب
باطنى�شان ناب�نا بوده است. منودار ساده�اى كه گفته شد، حاوى رو#كرد روشن اسالم به اهداف و

مقاصد انسان�ها است.
اسـالم از پ�ش�رفت، تعـر#s منحصـر به فـردى دارد كـه هم پ�ش�رفت معـنوى انسان را، كـه
حـاالت روانـى و اجـتـمــاعى او را حتت تأث�ــر قـرار مى�دهد، و هـم پ�ش�رفت مـادى او را، كــه به
ـنابع و مهارت�هاى رشد مى�پردازد و اسـالم به آن ن�ز بس�ار ترغـ�ب كرده است، دربر آماده�سازى م
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ـا ضرورى است ا#ن است كه، در چند دههÏ اخ�ر، تعر#s غرب مى�گ�رد. آن�چه تذكّر آن در ا#ن�ج
از پ�ش�رفت حق�قتاً فقط به پ�ش�رفت مـادّى و فنّى اطالق شده است. تنها در حال حاضر است كه
حتّى حلقـه�هاى دانشگاهى و علمى غربى تصـد#ق مى�كنند كه غـرب در قبال كـسب موفقـ�ّت مادى
كنونى، از نظر اجـتماعـى متحـمّل هز#نهÏ گزافى شـده است. پى بردن به ا#ن�كه پ�ـش�رفت مادى به
خودى خود منى�تـواند پ�ش�رفت اجتماعى را تضـم�ن كند، به شكلى كُند و دردناك صورت گـرفته
است. پ�ش�رفت مادى ممكن است به كـاهش برخى مشكالت كمك كند، امـا امكان ندارد آنها را
به طور كامل رفع كند. رشـد فن�آورى اگر به نحوى مـحتاطانه و هشـ�ارانه پى�گ�ـرى نشود، ممكن
است خود منبع مشكالت اجتماعى شود. من به عنوان #ك روان درمان�گر، در درجهÏ اول، با#د به
بس�ارى از مـشكالت اجتماعى و روانى پ�ش�روى مـردم انگلستان، كه در زمره #ـكى از پ�ش�رفته و
«مترقى»تر#ن كشورهاى جهان است، بپردازم. پ�وند اجتماعى از م�ان رفته و واحد خانواده از هم
فرو پاشـ�ده است. موارد اضطراب و افسـردگى در حدّ نگران�كننده�اى افزا#ش #افتـه است. جالب
آن كه، جـر#ان كلى خدمـات روانى در انگلستـان، در واقع، در حال حـاضر وارد گفـت�وگو با من
شـده است تا حـتّى در داخل [سـازمـان] خـدمـات درمـانى را#گان٥ نوعى مـعنو#ت درمـانى تدارك
بب�نم. ا#ن [نكته] محدود#ت�هاى موجود در درمان�هاى روان�شناختى استاندارد را نشان مى�دهد:
ا#ن درمـان�ها به ه�چ�وجـه براى رفع مـشكالت وخـ�ـمى كه جـامـعـه با آنهـا روبه�رو است، مناسب
ن�سـتند. اما پ�ام من ا#ن ن�ست كـه ما نبا#د به حلـاظ مادّى ترقى كن�م، البتـه كه با#د ترقى كن�م، ز#را
سطح زندگى مناسب٦ حّق مــردم است. تنهـا چ�ــزى كـه مــا در پ�ش�روى خـود مى�ب�ـن�م، آثار و
پ�امـدهاى #ك جتربهÏ علمى در غـرب است. بى�خردى خـواهد بود اگـر از ا#ن آثار و پ�امـدها درس
عـبرت نگـ�ر#م، ز#را، در غـ�ـر ا#ن صـورت، تار#خ مجـدداً در كـشـورهاى در حال توسـعـه تكرار
خواهد شد. ب�ا#�ـد بهتر#ن و سودمندتر#ن ابعاد فن�آورى غرب را، البتـه براساس شالوده و د#دگاه
اسالمى اسـتوارى، در نظر بگ�ر#م. بد#ن�تـرت�ب، الزم است از تكرار برخى از اشتبـاهات غرب،
#عنى پ�ش�رفت مـادّى به بهـاى پ�ش�رفت اجـتـمـاعى، بپرهـ�ز#م. دل�لـى وجود ندارد بر ا#ـن كه مـا

نتوان�م به بهتر#ن نوع پ�ش�رفت در ا#ن دو [مقوله] برس�م.

fH½ ÂuNH�

مفهوم حائز اهمـ�ت و مورد توجّه در الگوى خود (self)، نفس 'Nafs' است ـ�واژه�اى عربى كه در
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قرآن استـفاده شده و به «خـود» #ا «روح» ن�ز ترجمـه مى�شود. با توجّـه به حاالت مخـتلفى كه براى
ـ�s مى�كند. از نظرگاه اسالم، نفس ممكن خود متصوّر است، قرآن انواع گوناگون نفس را توص
ـاشد #ا شر [بد]، هم�چنان�كه ممكن است به سـوى باالتر#ن #ا پا#�ن�تر#ن مراتب است خ�ر [ن�ك] ب
[استـعدادهاى بالقوّه] خـود كش�ـده شود (قرآن، سوره ٩٥: ٤ ـ ٦). زندگى زمـ�نى با #ك گز#نش
روبه�رو است: از كــدام راه با#د برو#م؟ باز در ا#ن�جــا اند#شـه سـفــر «خـود» اهمـ�ت مى�#ـابد. مـا
مى�توان�ـم طرق گـوناگـونـى را برگـز#ن�م،�بـرخى با هدف اسـالم از ز#ـسنت؛ #عنى احتـاد بـا خـالق،
ـازگار ن�ستند. نكته ا#ن است كه «خود» هـمواره در سَ�َالنى پو#ا است؛ سازگارند و برخى د#گر س
#ك شخص در اوقات مختلs، حاالت متفاوتى را در درونش جتربه مى�كند. سه حالت مهم نفس

كه در قرآن ذكر شده عبارتند از:
�Á—UÒ�« fH (نفس امركننده #ا نفس دانى)، (قرآن،سوره ١٢: ٥٣). ا#ـن نفس مسـتعدّ ابـعاد

فـرو�مـرتبـه (دانى) خـود است و مـعـرّف سـائق�هاى٧ منفى انسـان اسـت. مى�توان آن را با مـفـهـوم
فرو#دى نـهاد (id) قـابل قـ�اس دانست، براى مـثـال «من مى�خـواهم همـ�ن حاال ا#ـن كار را اجنـام

دهم… به صواب #ا خطا بودن آن هم كارى ندارم».
�t�«Òu� fH (نفس سرزنش�گر)، (قرآن،سوره ٧٥: ٢). ا#ن حالت زمـانى به «خود» اطالق

مى�شـود كـه از خـطا آگـاه مى�شـود و احـسـاس ندامـت مى�كند. مى�توان مـفـهـوم فــرو#دى فـرامن
(superego) را بر نفس لوامـه منطبق كرد، مـانند احـساس «نبـا#د ا#ن كار را اجنـام مى�دادم» #ا «چرا

ا#ن كار را مرتكب شدم، كاش مرتكب نشده بودم…».
�tÒM�LD� fH (نفس آرامش #افته)، (قرآن، سوره ٨٩: ٢٧ ـ ٢٨). در ا#ن حالت كه حالت آرامش

ـرد در خو#ش احساس رضا#ت و خشنودى مى�كند و ا#ن همـان حالتى است كه ن�ل به و ابتهاج است، ف
آن را قصد مى�كن�م. براى دست�#ابى به حالت آرامش و صلح و صـفا با#د «خودِ» نادم را (مثالً در طر#ق
توبهÏ واقعى) فعال كرد و «خودِ» فرمان�دهندهÏ پست را (از طر#ق خو#شنت دارى) به ضبط و مهار درآورد.

ÂöÝ« —œ —uGŁ Ë œËbŠ Ë ‰œUFð X}L¼«

از نظر اسالم، مـفهوم مـتعـادل ساخنت ابعاد مـختلs «خود» ـ�جـسمانى و روحـانى�ـ بس�ـار اهم�ت
دارد. نبــا#د به بهــاى #كى از ابعــاد «خـود»، بـه تأكـ�ــد افـراطـى بعـد د#گـر پرداخت. ترغــ�ب به

تعادل�جو#ى در ارضاء بدن و روح را در قرآن مى�توان سراغ گرفت:
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و در آن�چه خـدا به تو داده است سراى واپسـ�ن را بجوى و بهـرهÏ خو#ش را از دنـ�ا
فـرامـوش مكن و ن�كى [بخـشش] كـن چنان�كـه خـدا به تو ن�كى كـرده و در زمـ�ن

تباه�كارى مجوى…. (سوره ٢٨: ٧٧)
جـا#گاه نگرش اسـالم به امـ�ـال جـسمـانى را مى�توان روى پـ�وسـتـارى نشـان داد كـه [نگرش

اسالم] ب�ن افراط در سركوبى٨ و عنان�گس�ختگى٩قرار دارد.

عنان�گس�ختگى                              حد وسط/ تعادل                              سركوبى
«اسالم»

v½UL�ł e|«dž tÐ U¼Å‘d~½ —U²Ýu}Ä

افراط در سركوبى نكوه�ده است:
بگو چه كسى آرا#شى را كه خدا بر بندگـان خود پد#د آورده و روزى�هاى پاك�زه را

حرام كرده است؟ (قرآن، سوره ٧: ٣٢)
براى منونه، ارتباط عـاشقانه مـ�ان مردان و زنان، مقـدس شمرده شـده است و به آن [فقط] به عنوان
#ك توافق اخالقى نگر#سته منى�شود، بلكه موهبتى تلقى مى�شود كه تا مرتبهÏ آ#ات خداوند ارتقاء مى�#ابد:

و از نشانه�هاى او ا#ن است كـه براى شما از [جنس] خـودتان همسرانى ب�ـافر#د تا
بد#شان آرام گـ�ر#د و مـ�ان شمـا دوستى و مـهربانى نهاد؛ هرآ#ـنه در ا#ن كار براى

مردمى كه ب�ند#شند نشانه�ها و عبرت�هاست. (قرآن، سوره ٣٠: ٢١)
اوست كه هر چه در زم�ن است همه را براى شما آفر#د. (قرآن، سوره٢: ٢٩)

اسالم نه�تنـها ابعاد جـسمـانى انسان را مـشروع مى�شمـرد، بلكه انسان را به لـذّت بردن از آنها
ترغ�ب مى�كند. در پرتو ا#ن نظرگـاه، د#دگاه�هاى غ�ر�د#نى، مانـند د#دگاه فرو#د دربارهÏ د#ن كه آن
را سـركـوب�گـر غـرا#ز طبـ�ـعى مـى�داند، مـسلمـاً در همـهÏ مـوارد صـادق ن�ـست. امـا از افـراط در

عنان�گس�ختگى ن�ز حتذ#ر شده است:
بخـور#د و ب�ـاشـامـ�ـد امـا اسـراف نكن�ـد، همـانا كـه او اسـراف كـاران را دوست

ندارد. (قرآن، سوره ٧: ٣٧)
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از ا#ن جهت، حـدّ و مرزها، براى تضمـ�ن اعتدال تع�ـ�ن شده�اند. تعدّى از حـدود و ثغور و
تساهل بى�حـدّ و حصر، ممكن است در ابتدا جذاب به نـظر رسد، اما ناگز#ر منجر بـه عدم تعادلى

مى�شوند كه نت�جهÏ آن حالت ب�مارگون، به جاى سالمتى و احساس رضا#ت، است.

œuš ‰u%

مفهوم تعادل١٠ در اسالم استلزاماتى براى حوزهÏ مهمّ حتول خود (خودشكوفا#ى١١) دارد.
روان�شناسى غربى، مفهـوم آسان گرفنت بر نفس١٢ را رفع محدود#ت�هاى اخالقى از مردم
براى جلوگـ�رى از سـركوب آنهـا مى�داند. به زعم فرو#ـد، اعتـقاد د#نى #ك نشـانگان ب�مـارى و
نشانهÏ توقs و تعل�ق در حتول است كـه به روان رجنورى١٣ مى�اجنامد. از ا#ن جـهت، به حذف و
از مــ�ـان بردن #ا «شـكسنت» آن مـرزهـا#ى كـه ارضــاء آزادانهÏ ســائق�هاى جـســمــانى را مـحــدود
مى�سازند، ترغـ�ب مى�كند، اما ه�چ مفـهوم درستى براى #ك آرمـان� «محكم و استوار» پ�ـشنهاد
منى�كند. ا#ن رو#كرد فرو#دى كـه سالمت روانى را «عدم ب�مارى» مى�داند، كـامالً بازتاب سنت
پزشكى غرب است. اما ا#ن رو#كرد را با#د رو#كردى نسبتاً محدودكننده دانست. الگو#ى كه در
بهتر#ن شـرا#ط، هدفش «عدم ب�مارى» است، ه�چ اهمـ�تى به حوزهÏ حتول «خود» منى�دهد، ز#را
قـادر ن�ــست سـالمت روانـى قـاطع را به روشنى تـعـ�ـ�ن كـند. امـا الگوى اســالم از تالش براى
برقرارسـازى تعادل (equilibrium) در ابعاد جـسمانى حـما#ت مى�كند، به گونه�اى كـه ا#ن ابعاد
جسـمانى نه پشت�پا زده مى�شونـد و نه به آنها ب�ش از حد مـ�دان داده مى�شود. مـفهوم مـ�انه�روى
در د#دگـاه اسـالمى با مفـاه�م ناظر به حـاالت آرمـانى١٤، تعـادل، اتخاذ طر#ق وسط و عـدالت

اسالمى ارتباط بس�ار ز#ادى دارد:
ا#ن�گونه شمـا را ن�ز امت م�انه�اى قرار داد#م تـا بر مردم گواه باش�د و پ�ـامبر هم بر

شما گواه باشد. (قرآن، سوره ٢: ١٤٣)
middle عربى «وسطاً» كه در قرآن  (سوره ٢: ١٤٣) آمده و در ا#ن مـقاله به Ïقت واژه�در حق
just and best ـسى دارد، مـانند�(وسط) ترجـمـه شـده است، ترجـمـه�هاى مـخـتلفى به زبـان انگل
(درست و بهتر#ـن؛ ترجمهÏ هاللى و خان) وgolden mean (حد اعـتدال؛ اكـبر در ترجـمهÏ تفسـ�ر
مودودى١٥). به ا#ن ترت�ب، #ك واژه بـ�انگر چـند#ن مفـهـومِ به هم مـرتبط است. عـدالت، اثر و
پ�ـامـد تبـعـ�ـت از طر#ق وسط و #كى از و#ژگى�هاى اصلـى آن است. از ا#ن�رو، از د#دگـاه اسـالم
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اتّخاذ طر#ق وسط، هم وس�له و هم هدفِ حتول و حتقّق «خود» است. با اخت�ار كردن راه م�انه، به
حالت آرمـانى خواه�م رسـ�د. حـالت آرمانى همـان حالت مـ�انه #ا مـتعادل است. از ا#ـن جهت،
Ïخودِ» انسان تلقى منى�شوند، بلكه فراهم�كننده» Ïن كرده) صرفاً محدودكننده��مرزها (#ى كه خدا تع
و#ژگى�ها#ـى در نظر گــرفـتــه مى�شــوند كــه در چارچوب آنهــا تعــادل و حتـول درونى امـكان�پذ#ر
مى�شود. سزاوار است ما مـسلمانان قدر تعادل كامل و محدود#ـت�ها#ى را كه خدا در خلقت قرار
داده، بدان�م. اگـر زمـ�ن حتّى اندكـى به خورشـ�ـد نزد#ك�تر مى�بود، همـه چ�ز مـى�سوخت و اگـر
حـتّى ذرّه�اى دورتر از خورشـ�د مى�بود، آن قـدر سرد مـى�شد كـه ادامه زندگى امكان نداشت. امـا
خدا آن را در جا#ى قـرار داده است كه دق�قاً مناسب رشد و تـكو#ن موجودات زنده است. هنگامى
كـه آن ز#بـا#ى، ظرافت و هـمـاهنگى�اى را كـه خـدا در نظام طبـ�ـعى ـ�از كـ�ـهــان�شناسى گـرفـتـه تا
ز#ست�شناسى و ف�ز#ك�ـ قرار داده، كشs مى�كن�م شـگفت�زده مى�شو#م. به هم�ن ترت�ب، عقا#د
و تكال�s د#نى اسالم بـاعث تعادل كامل انسـان�ها مى�شوند. اسالم زمـ�نه�اى مناسب براى رشد و
حتول مطلوب مـه�ّا مى�كند؛ ا#ن رشد و حتـول از ناح�هÏ خدا#ى است كـه چن�ن ز#با#ى و نظمى را در
همـه�چ�زهاى د#گر ن�ـز قرار داده است. خـداوند ا#ن [موهبت] را در درون مـا، #عنى در فطرمتان،
نهـاده است. وقـتى پا را از مرزهاى صـحـ�ح فـراتر مى�گـذار#م، مرتكب بـى�عدالتى مى�شـو#م كـه

سراجنام آن، بى�عدالتى در حق خودمان است ـ�ما در نها#ت فقط به خودمان خ�انت مى�كن�م:
اى مردم، ستم و سركشى شما تنها به ز#ان خودتان است! (قرآن، سوره١٠: ٢٣)

ـتار هست�م، مى�توان�م ا#ن زندگى كامًال متـعادل را براى خودمان و در كنار اما از آن�جا كه مخ
سا#ر مخلوقات برنگز#ن�م.

t�öš

اجماالً ب�ـان كرد#م كه رو#كرد اسالم به «خـود» را مى�توان در دو نكتهÏ اساسى خالصه منود: جّد و
ـاد «خود» با خدا و تالش براى «خود» با ا#جاد تعـادل در غرا#ز جسمانى. در نتـ�جه، جهد براى احت

دو بعد معنوى و جسمانى به�نه مى�شوند.
*  هدف از بعد معنوى (آسمانى) احتاد است.

* هدف از بعد جسمانى (زم�نى) تعادل است.
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منى�توامن آن�چنان كـه با#د و شـا#ـد بر اهمـ�ت بسط و گـسـتـرش روان�شناسى اسـالمى پافـشـارى
كنم، ز#را فــرضـ�ـات روان�شناخـتـى در باب مـاه�ت خـود و ارتبــاط آن با انسـان نه�تنهــا مـبناى
درمان�هاى روانى، بـلكه مبناى رو#كرد دولت�ها به رفـاه اجتـماعى و آموزش ن�ـز هست. به ا#ن
ترت�ب، الگوهاى روان�شناختى، در حـق�قت، به طرح�ر#زى برنامـه�ها و اولو#ت�ها#ى، همانند
آن�چه سـ�است�گـذاران با نفوذ اجنـام مى�دهند، اقـدام مى�كنند كه همـهÏ ملت�ها را حتت تأث�ـر قرار
مى�دهد. براى منـونه، سـ�ـاست آمــوزش ملّى انگلسـتــان در مـورد برنامـه�هـاى درسى مـدارس
تصر#ح مى�كند كـه سه موضـوع محورى ر#اضـ�ات، زبان انگل�سى و علـوم با#د تدر#س شوند.
ه�چ #ك از ا#ن مـوضـوعـات، اند#ـشـه�هاى حتـول «خـود» و رشـد درونى دانش�آمـوزان را در بر
ندارد. از ا#ن�رو، #ك نسل كـامل از كـودكان را آمـوزش جسـته و گـر#خـته�اى شكل مى�دهد كـه
آنهـا را از حلاظ فنى مـتبّحـر مى�گرداند، امـا امكان كندوكـاو و كشs اسـتعدادهاى «خـود» را به
عنوان انسـان�هاى كامل در اختـ�ارشـان منى�گذارد.١٦ حاصل ا#ـن كه، از د#رباز سـهم اسالم در
مـعـرفى «خـود» و كـاربرد و #ا اسـتلزامـات آن براى رشـد سـالمت روانى مـثـبت، به طور كـامل
ـاد من، كسب علم درباره «خود» مبناى همه علوم است. شناخته #ا بررسى نشده است. به اعتق
همـان�گونه كـه پ�امـبـر(ص) مى�فرمـا#ند: «هر كه خـود را شناخت، پروردگـارش را شناخت».
واژهscience Ï (علم) از واژه�هـاى #ونانى به مــعنـاى دانش #ا دانسنت اقــتــبــاس شــده است. ا#ن
حـق�ـقت بد#هى است كـه خدا فـقط حـق�ـقت فـرجامـ�ن (حـق�ـقـة احلقـا#ق) ن�ـست، بلكه منبع و
سرچشمهÏ همهÏ دانش�ها است. به گمـان من، زمان، زمان آگـاهى ما از م�ـراث ارزش�مندمان و
حمل و سـپردن مشعـل دانش اسالمى به آ#ندگان است. براى ا#ن [هدف] ضـرورى است كه در
زم�نه روان�شناسى دو گـام برداشته شـود: ١)�بسط نظر#ه (نظر#ه�سازى) و ٢)�كاربرد عـملى. ما
با#د هشـ�ارانه شاخـه�اى جد#د در پژوهش، به نـام روان�شناسى اسالمى پد#د آور#م كـه متـضمّن
تلفـ�ق نظرى مـفـاه�م اسـالم دربارهÏ «خـود» و الگوهاى [صـح�ح] روان�شناسـى غربى امـروزى
باشــد. ا#ن چارچوب نظـرى با#د در حتــقق #ك رو#كرد عــملى به نام «مــشــاوره اسـالمى» كــه
فرا#ندهـا و اسلوب�هاى خاص خود را دارد، بـه كار برده شود. مطمـئنم كه ا#ن پژوهش نـه تنها
براى مسلـمانان، بلكه براى همـه مردم مفـ�د خـواهد بود، ز#را اسالم رحـمة للعاملـ�ن است. ما
دانشمندان و فعّاالن مسلمان با#د پ�ش�تاز باش�م نه دنباله�رو. با#د هم�اكنون بذر بن�ادى محكم و
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ـان�م تا ان�شاءالله [در آ#نده] به ثمر بنش�ند، حتّى اگر عمـر خودمان كفاف ندهد و استوار را ب�فش
در نسل�هاى آ#نده محقق شود.

b¼œÅv� ÊUA½ «— X}B�ý ‰œUFð dÐ dŁR� q�«uŽ t� ©self® œuš È«dÐ Ábý œUNMA}Ä v�öÝ« Èu~�«

v�Ë—œ d�R� q�«u�

سائق�هاى منفى و مثبتِ درون خود
خودِ دانى تا خود عالى: ١. نفس امّاره؛ ٢. نفس لوّامه؛ ٣. نفس مطمئنّه.

X|uMF�

وظ�فه در قبال ا#ن عامل: شناخت ب�مارى�هاى قلب [دل]
منابع: قرآن، حد#ث، ذكر و اسلوب�هاى درمانىِ مسلمانان كه [موارد] ٢،١ و٣ [ز#ر] را به

ش�وه�هاى مختلs مورد توجّه قرار مى�دهند:
١. ذهن

وظ�فه: مبارزه با افكار ناسازگار
منابع: ش�وه�هاى شناختى

٢. بدن
وظ�فه: مبارزه با عادات آموخته شدهÏ ناسازگار

منابع: ش�وه رفتارى�نگر
٣. ه�جان�ها

وظ�فه كندوكاو در احساسات و #ا شناسا#ى تنش�هاى حل�نشده
منابع: رو#كردهاى فردمحور و #ا ش�وه�هاى روان پو#شى

@M�d� Ë tF�U� ∫v�Ëd� d�R� q�«u�

شامل خانواده، سا#ر افراد مهم، عوامل س�اسى و غ�ره.

∫ÊU�—œ “« ·b�
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دست�#ابى به همـاهنگى در «خود» (self) از راه مـتعـادل سـاخنت ابعـاد مخـتلs آن به نحـوى
مطلوب و منـاسب از طر#ق آگـاهى از عـوامل مـؤثر مـخـتلفى كـه بـه آرامش درونى و ب�ـرونى

(#كى از و#ژگى�هاى اسالم) مى�اجنامند.
∫U¼ÅXýu½ÅvÄ

* مشخصات مقاله�شناختى ا#ن مقاله به شرح ز#ر است:
Yaqoob, Salma, "Towards Islamic Psychology", Presented At International Conference on

"Muslim Women in Science: A Better Future", Fez, Morocco, 22-24 March, 2000.

ا#ن مقاله، توسط نو#سنده در كنفرانس ب�ن�املللى «زنان مسلمان در عرصه علم: آ#نده�اى بهتر» ارائه شده است.م.
1. Bruno

٢. منت اصلى نو#سنده ا#ن�گونه است: «ب�ا#�د به جاى صندلى عقب، بر جاى راننده تك�ه زن�م».م.
3. revealed Divine Knowledge

4. material knowledge

5. National Health Service

6. good living standards

7. drive

8. suppression

9. overindulgence

10. balance

11. self development

12. self indulgence

13. neurosis

14. ideal states

15. Maududi 
١٦. نو#سنده در ا#ن قسـمت برخالف بخش�هاى پ�شـ�ن، روى صحبت خـود را محدود به برخى جوامع غـربى كرده
كه گرا#ش به د#ن�گر#زى در آنهـا كامالً منا#ان است. در بس�ارى از كشورها از جمله ا#ران مـباحث و معارف د#نى
در دروس دانش�آمـوزان و حتّى در سطوح عـالى گنجانده شـده است و ترب�ت د#نى را #كى از اصـول مسلم خـود

مى�دانند.م.


