عنوان مقاله لزوم ایمان وتقوی درروانکاوی ومشاوره ،با تکيه بر قرآن و سخنان امير مومنان علي(ع)

نویسنده گان:احمدرضا آذربایجاني ،دکترسيدمحمدميردامادی

چکيده
درمانگری بخش قابل توجهي از روانکاوان ومشاوران در ایران معطوف به نگره های علم تجربي در روانشناسي است .این متد به ابزار خودش
اطمينان داشته وگاه مي شود که با نظر به محدوده های کوچک «،وهم» را به سان «فهم»پذیرفته و نظر درمانگرانه و مشاوره خود را ابراز مينماید.
تقوا از طرفي نقش بازدارنده از شر و از دیگرسو امکاني برای محافظت خير و صالح است.اگر روانکاو یا مشاور در پرواپيشگي ثابت قدم وجدی
نباشد و صرفا طالب علم،آنهم یکسونگرانه و از وادی تجربي اش باشد ممکن است به مراجع خود تصویری ارائه کند که مبتني برحکمت نيست.
یعني با شعارعلمي نظرات و حتي قضاوتهایي ارائه کند که عمال با فطرت و اساسا با تقوا سازگار نيست .این پژوهش با مدد کالم الهي در قرآن
کریم و سخنان حکيمانه اميرمومنان علي(ع) با روش فراتحليلي ،استنتاجي موضوع فوق را مورد مطالعه قرار داده است .

واژههای کليدی :روانشناسي حکيمانه  ،مشاوره  ،تقوا  ،قرآن ،اميرمومنان علي(ع)  ،نهج البالغه

مقدمه
در آیه 901سورهی انعام اشاره شده که کافران سوگند خوردند که اگر آیات را ببينند ایمان ميآورند ولي آنها (به دليل فسق خودشان) پس از
ارائه معجزه باز هم ایمان نميآورند .سپس خداوند کریم در آیه بعدی مي فرماید :وَنُقَلِّبُ أَفْئدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کَمَالَمْ یُؤْمنُوابِهِأَوَّلَمَرَّةٍوَنَذَرُهُمْ في
طُغْيَانهِمْ یَعْمَهُونَ (به دليل بيایمانيشان) دل و دیدهی آنها را برميگردانيم تا در طغيان خودشان سرگردان باشند901( .انعام)
«برهان گناهکار ،نادرستترین برهانها است ،و عذرش از توجيه هر فریب خوردهاى بى اساستر؛»(دشتي ،محمد خطبه )222
ازیک سو جوالن نگاه های مدرن و از دیگر سو هجمه ی جریانهایي که ایمان و تقوای مردمان علي الخصوص جامعه علمي را نشانه رفته باعث
شده تا در مسير علمي بعضي از افرادی که موضوع کارشان مستقيما روح ،روان وحقوق انسان ها است خلل وارد شود و بدون اینکه خویشتن را
شناخته باشند به راهنمایي وکارگشایي کار آدميان بپردازند .علي(ع) ميفرماید« :در عجبم از کسي که در پي گمشده خویش روان است در
حاليکه او خودش را گم کرده و نمي داند» (.طباطبایي محمد حسين )37، 9230،و چه زیبا فرمود«:کسي که خود را نمي شناسد چگونه دیگری
را مي تواند بشناسد» (.همان)
اهميت تقوا وایمان چنان در بحث انسانشناسي اهميت دارد که امير مومنان(ع) به فرزند خویش چنين ميگوید «:پس آنگونه که پدرى مهربان
نيکىها را براى فرزندش مىپسندد ،من نيز بر آن شدم تا تو را با خوبىها تربيت کنم ،پس در آغاز تربيت ،تصميم گرفتم تا کتاب خداى توانا و
بزرگ را همراه با تفسير آیات ،به تو بياموزم ،و شریعت اسالم و احکام آن از حالل و حرام ،به تو تعليم دهم و به چيز دیگرى نپردازم .امّا از آن
ترسيدم که مبادا رأى و هوایى که مردم را دچار اختالف کرد ،و کار را بر آنان شبهه ناك ساخت ،به تو نيز هجوم آورد ،گر چه آگاه کردن تو را
نسبت به این امور خوش نداشتم ،امّا آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجيح دادم ،تا تسليم هالکتهاى اجتماعى نگردى(»،نامه29ص)322
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شاید سوال شود مگر دور ماندن ازایمان وتقوا به ذهن علمي افراد خدشه و آسيب وارد ميکند .در قرآن کریم خدا ميفرماید :وَنُنَزِِّلُ منَ الْقُرْآنِ مَا
هُوَ شفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمنينَ ۙ وَلَا یَزِیدُ الظَّالمينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢2اسراء) و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىکنيم،
و[لى] ستمگران را جز زیان نمىافزاید)٢2( .از واژه«ظلم» در قرآن دومعني اراده شده است یکي به معنای «تاریکي» ودیگری« ستم»که در این
آیه نيز به معنای کساني است که معيارشان ایمان نيست وتاریکي را مرجح دانسته اند .علي (ع)در مورد عالماني که طریق ایمان وتقوا را نپيموده
اند ميفرماید «:و دیگرى که او را دانشمند نامند امّا از دانش بىبهره است ،یک دسته از نادانىها را از جمعى نادان فرا گرفته ،و مطالب گمراه
کننده را از گمراهان آموخته ،و به هم بافته ،و دامهایى از طنابهاى غرور و گفتههاى دروغين بر سر راه مردم افکنده »( .صبحي صالح
خطبه٢3ص)941
افرادی این چنين « مردم را از گناهان بزرگ ایمن مىسازد ،و جرائم بزرگ را سبک جلوه مىدهد .ادّعا مىکند از ارتکاب شبهات پرهيز دارد امّا
در آنها غوطه مىخورد .مىگوید :از بدعتها دورم ،ولى در آنها غرق شده است .چهره ی ظاهر او ،چهره انسان ،و قلبش قلب حيوان درنده است،
راه هدایت را نمىشناسد که از آن سو برود ،و راه خطا و باطل را نمىداند که از آن بپرهيزد ،پس مردهاى است در ميان زندگان( ».همان ص)943
اگرساختار ذهنيیک روانشناس دستخوش آسيب شده باشدیعني  ،سمع و بصر و دلش گرفتار بيماری (مصداق آیه  990سوره انعام) شده باشد
چه بالیي ممکن است بر سر مراجع بياید  .بعضاً مشاورههایي مشاهده ميشود که صرفا مبتني برطبيعت (ونه فطرت)انسان است .و گاه حکم به
احتراز از واجبات دین نيز داده ميشود .
آیا مشاوریني که تاثير ذکر و یاد خدا و ...را در مراجعين خود بياثر  ،بي ارزش وغير علمي قلمداد کنند چه حکمي برای مراجع خود صادر
ميکنند؟ آیه 3سوره بقره نتيجه نافرماني الهي را مهر خوردن بر سمع و بصر و قلب افراد دانسته بدون شک این مهر خوردن باعث ارائه قضاوتها و
مشاورههایي است که نتيجهاش آسيب و گرفتاری است و گویي یک جراح به این نتيجه رسيده است که وجود تومور در بدن اشکالي که ندارد
هيچ ،بلکه همانند یک عضو ،اصيل و قابل احترام است« .هرکس به چيزى عشق ناروا ورزد ،نابينایش مىکند ،و قلبش را بيمار کرده ،با چشمى
بيمار مىنگرد ،و با گوشى بيمار مىشنود(چه بسا) خواهشهاى نفس پرده عقلش را دریده(»،خطبه901صبحي صالح)به عبارتي «نه هر که صاحب
قلبى است خردمند است ،و نه هر دارنده گوشي ،شنواست ،و نه هر دارنده چشمى بيناست»(.خطبه (2/٢٢
در رابطه با طرح موضوع فوق ،پاره ایي از پيشنهادات خارج از تقوای بعضي مشاورین ذکر ميشود:
1.

شما فرد مستقلي هستي ،الزم نيست به نظرات وپيشنهادات والدین توجه کني؛«شعار احسان به والدین علمي نيست».

2.

وقت شما برای شماست،سرمایه ی شما برای شماست دراین زمينه وکار هایي که احساس ميکنيد الزم نيست از شوهر خود کسب

اجازه ویا اورا مطلع کنيد(ودر مشاوره ایي دوگانه اضافه شده)عليرغم عدم تمکين ،همسر شما ملزم است نفقه،مهریه و ...شما را بدهد[قابل ذکر
پس از اینگونه مشاوره ها اکثرا زندگي زوجين دستخوش طالق و جدایي شده است}.
3.

چه کسي ودر کجا و اصال به کدام دليل عقلي گفته احترام به والدین وخانواده همسر الزم(و به اصطالح واجب) است؟«ما در عصر

مدرنيته وعلم زندگي مي کنيم».
4.

الزم نيست برای نمازگذاری فرزند بالغ و غير بالغ سفارش یا اقدامي بکنيد .الزم است او بزرگ شود و خودش حقيقت را

پيداکند«.حقيقت که ارثي به آدم نميرسد»
5.

چه کسي گفته نيایش و عادات بر اخالق فرزند ما تاثير مثبت دارد .الزم است تا این مسئله از حيث علمي در آزمایشگاه و به وسيله

پژوهشهای علمي بررسي و تایيد شود.تازه اخالق در هر دوره تعاریف جدیدی دارند.
6.

و مواردی که عليرغم پژوهشي بودن این مقاله ،نگارنده از ذکر آن معذور است.
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در این مقاله به پارهای از نکات پرداخته شده که توجه ما را به حکيمانه نگری در امر روانشناسي معطوف ميکند و اعتقاد نگارنده آن است که
«روانشناسي حکيمانه» کاربردیترین ،روانشناسي خواهد بود -منوط به آنکه روانشناس حکيم در تزکيه خویش کوشيده باشد-.نکته مهمي که
در عرصه تشخيص وطبعا در درمان باید به عنوان یک اصل قوی مدنظر قرار داد همان دستور الهي در قرآن است «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَکَ بِه علْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَـۙئکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»(اسرا)27یعني الزمه تشخيص درست برای درمان(و حکم)علم یافتن با هرسه منظر
«سمع» و«بصر» و«فواد» است  .سواالتي که در این پژوهش به آن پرداخته شده عبارتند:
1آیا روانشناس باید صرفاً موضوعات را با مصادیق کامالً حسي و تجربي بنگرد؟2راهکار قرآن و اميرمؤمنان(ع)برای حکيمانه نگری(در امر روانشناسي)چيست؟فرضيه«:دانایي»«،تجربه» و «اشفاق »ویژگي الزم و اساسي درروانشناسي مشاوره.

بدنه مقاله:
«ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فيه من رُّوحه ۙ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئدَةَ ۙ قَليلًا مَّا تَشْکُرُونَ» ﴿سجده﴾1
آنگاه باالی او را راست،و از روح خود در آن بدميد .برایتان گوش(و شنوایي)و چشم(بصيرت)و دلها ( برای جستجو و نور ) آفرید سپس اندك شکر
مي گوئيد (.ترجمه فوالدوند،مهدی)9232
«روانشناسي»،علمي جوان ولي پيشينهای کهن دارد .غلبه نگاه کامالً علمي و مبتني بر تجربه باعث شده تا دایره بررسي و نگرش روانشناسي
محدودترو کوچکتر شود و از طرفي بعضي از تصورات که پيشتر (یعني قبل از جدایي روانشناسي از حکمت و فلسفه) مورد توجه این دانش بوده
از موضوع آن خارج شود .یکي از آن موضوعات مرگ و روح پس از مرگ بوده است .
در تعاریف رایج«روانشناسي علم کاربردی مطالعه ی رفتار و فرایندهای ذهني بر پایه ی یافته های علمي و تحقيق شده مي باشد  .رفتار به فعاليت
اعمالي اشاره دارد که قابل اندازه گيری مي باشند  .مانند صحبت کردن و راه رفتن .اما فرایندهای ذهني به اعمال و فرایندهایي اشاره دارد که به
صورت مستقيم قابل دیدن و درك کردن نيست و نمود آنها را مي توان در رفتار و دیگر فرایند ها مشاهده کرد .علم روانشناسي علمي نو پاست
و از قرن ( 91توسط ویلهم وونت ) استقالل خود را از فلسفه اعالم کرده است» (.شعارینژاد ،علياکبر )9230از آن روز به بعد دانشمندان این
رشته خصوصاً در غرب تالش داشته اند آنرا بيشتر در حيطه ی تجربه و علوم تجربي قرار دهند یعني با نگاهي پوزیتيویستي که تجربه را اصيل
مي داند در این مسير گام بردارند.در حالي که حکيمان در گذشته آن علم را مربوط به ارتباط روح با بدن و مسائلي مانند مجرد بودن روح و یا
حيات بعد از مرگ جسم برای روح هم مي دانستند  «.تعریف روانشناسي بر اساس روح  ،به دانشمندان یونان باستان مربوط مي شود(افالطون
 423- 243ق م ) و ارسطو (  2٢4-222ق م ) روانشناسي را مطالعه ی روح مي دانستند و فرض بر این بود که هشياری با روح ارتباط دارد
بنابراین مطالعه هوشياری و فرایندهای رواني مربوط به آن بخشي از مطالعه ی روح بود»( .برونو ،فرانک )9120
البته در تعاریف روانشناسي هم اکنون تعاریف متعددی رایج است ولي باید اذعان کرد که بخش مهمي از این نظریه پردازان در علم روانشناسي
معتقدند که« :علم روانشناسي علم رفتار است از جمله روانشناساني از قبيل جان بي واتسون  ،ادواردثورندیک و بي اف اسکينز پيشتازان
مکتب رفتار گرایي بوده اند .در سال  9192واتسون در نوشتاری با نام « روان شناسي از دیدگاه رفتارگراها اظهار داشت که « روانشناسي » رشته
ایي کامالً تجربي از علوم طبيعي است  .در اصل رفتارگراها مرزی بين انسان و حيوان صفتي قائل نيستند» (.گراهام ،جرج) همچنين در این
ميان  ،روان شناسان غربي نيز بوده اند که تحت تأثير فرهنگهای شرق دور به روانشناسي تحليلي و حتي اهميت روح و فراشناخت پي برده اند
از جمله کارل گوستاویونگ که مبدع روانشناسي تحليلي است(.یونگ،ترجمه فرامرزی .ف .ل)29392٢9
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از روانشناسي نيز شاخه های متعددی نيز ایجاد شده که ممکن است در بعضي روشمندی و روش نگاه و تحقيق متفاوت از دیگری باشند  .به
نظر مي رسد رویکرد بخش قابل توجهي از روانشناسان نيزمعطوف به کارکردهای تجربي و با نگاهي پوزیتيویستي و بعضا رفتارگرایانه باشد چه
بسا نگاه غالب این روانشناسان مبين یک دور و تسلسل است و به نظر مي رسد آنها مبحث روح و فراشناخت را ازدایره بررسي خود خارج کرده و
ریشه رفتارها گویي خود رفتارها هستند که از نظر فالسفه و منطقيون این نگاه مردود و باطل است  .این باور تا آنجا شایع است که بعضي از
روانشناسان در برخورد با مراجعان ممکن است مصادیقي مثل رویا  ،دینداری  ،ایمان و اعتقادات را بها نداده یا اصوالً کم اهميت بدانند.
روانشناسي در گفتارامير مومنان(ع)
«حضرت در پاسخ کميل که پرسيد حقيقت «نفس» را به من بشناسان،فرمود  :کدام نفس را مي خواهي به تو معرفي کنم؟ و کميل مي پرسد
 :مگر بيش از یک نفس وجود دارد ؟  ،حضرت مي فرماید  :همانا  4نفس است :نامي نباتي  -2حس حيواني  -2ناطقي قدسي  -4کلي الهي که
برای هرکدام  3نيرو و دو خاصيت است( .مجلسي.محمدباقر .9033.ص )٢3
شرح مختصری از شرح جانها( انفاس )اميرمؤمنان(ع) :
1نفس نامي نباتي که پنج نيرو دارد ،نيروهای آن جذب ،دفع  ،هضم ،ماسکه و مربيه است .همانند گياهان که براساس ساختمان و ترکيب شانتوسط وجود عليم حکيم از عقلي طبيعي پيروی ميکنند .پارهایي از موارد را از پيرامون خود دفع،پارهایي را جذب ميکنند یا ویژگي تمسک
کننده داشته و حتي قابليت تربيت و تبدیل و تبدل دارند همانند تغييرات ژنتيکي و همانا ویژگي «هاضمه» آنها است که از طریق آن امالح،نور،آب
و مواد مورد نياز را دریافت و به اصطالح یکپارچه و دگرگون ميکند.در بارگاه الهي همين فعليت به ظاهر کوچک مبين«إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا
أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَيَکُونُ» (.یس آیه )٢2است و به امر الهي گاه زیاد و گاه دچار انفعال و نقصان ميشوند .بدون شک یک روانشناس باتجربه
مصادیقي چون ساختارغذایي وتولد فرد را نيز مورد مطالعه قرار ميدهد.چه بساخورد و خوراك افراد نيز بر عملکردهای هورموني ،عصب شناخت
و بالطبع بر رفتار موثر واقع شود.
قرآنکریم با سفارشاتي که در مورد خوردن و آشاميدن به انسان ميکند ميخواهد ابتدا جسم انسان را و سپس حس او را آماده دریافت معاني و
مفاهيم فراتر از آن کند و آنها را از هم منفک و جدا نميداند .اگر ما را سفارش به نخوردن گوشت خوك ،و مردار ميکند یا ما را سفارش به
بصيرت و تفکر در غذا ميکند(فلينظر االنسان الي طعامه/عبس )24برای آن است که بسترهای جسمي و نباتي آدمي به کمک بسترهای حسي
او آمده و راه برای تجلي بسترهای ناطقي  ،عقلي و الهي نيز محيا شود .مراقبههایي مانند روزه و نماز نه فقط در بستر نامي و نباتي (و نمو)مؤثر
است بلکه فراميني جامعاالطراف است که تمام انفاس ما را شامل ميشود.
خداوند در قرآن سفارش ميکند :از خوردن آنچه نام خداوند بر آن نيامده خودداری کن چه بسا این عدم رعایت ما را به فسق رهنمون ميکند.
( 929انعام) فسق یک ناهنجاری رواني محسوب ميشود ازتعاریف فسق برمياید که :وقتي انجام گناهان در فرد گناهکار یک هنجار شود و این
نافرماني و ناهنجاری را یک هنجارفرض کند دچار فسق شده یعني همانا فسق ناهنجاری است که در ذهن فاسق هنجار محسوب ميشود .به
طور مثال دیگرآزاری یا تجاوز،زناو ...را ناهنجاری به حساب نياورد«.صاحب کشاف فاسقين را از حد ایمان خارج دانسته است به استناد قرآن مجيد
در اینکه فاسق خارج از امر و اطاعت خداوند است همه متفقاند و البته فسق را هم جایى است» (.سجادی ،جعفر،9231،ص«)23٢فسق ميتواند
آدمي را به انفعال کشانده و فاسد کند کما اینکه فسق در لغت نيز به معنای از غالف بيرون آمدن نيز هست.خرما از غالف خود خارج شد بتصریح
راغب فسق شرعى از همين ریشه است در مصباح و اقرب گفته بقولى آن بمعنى خروج شىء از شىء على وجه الفساد است .پس فسق و فسوق
خروج از حق است (راغب اصفهاني،حسين بن محمد،ترجمه،داوودی ،صفوان عدنان 9277،ج 3؛ ص .»)937یعني عدم رعایت تغذیه صحيح به
نوعي بي تقوایي است و آدمي را به ناهنجاری سوق ميدهد .پيامبر خدا(ص) :هرکس چهل روز پيوسته گوشت بخورد،سنگ دل مي شود و هرکس
چهل روز آن را اصالً نخورد ،بدخوی مي گردد (زمخشری ،محمود بن عمر، 32٢،ج،2ص)307اميرمومنان(ع) از زبان رسول اکرم(ص) در مورد
تفاوت انسانها از حيث ظاهر وبا طن فرموده ودر ادامه اشاره دارد « :هر رویندهاى از آب بىنياز نيست،و آبها نيز گوناگون مىباشند .پس هر
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درختى که آبيارىاش به اندازه و نيکو باشد شاخ و برگش نيکو و ميوهاش شيرین است .و آنچه آبيارىاش پاکيزه نباشد درختش عيب دار و
ميوهاش تلخ است»]2[ (.خطبه ،934صبحي صالح)
2حسي حيواني :این نفس غير از برخورداری از جان (نفس) نامي و نباتي دارای پنج نيرو که همان احساسات پنجگانه مانند بویایي ،شنوایي،المسه ،بينایي ،چشایي است .کمتر کسي است که با این  3نيرو آشنا نباشد .چه بسا بعضي از طبيعيدانها انسان را خالصه در این نفس ميدانند
و با مثالها و آزمایشها قصد دارند یک بعدی نگریسته و انسان فطری را صرفا انسان طبيعي جلوه دهند که چيزی فراتر از این حس و حيات حيواني
نيست.ویژگي خاص این جان تمایالت شهواني است چه بسا دو ویژگي« خرسندی»و« خشم» ناشي از شهوت است .معجزهی الهي در این جان
فراتر و استکمال یافتهتر از جان نباتي است .قلب با جریان خون در بدن به بروز این حس کمک ميکند تا نسبت به عالم دریافتي متفاوت از
هاضمه داشته باشد .در این جان قلب و حيات قلب ،محور است( .درحاليکه در جان نباتي هاضمه و کبد ،محور جان نباتي است)
3نفس ناطقي قدسي  3نيرو دارد؛فکر،ذکر،هوش،علم،حلماندیشهورزی در پدیدهها و تحليل آنها بر مبنایي منطقي و ریاضيوار استوار است ،که به آن «فکر» ميگویند .فکر حرکت و جستجویي ذهني در
بين معلومات و مجهوالت است تا مجهوالت را معلوم و کشف کند .آن بخش از معلومات باید در جایي ذخيره شود که«حافظه» است .حافظه یا
«ذکر» یکي از نيروهای این جان است .آن چيزی که «ذکر» ميشود و به «یاد» ميآید «علم» است .مثالً ما علم داریم که آسمان آبي است یا
باروری بدون ازدواج مذکر و مونث شدني نيست .اینکه هر علمي را چگونه ببينيم و مقایسه کنيم به «هوش»های ما مربوط است .هوش هم از
دیگر نيروهای این جان است .اگر انسان عاقل«بردبارانه» و با نيروی «حلم» از «هوش» خود در «علم» های خویش در «یاد» و «حافظه» بهره
برده و آنها را به واسطه «فکر» و اندیشه مرور نماید .به علمهای بيشتری دست ميیابد و این کشف ها به «تنزیه» و «حکمت» جویي او منجر
ميشود .این جان همان جان عاقله(ناطقي) است .این جان لياقت دارد که راهبر و فرمانده جان حيواني و نباتي باشد .این جان است که تجلي
نفس الهي را در دیگر جان ها دریافت ميکند .کما اینکه خداوند پس از آفرینش عقل به او فرمود :پيش بيا .پيش آمد .فرمود :واپس رو .واپس
رفت .یعنى دستور الهى را فوراً اجرا نموده و اوامرش را بدون کمترین مسامحه عملى ساخت .خداوند فرمود :به عزت و جاللم قسم هيچ مخلوقى
را که نزد من محبوبتر از تو باشد ،نيافریدهام (..امام باقر عليه السالم ،کافى ،ج  ،9ص )90
آنچه که جان عاقله(ناطقي قدسي) را هدایت و رهبری ميکند جاني دیگر است.که استلزام درك ومشاهده آن جان ،همانا داشتن ایمان ویقين
است .از این به بعد انسان عقلمند ميفهمد که نجات در ایمان است .ایمان امنيت بخش و رهنمون کننده به محوری دیگر از جان است .بخش
اعظم سخن حکيمان ما حول یک محور ميچرخد و آن «دل» یعني «فؤاد» است .همانطور که اشاره رفت خداوند در قرآن ميفرماید :بر آنچه که
با سه وجه «سمع» و «بصر» و «فؤاد» توفق نداری حکم مده .ميتوان اشاره کرد که حکيم براساس هر  2باید روی یک پدیده نظر کرده و حکم
بدهد .شرط دریافت با فؤاد همانا «ایمان»و«تقوی» است .ایمان توام با تقوی آدمي را به شاگردی و تبعيت دليل و امامان معصوم رهنمون ميکند.
شاید جان ناطقي با سمع و بصر امور را دریافت ميدارد ولي استلزام شناخت با «دل» همانا تزکيه و ایمان است.این ایمان است که آدمي را به
تقوی رهنمون مي کند .ورود به جاني که دل را ميبيند «جان کلي الهي» است«.وَمَن یَتَّقِ اللَّـهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ ﴾2وَیَرْزُقْهُ منْ حَيْثُ لَا
یَحْتَسبُ ۙ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّـه فَهُوَ حَسْبُهُ ۙ إِنَّ اللَّـهَ بَالغُ أَمْرِه ۙ قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لکُلِِّ شَيْءٍ قَدْرًا» ( 2و2طالق)این نفس لياقت دارد تا بر نفس
حيواني که منشاء شهوات واشتهاء مادی ما هستند سروری و مراقبت کند و امر به تقوا و ایمان برای کنترل بهنجار شهوات است که در قالب
تعاریف بتواند جانداری کند اما از مسير خود در هنجار بيرون نياید« .همانا رسول خدا (ص) مىفرمود« :گرداگرد بهشت را دشواریها فرا گرفته
است ،و گرداگرد دوزخ را هوس دنيا ،بدانيد که چيزى از طاعت خدا نيست جز که با کراهت انجام گيرد ،و چيزى از معصيت خدا نيست جز که
با ميل و رغبت»937(.خطبه صبحي صالح)دليل همه مراقبتها ومحافظت ها از نفس حيواني به دليل دریافت های حسي آن است که پر اهميت
هستند .البته «حس» از ابزار های عقل و آگاهي انسان است .اهميت حس آنقدر هست که سخن مشهور ارسطو هزاران سال است که در بين
فيلسوف و عالم(تجربي)مطرح است «من فقد حسا فقد فقد علما»هرکس فاقد حس باشد فاقد علم(وعقل) است(».موسوی
بجنوردی،کاظم،92٢9،ص)704کنترل حس و بالطبع مراقبه در راستای غذای سالم وکنترل شهوات گامي در راستای بهداشت رواني وتوسعه
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معرفت آدمي است .رسول گرامي(ص) بيهوده نفرمود« :کسي که چهل روز ،خود را برای خدا خالص نماید(پرواپيشه کند) خداوند چشمههای
حکمت را از دلش بر زبانش جاری سازد»(.مجلسي.محمدباقر)241/73: 9033 .
جان کلي الهي
این نفس نيز  3نيرو دارد :از نيروهایي که علي(ع) برای آن فرموده ميشود نتيجه گرفت که خاصهی خليفهاهلل است.
«امواج علم براساس حقيقت ادراك و بصيرت بر آنها هجوم برد و به یکباره آنان را احاطه نمود و جوهرهی ایمان در یقين را به جان و دل خود
مس کردند و آنچه را خوشگذرانها سخت و ناهموار داشتند نرم و مالیم و هنجار انگاشتند و به آنچه جاهالن از آن در وحشت و ترس بودند انس
گرفتند فقط با بدن خاکي خود همنشين دنيا شدند ،با روحهایي که به بلندترین قله از ذروه ی قدس عالم ملکوت آویخته بود .ایشان در روی
زمين جانشينان خدا و داعيان بشر به سوی دین خدایند آه ،آه،چقدر اشتياق زیارت و دیدارشان را دارم(».حکمت شماره،943صبحي صالح)
از سخن حضرت علي(ع) مي شود بيان کرد که اولين نيرو در نفس کلي الهي (بقاء في فناء) همانا یافتن نور در وجود و درك توحيد در از دست
دادن منيت فرد مؤمن است .یا در گام بعدی مؤمن در دشواری و سختي از نور و روح وجود حي و قيوم متنعم است( .نعيم في شقاء) انسان مؤمن
با تقوا عليرغم پنداشت مردمان و اکثریت «عزیز»است .جمعيت کثير در مقابل ساالر شهيدان و شمشير گرفتنشان بنام خدا ،رسول و قرآن،
اباعبداهلل را ذليل نمي کند! او در درون خویش عزیز است چه بسا «اکثر هم الیعقلون» و «اکثرهم الیشعرون» مصداق مناسبي برای مردم ناآگاه
به مقام امام است و بيان کننده آن است که افراد خاصي ميتوانند با جان الهي خویش متعقالنه و شعورمند حقایق را ببينند و تحت تأثير جمعيت
کثير که حق را چيز دیگری ميدانند بدون تعصب آنرا مشاهده کنند و مصداق روشن این نيرو (عز في ذل) اباعبداهلل است.
انسان مؤمن با تقوا چشمش روشن و بينا به حق است ،حق نفس نباتي  ،حسي و عقل را ادا کرده و به واسطهی بخشش و کریم بودن ،گویي در
فقر و تنگدستي است ولي در باطن روزی خوار سفره بي انتهاء الهي است « .یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّـه وَاللَّـهُ هُوَ الْغَنيُّ الْحَميدُ »﴿.فاطر:
 ﴾93تحمل سختي و دشواری امت و خانواده انسان مؤمن و خلفاء فياالرض بدليل حضور در خلوتگاه راز و عالم امر است که باعث ميشود انسان
کامل بر ابتالها و سختيها صبر کنند و اینجا ما تجلي و حتي ظهور (صبر في بالء) را درك ميکنيم .این جان در بدنهای آماده ،حسهای تربيت
شده و عقل های مؤمن و تزکيه شده ظهور ميیابد و منجر به تسليم و رضا ميشود .آغاز این جان همانا از خداست و به او باز ميگردد«و نفخت
فيه من روحي»
روش شناسي
نگرش توام با ایمان وتقوی اساس روش شناسي روانشناسي حکيمانه است .منظور ما از نگاه حکيمانه همانا نگاه مومنانه عقل محور توام با نگاه
علمي(به زبان امروزین آن) است.البته و بدون شک روش پژوهش و روش شناسي هریک از انفاس انسان مسير خود را مي طلبد .عالم مومن با
بهره گيری از نور ایمان و عقل ميداندکه« :موجودات را از نظر حدود ،اندازه ،غرائز ،شکلها ،قالبها ،و هيأتهاى گوناگون ،تقسيم و استوار فرمود،
و با حکمت و تدبير خویش هر یکى را به سرشتى که خود خواست در آورد»(.خطبه  19نسخه صبحي صالح،ترجمه دشتي)اندیشمند مومن ميداند
حيات هرموجود وابسته به وجود«حي» است و موجودی برپا نيست مگر آنکه «قيوم»ای باشد«.هر پدیده را براى همان جهت که آفریده شد به
حرکت در آورد ،چنانکه نه از حد و مرز خویش تجاوز نماید و نه در رسيدن به مراحل رشد خود کوتاهى کند ،و این حرکت حساب شده را بدون
دشوارى به سامان رساند تا بر اساس اراده او زندگى کند پس چگونه ممکن است سرپيچى کند در حالى که همه موجودات از اراده خدا سرچشمه
مىگيرند ،خدایى که پدید آورنده موجودات گوناگون است»(.همان) از این رو روانشناس حکيم در روش خویش باید به نحوی مسلط به روش
نگرش آن نفس وجان باشد.
کودکي که در عقل اوليه(هيوالني)مانند حيوانات در طلب توسعه وحفظ خویش است یک درك از معني مادر دارد وکودکي که به عقل بالملکه
رسيده به مادر به روشي دیگر مي نگرد .یکي از آنها مادر را حامي و امکاني برای رسيدن به خواسته های اوليه ميداند و دیگری مادر را به سان
منشاءمحبت و راهنما ميبيند .قاعدتا این مراتب در عقول دیگر(عقل بالفعل و عقل بالمستفاد) نيز به همين ترتيب توسعه مند تر ميشوند .فرد دانا
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ميداند که پند در مرحله ایي کارساز است که شنونده ابزار درك آن را داشته باشد.یعني الزم است براساس توسعه مندی عقل،روش شناسایي و
سپس ابراز گردد؛به طور مثال نميشود به کودکي 2ساله که مدام به ظرف آبجوش برای جستجوگری نزدیک ميشود پند و نصيحت کرد یا هشدار
داد .اما ميشود اورا به آن نزدیک کرد و سپس در مقابلش از آن ظرف در یک ليوان آب جوش ریخته و به دستان او نزدیک کرده و وقتي او
سوزشش را از طریق حس المسه درك کرد تا حدود زیادی مطمئن شویم که این روش از نزدیک شدن او به خطر کمک ميکند .روانشناس حکيم
هرگاه به مراجع،سوژه یا موضوع بنگرد آن مسئله را چند جانبه مي نگرد.یعني وجوه محسوس و معقول را از یکدیگر تمييز داده ودر هربخش آنرا
اعمال وبررسي مي کند در کنار همه اینها خودش را به منشاءمعنا و روح جانبخش نزدیک و از معرفت های الهي متجلي در حکمات و روش
پيامبر و ائمه بهره مند ميشود چون او ميداند که معصوم مصداق« :وَکُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَامٍ مُّبِينٍ» ﴿یس﴾92است.اگر در سخنان
اميرمومنان(ع)خوب بنگریم متوجه ميشویم که حضرت صرفا از یک منظر و یک بعد به انسان نمي نگرد واین دریافت نگاهي حليم و ذوقي سليم
را مي طلبد که با سمع و بصر و فواد خویش آن علوم را حکيمانه دریافته و به کار بندد .
عارف،فيلسوف،عالم(تجربي)،فقيه،ریاضي دان هرکدام از منظر و بعدی به انسان مينگرند و حتي ممکن است آن بعد از شناخت نيز از صحت
برخوردار باشد ولي الزمه حکم صادر کردن التفات به چندین وجه است.این نکته در انواع استدالت و براهين نيز مشهود است ؛کسي که پدیده را
از کل به جزء مينگرد از محکمي خاصي برخوردار است ولي الزم است برای ارائه واثبات صحت نظرخویش بر جزء نيز فائق بياید چه بسا اکثر
مردمان روش تعميم جزء به کل (استدالل استقرائي) را عليرغم محتمل بودن بهتر پذیرا باشند .البته در روش های تاثير غير مستقيم روش جزء
به جزء (تمثيل)از بهترین گزینه هاست .روشهای قصه گویي وشرح جمال و محاسن در غالبهای تمثيلي از همين متد پيروی ميکنند.مي توان
گفت خداوند حکيم به مصداق آیات روشن الهي اولين قصه پرداز است « .أَلَمْ یَأْتکُمْ رُسُلٌ مِّنکُمْ یَقُصُّونَ عَلَيْکُمْ » ۙ ﴿انعام ﴾920البته ما در قرآن
مصادیق هرسه روش استداللي رامشاهده ميکنيم .شاید بتوان اذعان کرد از دالیل اصرار مالصدرا بر همان تقسيم بندی انفاس انساني به روش
ابن سينا (که او نيز متاثر از ارسطواست) به خاطر آن باشد که افراد معدودی متدولوژی وروش شناسي نفس کلي الهي را درك واستنباط
ميکنند(چه بساالزمه این درك،دارابودن تقوی به معني اخص آن است) در عين حال معرفي نفس سوم با نفس«انساني» در درون خود بالذاته
نفس «کلي الهي» را نيز دارا ميباشدکه از طرفي مطلب ادا شده واز دیگر سوبحث روش شناختي آن برای مفاهمه ،اسباب رد کل اندیشه و معرفت
را فراهم نياورد .بيهوده نيست که فرموده اند «براساس عقول مردم با ایشان سخن بگویيد»(.کليني،محمدبن یعقوب.مصطفوی.جواد،9 :9271ص
)23اميرمومنان علي (ع) نيز اشاره داردکه باید درونها را از تيرگي ها پاك کرد و ازدریچه عقول کوچک ،پدیده ها را ننگریست«:و خدا را با ميزان
عقل خود ارزیابى مکن ،تا از تباه شدگان نباشى .اوست خداى توانایى که اگر وهم و خيال انسانها بخواهد براى درك اندازه قدرتش تالش کند ،و
افکار بلند و دور از وسوسههاى دانشمندان ،بخواهد ژرفاى غيب ملکوتش را در نوردد ،و قلبهاى سراسر عشق مشتاقان ،براى درك کيفيّت صفات
او کوشش نماید ،و عقلها با تالش وصف ناپذیر از راههاى بسيار ظریف و باریک بخواهند ذات او را درك کنند ،دست قدرت بر سينه همه نواخته
بازگرداند ،در حالى که در تاریکىهاى غيب براى رهایى خود به خداى سبحان پناه مىبرند و با نا اميدى و اعتراف به عجز از معرفت ذات خدا ،باز
مىگردند ،که با فکر و عقل نارساى بشرى نمىتوان او را درك کرد ،و اندازه جالل و عزِّت او در قلب اندیشمندان راه نمىیابد»( .خطبه 19صبحي
صالح)
باید دانست که این ژرف کاوی در درون انسان مومن یافت ميشود .حضرت ایمان را داری چهارقسمت و هریک را به چهارپایه تقسيم و بيان
فرموده که یکي ازچهار شعبه اصلي ایمان «یقين» است «« :فَمَنْ تَبَصَّرَ في الْفطْنَةِ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحکْمَةُ وَ مَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحکْمَةُ عَرَفَ الْعبْرَةَ وَ مَنْ
عَرَفَ الْعبْرَةَ فَکَأَنَّمَا کَانَ في الْأَوَّلينَ»( .قصار« )29پس آن کس که هوشمندانه به واقعيّتها نگریست ،حکمت را آشکارا بيند ،و آن که حکمت را
آشکارا دید ،عبرت آموزى را شناسد ،و آن که عبرت آموزى شناخت گویا چنان است که با گذشتگان مىزیسته است»( .دشتي .محمد .قصار)29ذکر
این نکته مهم است که درك مفاهيم مواردی از جان کلي الهي مثل«عز في ذل» نياز به طرح مقدمات بسيار و متعدد دارد تا اندکي از معاني آن
نزد فرد ژرف نگر رخ بنماید ولي کوتاه سخن اینکه فرد مومن با تقوی هرچه نزد عوام و مردمان دون «ذليل» ميشود از طرفي نزد خداوند
«عزیز»ميشود یعني اینجا ذلت در نزد سفله معيار عزت نزد اعلي است و ذلت در نزد کثير دون با عزت نزد خدای اعلي ویکتا رابطه معکوس
دارد.کسب این معرفت برای عارف مومن و سالک راه ميسر است که درکنار کسب علم(اعم از تجربي وعقلي)به تزکيه خویش پرداخته است.
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بنظر ميرسد تعارضاتي بين برخي متدها ی علمي بامکانيسم تجربي وفراتجربي مشاهده ميشود از آنجا که این مقاله مي خواهد به نقش تقوا
وایمان در مشاوره و به عبارتي به روانشناسي حکيمانه (وکاربردی) از دیدگاه قرآن و سخنان امير مومنان(ع) بپردازد الزم است به پارهایي از
تعارضات بين نظریات موجود نيز پرداخته شود.
اميرمؤمنان تأکيد دارد که برای بهداشت رواني الزم است ازبند و اسارت هوای نفس نجات یابيم « :به این واقعيت عقل گواهي ميدهد ،هرگاه که
از اسارت هوای نفس نجات یافت  ،از دنيا پرستي به سالمت بگذردو عقل تو را کفایت کند که راه گمراهي را از رستگاری نشانت دهد»(نامه.)2همان
گونه که صدرا اشاره دارد« :قوت عاقله را توانایى و قدرت است بر افعال غير متناهيه در حالى که هيچ یک از قواى جسماني را توانایى بر افعال
غير متناهيه نمىباشد پس قوت عاقله جسم و جسمانى نمىباشد» (.سجادی ،جعفر،9231،ص)300
توجه اکثریت به امر محسوس است وازین ميان حلقه توجه به امر معقول مغفول مانده و حتي باالتر از آن توجه به امر معروف که همانا سخنان
خدا  ،نبي (ص)وائمه(ع) است نيزتحت الشعاع آن قرار گرفته است .در نگاه محسوس «حق» و« حقوق» تعاریف جدیدی مي یابند ،که گاه به نفع
ما وگاه به زیان ماست «.حق اگر به سود کسى اجرا شود ،ناگزیر به زیان او نيز روزى به کار رود ،و چون به زیان کسى اجراء شود روزى به سود
او نيز جریان خواهد داشت .اگر بنا باشد حق به سود کسى اجراء شود و زیانى نداشته باشد ،این مخصوص خداى سبحان است نه دیگر
آفریدهها»(.خطبه)297هم عقل(خالص و بری از وهم و خيال)و نيز قرآن و سيره نبوی ما را به حقي رهنمون ميکنند که به سود افراد بوده و به
زیان کسي نباشد .ولي چگونه انسان حس گرا که پدیده ها را صرفا علمي و در یک محدوده ی صرفا نسبي و آماری سنجيده ،ميتواند به صورت
عميق و فارغ از وهم «اخالق»ای را تبيين کند که مراجعش را در معرض خطر قرار ندهد؟ یک وجه انسان مادی و شهواني و از حيث رفتارشناسي
قابل تامل است ولي وجه دیگرش الهي است و از جنس عقل و فراتر از آن است .حضرت ویژگي انسانها را هم در مراتب حيوانات ( از لحاظ شهوات
و رفتاری ) و هم در مراتب فرشتگان ( از حيث معنوی و عقل ) مي داند اشاره مي نماید «:خداوند فرشتگان را از عقل آفرید بدون شهوت و
حيوانات را از شهوت آفرید بدون عقل و آدمي را از هر دوی آن ها آفرید اگر به شهوت بپردازد از حيوانات پست تر و اگر به عقل روی آورد از
فرشتگان برتر خواهد شد» (.ابن بابویه،محمد .ذهني تهراني .محمد جواد، 92٢0.باب )4/ ٢
قبل از آنکه مشاور و روانشناس بخواهد مراجع را از حيث علمي و عقلي بنگرد تقوا و ایمان او رابه رعایت حقوق الهي معطوف ميکند و پس از
آن است که با ایجاد اشفاق راهي فارغ از سليقه و حکيما نه به عقل و دل او مي آید .در اصل یک روانشناس برای آنکه بتواند حکيمانه و با درایت
کامل مراجع یا فرد را مورد بازبيني قرار دهد الزم است تا او را از وجوه و مناظر متعدد بنگرد .خدای تعالي روح و روان آدمي را به نيکوترین وجه
آفریده-و نفس وماسوایها(-شمس) 3و آگاهي بر بدیها و خوبيهایش را در نهاد و فطرتش گذارده-.فالهمها فجورها وتقوایها(-شمس « )٢پس رحمت
خداوند بر کسى که شهوات خود را مغلوب و هواى نفس را سرکوب کند ،زیرا کار مشکل ،باز داشتن نفس از شهوت بوده که پيوسته خواهان
نافرمانى و معصيت است ( .»،خطبه 937صبحي صالح)توجه عوام و مردم اکثرا به محسوسات است و چه بسا متوجه آسيب و لطمات اخالقي ناشي
از آسيب دیدن حقوق افراد نشوند « .مردم از اینکه حقِّ بزرگى فراموش مىشود ،یا باطل خطرناکى در جامعه رواج مىیابد ،احساس نگرانى
نمىکنند پس در آن زمان نيکان خوار ،و بدان قدرتمند مىشوند ،و کيفر الهى بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود»(.خطبه )297برای همين
امر است که امير مومنان(ع) مارا سفارش به تذکر ورعایت حقوق یکدیگر ميکند:
«پس بر شماست که یکدیگر را نصيحت کنيد ،و نيکو همکارى نمایيد .درست است که هيچ کس نمىتواند حق اطاعت خداوندى را چنانکه باید
بگزارد ،هر چند در به دست آوردن رضاى خدا حریص باشد ،و در کار بندگى تالش فراوان نماید ،لکن باید به مقدار توان ،حقوق الهى را رعایت
کند که یکى از واجبات الهى ،یکدیگر را به اندازه توان نصيحت کردن ،و بر پا داشتن حق ،و یارى دادن به یکدیگر است»(.همان)

اهميت تقوی
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«همانا تقوا و ترس از خدا ،داروى بيمارىهاى دلها ،روشنایى قلبها ،و درمان دردهاى بدنها« ،»..مرهم زخم جانها ،پاك کننده پليدىهاى
ارواح،و روشنایى بخش تاریکى چشمها،و امنيّت در نا آرامىها،و روشن کننده تاریکىهاى شماست( ».ترجمه دشتي ،خطبه ) 91٢
ریشه لغوی «تقوی»  ،وقاء یقي و ق از مصدر الوقایه مي باشد .راغب در مفرداتش اشاره ميکند« :وقایه محافظت کردن شيئ از هر چيزی است
که به او آسيب برساند و تقوی یعني نفس(جان) را در امان قرار دادن از آنچه بيم خطر ميرود»(.مفردات راغب )431مستند به آیات و احادیث
کساني که تقوای الهي پيشه کنند «دل»شان همانند «سمع» و«بصر»شان بينا و شنوا ميشود«.ای اهل ایمان اگر تقوی پيشه کنيد خداوند
تشخيص حق از باطل را به شما عنایت ميفرماید وگناهان شمارا بيامرزد خداوند دارای فضل بزرگي است»(.انفال« )21در حقيقت ،کسانى که [از
خدا] پروا دارند(تقوی پيشه سازند) ،چون وسوسهاى از جانب شيطان بدیشان رسد [خدا را] به یاد آورند و بناگاه بينا شوند»( .اعراف)209از همين
رو است که علي(ع)ما را به تقوی فرا ميخواند:
«اى بندگان خدا ،شما را به تقواى الهى سفارش مىکنم ،که زاد و توشه سفر قيامت است .تقوا توشهاى است که به منزل رساند ،پناهگاهى است
که ایمن مىگرداند .بهترین گوینده آن را به گوش مردم خوانده و بهترین شنونده آن را فرا گرفت ،پيامبرى که بهتر از هر کس سخن را به گوش
مردم رساند .پس خواننده ،دعوت خود را به خوبى شنواند ،و شنونده خود را رستگار گرداند .اى بندگان خدا همانا تقواى الهى دوستان خدا را از
انجام محرِّمات باز مىدارد ،و قلبهایشان را پر از ترس خدا مىسازد( .» ،خطبه 994صبحي صالح ،ترجمه دشتى) حضرت تقوی را کليد در های
بسته ميداند« :همانا ترس از خدا کليد هر در بسته ،و ذخيره رستاخيز ،و عامل آزادگى از هر گونه بردگى ،و نجات از هر گونه هالکت است».
(همان)
همانطور که در باال اشاره رفت تقوای توام با ایمان باعث ميشود تا سرتاسر وجود آدمي با راستي و صدق بياميزد و ژرف نگرانه به امورنظر
کند.مصداق آیه کریمه قرآن«:نيکوکارى آن نيست که روى خود را به سوى مشرق و [یا] مغرب بگردانيد ،بلکه نيکى آن است که کسى به خدا و
روز بازپسين و فرشتگان و کتاب [آسمانى] و پيامبران ایمان آورد ،و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش ،به خویشاوندان و یتيمان و بينوایان
و در راهماندگان و گدایان و در [راه آزاد کردن] بندگان بدهد ،و نماز را برپاى دارد ،و زکات را بدهد ،و آنان که چون عهد بندند ،به عهد خود
وفادارانند؛ و در سختى و زیان ،و به هنگام جنگ شکيبایانند؛ آنانند کسانى که راست گفتهاند ،و آنان همان پرهيزگارانند» 933﴿ .بقره) چگونه
فردی که به اخرت ،فرشتگان یا فرامين الهي در کتاب مقدس ایمان و باور ندارد،بخشش را امری دروني نميداند توجه به خویشان و
خانواده،نيازمندان واقامه نماز را امری غيرمهم ميداند ميتواند با خودش و مراجعش بر اساس فطرت برخوردنماید ؟
انسان مجموعه ایي ازانفاس نباتي،حسي(حيواني)،ناطقه والهي است که هرکدام از این انفاس ،روش شناختي منحصر به خود رادارد وبه دليل آن
که درهرمرتبه ،ظرفيتها،قابليتها وشایستگي ها ازمراتب قوی تر،باالتروشدیدتر تشکيل ميشود بر دیگری احاطه و برتری و به نوعي بر آن والیت
دارد .به طور مثال شناخت یک حيوان گياه خوار به گياهان(موردنيازش) بيش ازخود گياه به گياه است .ویا شناخت انسان به حس ها ویا حيوانات
بيش از خود حس به حس است .در قرآن کریم خداوند ميفرماید «:لَّا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَ»(انعام .)902برای آنکه نفس ناطقه شناخته
شود باید ازنفسي کاملتر مانند نفس کلي الهي به آن نگریست.این نکته فراهم نميشود مگر آنکه آدمي به چنان رشدی نائل آید که گویي خداوند
را مي بيند اميرمومنان (ع)در پاسخ فردی که پرسيد آیا خدارا دیده ای فرمود«:من چيزی را که نبينم نمي پرستم»، (.خطبه)931یا در احادیث
داریم که«:قلب مومن عرش الهي است»( .مجلسي،محمد باقر : 9033ج ،33ص )21یعني به عبارتي استلزام دریافت معرفت شناسانه آنهم از
قویترین و اعال ترین جایگاهش «ایمان» به معنای واقعي کلمه «ایمان» است .ایماني که بر پایه یقين استوار باشد ویقين با مشاهده دقيق و عميق
ميسر مي شود .بدون شک ابزار و وسيله مشاهده درست همانا عقل است.
اهميت عقل(توام با ایمان)
اميرمؤمنان ( ع) در قصار  23مي فرماید « :اغني الغني العقل» ،یعني ثروتي که بالذاته ثروت است و به عبارتي ثروتي که دائم ثروت مي زاید
همانا عقل است همان گونه که اشاره شد منظور ما از « عقل» عقل توأم با ایمان است«.چه بسا عقل نيز گاه اسير شهوات گردد – و کم من عقل
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اسير تحت هو امير» ( – .حکمت  )299ایمان مد نظر این مقاله همانا ایمان به توحيد حق تعالي است که توأم با اخالص  ،یقين و اقرار درست و
صحيح به آن و اقرار درست و یقين به رسالت نبي مکرم او حضرت ختمي مرتب است .یعني الزم است که عقل با تایيد وحي به معاینه بپردازد.
تمام دست یافته های دومنبع «عقل» و«معاینه صحيح» ،مادام که مورد تایيد وحي نباشد اعتباری نخواهد داشت» (.مالصدرا،تصحيح محقق
داماد مصطفي .9219مقدمه مصحح)23 :مالصدرا درمورد یافته های عقلي مينویسد:هرکس دین اودین انبياء(ع)نيست[اورا]حکمت نخواهد
بود،وآنکس که اورا گامي استوار در معرفت حقایق نيست،از حکما محسوب نخواهد شد (.صدر المتألهين،مفاتيح الغيب»)71. 9030.ممکن است
نظرات بعضي از روانشناسان را پيرامون ،دین ،ایمان وپدیده های معنوی بارها مرور کرده باشيم که به نظر ميرسد مجال آن بيش از این نيست.
منتهي اگر بخواهيم به بازگشایي «ایمان» وتاثير آن در بهداشت رواني بپردازیم الزمست به سواالتي پاسخ دهيم و آن این است که  :آیا نظر یک
روانشناس با رویکرد کامال تجربي یا نظر رفتارشناسان در باره ماهيت«عشق»«،اخالق»« ،هجران» ویا منشاء «شادی» و«اندوه» چيست؟ آیا صرفا
به تأثيرات ویا از طریق واکنش ها به اموری چون عشق ،حکمت ،خالقيت یا هنر مي شود پي برد؟آیا هنر از کجا نشات مي گيرد؟چرا انسان
زیبایي را دوست دارد؟آیا ماهيت موارد یاد شده را ميشود با دریافت حسي وتجربه حسي شناخت؟آیا درك مصادیق باال با پذیرش وایمان به
خداوند و نيروی عظيم الهي به راحتي ممکن است؟.
«افالطون حکيم(243ق.م) معتقد بود که شاعر به عنوان هنرمند،موجودی است مقدس و هرگز برای وی امکان ندارد شعری بسراید مگر اینکه
به وی الهام شود»(.عناصری،جابر  )92٢0903،در قرون نوزده و بيست متفکراني همچون «امرسون ،کارالیل و ویليام جيمس معتقد شدندکه
ریشه ی آفرینش هنری دردنيای رویاهای انسان قرار دارد .داروین  ،مارکس  ،نيچه وتولستوی ادعا کردند که نيرویي غير از ضمير ناخود آگاه
موجب خالقيت هنری است»( .همان) برخي از روانشناسان و روان کاوان به تاثير خاطرات ایام کودکي در آفرینش هنری توجه خاص کرده اند.از
جمله بودلر

معتقد است که آثار هنری از منبع فياض کودکي سرچشمه ميگيرند»(.همان)901به نظر فروید و پيروانش اثر هنری به مثابه

رویا،اساطير و قصه ها ،عقده ی واپس زده ایي که در زوایای ضمير ناخود آگاه هنرمند پنهان است را به گونه ایي نمادین بيان ميکند؛ یعني
موجب تلطيف واعتالی آن مي شود»(.همان)به نظر ميرسد هرچه بشر به زمان متاخرنزدیکتر شده است منشاء هنر بيشتر رنگ وبوی زميني
گرفته است تا توجه به امر آسماني .نگارنده این سطور منکر تاثيرات عقده های رواني و هيجانات دوره کودکي بر آثار هنری هنرمندان نيست.ليکن
همين نگره های طرح شده از حضور ،تجلي و حتي نفوذ امر قدسي درآثار هنرمندان متاخر به شدت کاسته است.چه بسا خداوند در قرآن ميگوید
پس از توبه ی افراد گناهکار ،گناه ایشان را به ثواب تبدیل ميکنيم(.فرقان )30یعني به زعم نگارنده اگرمعاصي به سان عواملي برای دردمندی
مومن(تواب) در او به دليل ایمان حسرت به بار بياورند الهام بخش هستند .بعضي از هنرمندان مومن و حکيم ،صرف داشتن تقوی و دانش را
کافي نميدانند وهنرمند را به (ثمره ی ایمان) «توکل» رهنمون ميکنند(حافظ) و حتي هنر را عشق ورزیدن و البته منبع آن را نيز فيض الهي
ميدانند .به جرات ميتوان گفت عطف وتوجه نگاه روانشناسان متاخر به نمودهای زميني هنر و فقدان ایمان باعث کشفياتي خورد در عالم هنر
شده ولي صراحتا باید اذعان کرد آن آثار آنقدر عميق و پایدار نيستند که راهگشا و التيام بخش باشند.امير مومنان علي(ع) پيش تر این هشدار
را برای سالمتي انسان یک بعد نگر مطرح کرده است« :سرزمين شما نزدیک به آب و دور از آسمان است ،درك و شعورتان کم و حلم بردباری
تان سست است .بنا بر این هدف تير اندازان و لقمه ،لقمه ربایان و شکار حمله کنندگان هستيد»(.صبحي صالح ،خطبه )94انسان مومن ميداند
که منشاء زیبایي ذات خداوند است«.ایمان بنده ایي درست نباشد جز آن که اعتماد او به آنچه در دست خداست بيشتر از آن باشد که در دست
اوست»( .قصار)290با مواردی که گفته شد و از مطالعه مفاهيم قرآن و نهجالبالغه ميشود گفت که دیدگاه اميرمؤمنان(ع) هم معطوف به نگرشي
علمي و هم معطوف به نگرشي فرا علم است.کساني که پيشتر عوارض رواني و تربيتي را ناشي از غلبه شياطين و ارواح خبيثه ميپنداشتند چنان
راه افراط پيمودند که سر به خرافات گذاردند و نظر و درمانگریشان مبتني بر نوعي احساس و شایدکوری صادرشد .و به عبارتي به زعم خطاشان
شاید شياطين نيز بر استدالل و حکمروایي عقل آنها نيز غلبه کرده است و داوریها برای بيماران شان بر اساس نوعي توهم و تخيل بوده باشد«و
به راستى در چيزهایى به آنان امکانات داده بودیم که به شما در آنها [چنان] امکاناتى ندادهایم ،و براى آنان گوش و دیدهها و دلهایى [نيرومندتر
از شما] قرار داده بودیم ،و[لى] چون به نشانههاى خدا انکار ورزیدند [نه] گوششان و نه دیدگانشان و نه دلهایشان ،به هيچ وجه به دردشان نخورد،
و آنچه ریشخندش مىکردند به سرشان آمد»(.ترجمه فوالدوند27احقاف) .انکار آیات الهي و نظرات انحرافي به فواد و سمع و بصر صدمه ميزند و
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آنها را ناتوان از تشخيص و انجام وظایف ميکند .همين نگرهها و برخوردهای توام با توهم و تخيل باعث شد تا علم روانشناسي به مسيری راه یابد
که ناشي از تجربه و دریافت علمي (به زبان امروزی آن) است .
ویلهم وونت بنياد های جدیدی را مطرح کرده بودکه روانشناسي را از خرافات دور ميکرد .البته پيش تر«در سال  9312پينل بيماران رواني را
در یکي از بيمارستانهای پاریس از غل و زنجير رهایي داد و در سال  9٢09رسالهای درباره بيگانگي رواني نگاشت و بيماریهای رواني را مانند
بيماریهای جسمي قابل درمان دانسته بود » (.سيروس عظيمي )9277،مسيری علمي که بسيار درست و به جا توسط گروهي از روانشناسان
بنيان گذارده شده ولي پس از ایشان بعضي نيز در شناخت روان انسان با همان متد علمي تجربي چنان پيش رفتندکه ویژگيهایي انساني را نيز
گویي فراموش کردند تا جایيکه انسان را نوعي حيوان پيشرفته فرض کرده و مصادیق الهي را کالً منکر شده و در بررسي بعضي از کيفيات رواني
انسان مانند ،خالقيت ،عشق ،زیبایي دوستي بيشتر به تاثير آنها پرداختهاند تا خود آنها.
گاهي ما با کساني رو به رومي شویم که مالك آنها خودداری ورزیدن از اخالقيات و هنجارهاست «،گویي گمراه کننده ایي هنجارشکن درکنار
گوش شان نجوی و سپس در درون ذهن آنها النه کرده و در سينه ی آنها تخم گذارده و آنها چيزی را نمي بينند مگر آنکه راهنمای بدی و
ناهنجاری دیده است و نميشنوند مگر آنچه آن هنجار شکن بخواهد بشنود گویي از شنيدن حقایق و هنجارها کر و کور هستند»( .مصداق
خطبه، 3صبحي صالح) اگر سفارشات قرآن و نهجالبالغه برای توسعه ایمان برای ایمن شدن از ورود و حضور همان موجودی است که ما را به
دوری از تعادل ساختاری(فطرت) سوق ميدهد گویي ریسماني را مصداق افسار قرار داده و ما را به خودداری ورزیدن از تمکين به حق و توحيد
باز ميدارد.ما را مستقل وبدون سرپرست ميخواهد و قصد دارد تا در ذهن و درون خویش برای خود ،واحد شده و درحقيقت آدمي را به کثرتي
بدون وحدت دعوت ميکند .نام« شيطان از واژهی شطن به معنای ریسمان و خودداری ورزیدن است و چون ابليس از تمکين حق بدليل غرور و
تعصب بر جنس خود ،خودداری ورزید نامش را شيطان ناميدند» (.مصطفوی ،حسن 9234،ج،7ص)70علي(ع) در نهجالبالغه اشاره ميکند «ابليس
پيشوای متعصبين و سرسلسله متکبران است او کسي است که اساس عصبيت را آغاز کرده است»(.خطبه )912
اگر توجه ما صرفاً معطوف به بدن باشد و صاحب بدن و معني بدن را نادیده بگيریم خطاست .کمااینکه علي(ع) ميفرماید« :مثل روح در بدن
همانا مثل معني در لفظ است»( .نمازی شاهرودی ،علي .)293/ 4:البته سمع وبصر انسان(ونه چشم وگوش حسي) ،نيز بسته به شرایط و عوامل
در ذهن و فکر وقایع و حقایقي را دریافت ميکنند که بروز آن دریافت ها در رفتارها و چنانچه در جزیيات بررسي شود ممکن است بر فعل و
انفعاالت شيميایي مغز و بدن نيز قابل رویت باشند.چنانچه عکس آن نيز گاهي مصداق دارد.
در رویکرد های روانشناسي و مشاوره روش های گوناگون مطرح است و ممکن است مشاور دانا از چند منظر به مراجع بنگرد .منتهي غيراز این
بينایي الزم است تا او به سبب ایمان وتقوای الهي با اشفاق به مراجع بنگرد « .اشفاق» امری است که دربين مومنين و اهل بهشت جاری است.
«اشفاق به گفته راغب به معناى عنایت آميخته با ترس است  ،چون شخص مشفق هم مشفق عليه خود را دوست مى دارد و هم بيمناك خطرى
است که برایش پيش مى آید» (طباطبائي ،سيدمحمدحسين ،ترجمه :موسوی،محمدباقر ،ج ،93ص)34إِنَّ الَّذینَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِِّهِم مُّشْفقُونَ
﴿33مومنون )وقتي از اهل بهشت پرسيده ميشود چگونه جزو بهشتيان شدید در پاسخ ميگویند«:ما در دنيا نسبت به خانواده خود اشفاق داشتيم،
هم آنان را دوست مى داشتيم و به سعادت و نجاتشان از مهالک و ضاللت ها عنایت داشتيم ،و هم از این کـه مـبـادا گـرفـتـار مهالک شوند مى
ترسيدیم ،و به همين منظور به بهترین وجهى با آنان معاشرت مى کردیم ،و نصيحت و دعوت به سوى حق را از ایشان دریغ نمى داشتيم».
(همان)بدون شک «ناشنيده گرفتن پند مشاور دانایي که باتجربه است والبته اشفاق داردثمره ایي جز حسرت وعاقبتي جزپشيماني ندارد» .واین
سخن گرانبار از علي(ع) است« .فَإِنَّ مَعْصيَةَ النَّاصحِ الشَّفيقِ الْعَالمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ وَ تُعْقبُ النَّدَامَةَ»( .خطبه )23حتي زماني که امانت الهي
بر کوهها وآسمان وزمين نازل شد وآنها(به دليل ناتواني تحمل این بار) از پذیرفتنش ابا کردند اشفاق نيز در بطونشان حاصل بود (تفسير نمونه
جلد هفدهم -)431ترسي توام بااحترام و محبت «-فَأَبَيْنَ أَن یَحْملْنَهَا وَأَشْفَقْنَ منْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ»(.سورة األحزاب)7٢
روانشناسي مبتني بر قرآن و سخنان علي(ع)همان روانشناسي حکيمانه است که ازایمان وتقوا سرچشمه ميگيرد ،تقوا هر کسي را به فطرت سوق
ميدهد،دستورات فطری قرآن وکتب(تحریف نشده)آسماني نيز برای کنترل هيجانات ،مارا دعوت به حق و عقل ميکنند««،ایمان» و«عمل صالح»
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دو بال پرواز انسان با تقواست که محافظي قوی دربرابر چيرگي زمان است .چه بسا انسان محدود به«حس» و فارغ از عقل وایمان دچار زیان و
خسران ناشي از طي زمان خواهد بود .و بي شک انسان مومن و صالح به «حق» گرایيده «صبر» پيشه ميکند »(.مصداق سوره والعصر)،ایمان و
تقوا «اشفاق» مي آورد،روانشناس شفيق همچون دیگر متخصصان با ایمان و تقوا از سه منظر سمع و بصر و فواد به ابژه ،سوژه و مراجع خویش
مينگرد.
از منظری سمع و بصر معيارهای اساسي تجربه(حسي) ودریافتهای آزمایشگاهي هستند به این معني که مشاهدات اوليه برای فرد اعم از دانشمند
و غير دانشمند آغاز دریافت خبر و علم است و از جهتي نيز اصيل و قابل تعميم هستند .و از منظری سمع و بصر باب علم و عقل هستند .و
استدالالت دانشمند چه در آزمایشگاه و چه در عقل مستند به دریافت آنها و مستدل به محاسبهی آنها هستند .یعني به عبارتي سمع و بصر به
سان چشم و گوش حس کننده و تجربه کننده آن چيزی هستند که اکنون مشاهده مي شود و اگر تعمق صورت گيرد فراتر شده و بينایي و
شنوایي ما را به عالئل معطوف مي کند .هميشه آنچه مي بينيم و مي شنویم از صحت برخوردار نيست و یا مالك قضاوت درست و دقيق نيستند.
برای همين مراقبهی چشم و گوش الزمه اساسي ابراز نظر است .تقوا مبنای مراقبات سمع و بصر است .تقوا انسان را رهنمون به ایمان مي کند و
ایمان چشم و گوش ما را به جهاني فراتر متصل مي کند که به آن «فؤاد» مي گویند .این فؤاد هر کسي را با امر وجدان بيشتر آشنا مي کند و
وجدان مدام امر به حق مي کند اصوالً خود واژه «وجدان» (نه به عنوان امراخالقي) به معنای بي پرده درك «وجود» کردن است -درك وجود
حق با وجدان ميسر است و همه از آن بهره دارند و از «مقوالت اوليه» است که نميشود آنرا دگرگون کرد ولي به سبب عدم مراقبه و قرار
گرفتن در شرایط فساد (فسق) بين انسان و وجدان حجاب ایجاد مي کند.
اگر به استدالل علمي و به برهان نظر بيفکنيم وقتي پدیدهایي را در نور کامل ميتوانيم نظاره کنيم موقعيت و موجودیت آن پدیده برای ما روشن
است و به عبارتي برای ما مبرهن و آشکار است ولي اگر نور برهد یا برود یا به دليلي نباشد باید با نور عقل اما از طریق وهم به پدیده بنگریم.
یعني آن را لمس کرده یا بشنویم و از طریق محاسبه آنچه لمس کرده و شنيدهایم ،مجهول را تصور ومورد بررسي قرار دهيم .البته اینجا دیدن
قياسي و مثالي برای بصيرت بود .چه بسا سميع بودن خداوند همانند بصير بودن آن است .کما اینکه پزشک حاذق از شنيدن یا لمس ضربان
گویي وضعيت دروني بيمار را ميبيند .علي(ع) در دعای مطالعه ميفرماید « :خدایا مرا بيرون آور از تاریکىهاى وهم » .یعني از ظلماتي که
متمسک و متوسل به وهم و اوهام باشم مرا خارج کن چه بسا وهم هم ابزاری بر درك و دریافت است ولي ناقص است و سپس ميفرماید « :و به
نور فهم گرامىام بدار » – آدمي وقتي به نور فهم ميرسد نگاه دوبين خویش را مداوا کرده و از «من» و «تو» دیدن فارغ شده و به درك«ما»
ميرسد؛ برای همين در ادامهی دعا ميفرماید« :اللهم افتح علينا ابواب رحمتک وانشر علينا خزائن علومک» «خدایا درهاى رحمتت را به روى
«ما» بگشا ،و خزانههاى علومت را بر «ما» باز کن به مهربانىات اى مهربانترین مهربانان» (.قمي،شيخ عباس ،انصاریان ،حسين)92٢7،90٢٢،

نتيجه :
ممکن است مشاور از علم خویش یا تجربه خویش و گاه کشف و خالقيت خویش به مراجع خود پيشنهاد و نظراتي ارائه کند کما اینکه وجود
رویکردهای متعدد در روانشناسي گویای این امر است که انسان مجموعهایي عظيم از مفاهيم رونده [در طي زمان] است -وجه تسميه روان نيز
از آن منشعب است -اما اگر مشاور با هر رویکردی اعم از فرمولهای تجربه شده ،اعم از قياسها علمي و عقلي و شناختي به مراجع بنگرد ولي
رابطهاش با وجدان به معنای اساسي وجدان برقرار باشد نظرش اکثرا مبتني بر صحت خواهد بود .چه بسا مبنای وجدان بخاطر وجود تقوا و ایمان
ظهور یافته است .حال اگر مشاور یا روانشناسي احساس کند آنقدر تزکيه و ریاضت نفس ندارد که به پيامهای وجدان (حقيقي) یعني همان فؤاد
خویش توجه کند مي تواند از مصادیق علمي و نظری تقوا با ایجاد تذکر در کنار رویکرد علمياش به مراجع بنگرد .بهطورمثال اگر مراجعي دچار
تعارضات رواني است و از قضا رباخواری هم ميکند .مشاور نباید با فرض بيتأثير بودن رفتار و عملکرد او به ارائه مشاوره و نظر به او بپردازد .یا
اگر مراجعي خيانت پيشه به همسر به همراه شریک جنسي (غير همسر) به مشاور مراجعه کرد مشاور با در نظر گرفتن اینکه او رابطهی خارج از
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تقوا برقرار کرده ،باید ابراز نظر و حتي قضاوت و ابراز مشاوره ،منوط بر ترك فسق و جبران آن باشد( .مگر آنکه در شرایطي محرز شود مراجع
بيمار یست که ممکن است خطر آفرین باشد و از طرق دیگر پزشکي و گاه قضایي الزم به مدیریت او باشد).
اگر مراجعي در همان گام اول با ارائه مطالب یکطرفه بخواهد بنيادهای خانواده را با کمک نظر مشاور در هم بکوبد مشاور با اشفاق به مراجع
خویش فکر کند برادر یا خواهر و فرزندان خودش در معرض خطر هستند.
بدون شک مشفق ترین افراد پيامبرگرامي(ص) وائمه طاهرین(ع) هستند که به دليل برداشتن حجابهای نفساني بي پرده حقایق را در وجدانيات
خویش درك و مس ميکنند و ما را به حق الهي که با طبيعت و با فطرت سازگار است آشنا ميکنند .نگاه آنان همانا نگاه «معروف» است و به
واسطه همان ما را بدان امر ميکنند .این رویکرد فراتر از «محسوس» و «معقول» است/.پایان
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