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تاریخ دریافت مقاله1393/3/17 :
تاریخ پذیرش مقاله1393/6/16 :
چکیده
دیدگاه های شنناتتي سنتمت روانني و يسنمي افنراد را تحنت تنا یر ننوآ تفسنیر آنهنا اا تنود و يهنان
پیرامونشان ميدانند .هرچه دریافت افراد اا محیط به واقعیت نزدیکتر و تفسیرشنان اا آنهنا منطقنيتنر باشند اا
آسیبهای رواني و يسمي به دور تواهند بود؛ در غیر این صورت دچنار اننواآ آسنیبهنای روانني و يسنمي
تواهند شد .با تويه به رواج این شیوه درماني در عصر حاضر و تويه تناص درمنانگران بنه آن ،اینن پنژوه
درصدد بررسي این مسئله اا دیدگاه قرآن است .اینکه درمانگران اا چه شیوههنای شنناتتي بهنره گیرنند تنا بنه
بهبودی سریعتر بیمار بینجامد؟ و اینکه این مفهوم در قرآن به چه صورتي بیان شده است؟ پرس هایي است که
این پژوه

درصدد پاسخگویي به آنها بوده است .اا آنجایيکه دادههای روانشناسني بنی

است ،در این پژوه

اا دادههنای قنرآن

اا روش مقایسهای نامتواان بهره ميگیریم که تکیه آن بر روی بررسي واژگان منرتبط بنا

موضوآ است .یافتهها نشان داد که مسئله شناتت در دیدگاه قرآن اا مسائل مهم انسانشناسي است و این مفهوم
تحت عنوان واژههای مختلف (حکمه ،فقه ،فکر ،نظنر ،تندبر ،علنم ،عنر ) مطنر شنده اسنت .در روانشناسني
شناتتي ،صر

شناتت تود و محیط ااينبه حسي و عقلي مطر شده اسنت؛ امنا در دیندگاه قرآنني بنا اننواآ

دیگری اا شناتت مثل قلبي و فطری (دارای دوبعد شناتت و گرای ) ،وحیاني (کتم تندا و معصنوم) و ننوآ
تاصي اا شناتت عقلي (عقل روحاني) موايهیم .در این دیدگاه (شناتتشناسي الهي) باور به تندا و الزامنات
آن معیار تفکر منطقي و غیرمنطقي است .حذ

یا نقصان این باور (کفنر ونفنا ) منجنر بنه اتنتتات روانني و

رفتاری ميشود.
کلیدواژهها :شناتت ،رویکرد شناتتي ،ستمت رواني ،روانشناسي ،قرآن
نویسنده پاسخگوbayanelm@yahoo.com :
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 -1مقدمه
عواطف انسان پس اا تفسیرهای شناتتي بروا ميکنند .این تأکیند امنرواه نینز در دیندگاههنای
رایج روانشناسي شخصیت و در سایر نظریههای شناتتي دیده ميشود .در این نظرینههنا ویژگنيهنای
شناتتي در مرکز و مقندم بنر احساسنات و رفتارهنای آشنکار قنرار دارنند (پنروین1989 ،؛ ينوادی و
کدیور.)280 :1374 ،
در انسان شناسي الهي انسان دارای بعد الهي است که ينبه اصلي شخصیت او را تشکیل ميدهد و
انسانیت او به تاطر دارا بودن آن است .بنابراین ایربنای مکتب الهي ،ایمان به تداست .انسانیت انسان
تنها در رابطه با تدا قابل تعریف است.
قرآن مردم را بر اساس عقیده تقسیمبندی مينماید و این نشناندهننده اهمینت عقینده و بناور در
ساتتار شخصیت انسان است .همچنین رفتار انسان را به شکلي تناص يهنت منيدهند .عامنل اصنلي
اراشیابي شخصیت اا نظر قرآن عقیده و باور است .در این دیندگاه رشند شخصنیت انسنان بنه مینزان
شناتت و اراده اوست و این اراده امکان سرپیچي اا فشارهای محیطي را ميدهد.
هیچ آیه ای دربارة مسئله شناتت مخالف دیگری نیست و برتي اا آنها هم مکمل دیگری است
و عصاره آنها این است کنه هنر ینک اا راه هنای بینرون و درون بنه نوبنه تنود ،انسنان را بنه مقصنود
ميرسانند (يوادی آملي.)225 :1370 ،
تفکر در معنای وسیع تود مجموعهای اا هیجانات ،اندیشنههنا ،رفتارهنا و احساسناتي اسنت کنه
بهطور وسیعي با هم در تعاملند (اتکینسون و هیلگارد ،1987 ،به نقل اا براهني و همکاران.)1368 ،
در این دیدگاه ،تفکرات غیرمنطقي را باورهایي ميدانند که به ايبار ،الزام و وظیفه تأکید دارنند
و باعث ميشوند فرد ،مضطرب ،غیرعادی و شخصیت ناسالمي را کسب نماید .اا نظر الیس تفکر غیر-
منطقي یعني هر نوآ فکری که مويب هیجان یا رفتار مخرب نفس و متتشي کننده تود شده و نتنایج
مهم آن اتتتل در توشي و شادماني و تندرستي انسان است.
در سالهای اتیر اهمیت روشهای شناتتي با رویکرد دیني بهطور فزایندهای شنناتته شنده اسنت.
تفاوت های فرهنگي ،باورهای اعتقادی مردم ،تجربه و امکانات يامعه در ارایابي افراد اا وقنایع نقن
عمدهای در انتخاب شیوههای مقابلهای دارد .در نتیجه این راهکارها در يامعه استمي با باورهای دیني
دارای اهمیت بسزایي است .هد

این مقاله بررسي ارایابي شناتتي در دیدگاه روانشناسني و قنرآن و

بررسي مفهوم شناتت ،انواآ آن و شنناتت درسنت اا نادرسنت در دو دیندگاه منيباشند .روش اینن
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توصیفي (يمعآوری اطتعات و دادهها) بر پایه تحلیل محتوا ميباشد .اا آنجایيکه دادههای

روانشناسي بی

اا دادههای قرآن است در این پژوه

1

اا روش مقایسهای نامتواان بهنره منيگینریم

که تکیه آن بر روی بررسي واژگان مرتبط با موضوآ است .در این پژوه  ،ابزار گردآوری اطتعات
بر پایه مطالعات کتابخانه ای و مقاات اا يمله تفاسیر معتبر بوده و به تناسنب اا احادینث نینز اسنتفاده
شده است.
 -2اصطالحشناسی روانشناسی
 -1-2شناخت در روانشناسی
پیشینه اندیشههای فلسفي ،شناتتدرمانگری به قرن چهارم قبل اا میتد مسیح بنر منيگنردد بنه
قول اپکیتت« :2وقایع انسان را هراسان نمي کنند ،بلکه نگرش او دربارة آن وقایع است که او را هراسان
ميسااد» .پیروان این نظرینه (آلفنرد آدلنر ،3اااروس و  )...شنناتتهنا را مويند احساسنات و رفتنار
ميدانند (افشنگ.)137 :1371 ،
الیس اا يمله شناتتدرمانگران مشهور معتقد است که ناراحتيها و اضطرابهنا ااییندة افکنار
غیرعقتن ي است .در نتیجه او برای درمان ،آمواش استدال و منطق را پیشننهاد نمنود تنا بتنوان افکنار
منطقي تر را يایگزین نمود .به عقیده وی يهت تفکر و عمل فرد تابع محیط تانواده و فرهنگي اسنت
که در آن رشد کرده است (الیس ،1973 ،به نقل اا شفیعآبادی.)118 :1385 ،
بنابراین طبق نظریهی وی انسان تا حد ایادی تود ،اتتتات و ناراحتيهای رواني را پدید مي-
آورد و با تويه به این مطلب ،تود وی نیز در يهت رفع آن و حرکت به سوی ستمت روان ميتواند
نق

تعیینکننده داشته باشد.
هد

اصلي الیس و اسناس نظرینه وی شنناتتي اسنت .بنه نظنر وی اغلنب مشنکتت عناطفي و

رفتارهای ناشي اا آن اا بیانات غیرمنطقي مرايع به تود ناشي ميشوند (تدایاری فنرد.)225 :1381 ،
درمانگر عقاید غیرمنطقي را مشخص ميکند و به فرد ميآمواد که چگونه با این افکار مباراه و آننان
را با يایگزیني افکار منطقي ریشهکن کند (الیس ،1995 ،به نقل اا اوکتایي.)7 :1370 ،
1. Asymmatric comperative method
2. Epictet
3. Alfred Adler
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در نتیجه هد

این شیوه درماني کسب شیوه صحیح اندگي در سایه تفکر منطقني اا طرینق آمنواش

است.
 -1-1-2ارزیابی شناختی

1

تهدید مفهومي کلیدی بنرای درک فشنار روانني اسنت .تهدیند ،حاصنل اراینابي ذهنني فنرد اا
تأ یرات منفي احتمالي عامل فشار رواني (استرس) است .این ارایابي نتیجنه برداشنتهنا ،انتظنارات ینا
تاطرات فرد است .رویدادهایي بیشتر تنیدگي اا هستند که فنرد بناور داشنته باشند کنه منفني ،کنتنرل
نشدني ،مبهم و غیرقابل پی بینياند (اااروس و فلکمن 1984 ،به نقل اا موسوی و همکناران:1378 ،
 .)523بعد اا ارایابي ،فرد واکن

نشان ميدهد .واکن ها فیزیولوژیک ،عاطفي ،شنناتتي و ینا تيیینر

رفتار است (اااروس و فلکمن 1984 ،به نقل اا موسوی و همکاران.)523 :1378 ،
 -2-1-2عقاید غیرمنطقی
تحریفات شناتتي ،ذهن فرد را در موقعیت انعطا ناپذیری قرار ميدهد ،بهگونهای که شنخص
را اا تفسیرهای متنوآ درباره حوادث بااميدارد ،اا يمله این تحریفات:
 -1تفکر دوقطبي (همه یا هیچ)
 -2تعمیم بی

اا اندااه

 -3پرش به نتیجهگیری
 -4ندیدن یا کماهمیت يلوه دادن ينبهها و اوایای مثبت
 -5ذهنتواني
 -6پی گویي
 -7بزرگنمایي و کوچک نمایي
 -8استدال هیجاني نمودن
 -9فکر دارای الزام و ايبار
 -10برچسب ادن (مثبت یا منفي)
 -11شخصيساای (اتفا امور را تنها به تود اتتصاص دادن)
1. Cognitive Appraisal
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 -12تفکر پوشیده در استعارات
بک معتقد است که ادراک شخص اا میزان آسیبپذیریاش نیز در اتتتات اضطرابي تنأ یری
محسوس دارد (بنک و همکناران 1983 ،و  1979بنه نقنل اا یونسني .)41 :1383 ،اینن ننوآ تطاهنای
فکری ،آسیبپذیری را افزای

ميدهد ،اعتماد و اطمینان را اایل ميسااد (پاول و انراینت 1960 ،بنه

نقل اا بخشي پور و صبوری مقدم.)73-74 :1377 ،
-3-1-2برخی پیشفرضهای رویکرد شناخت
 -1باورها ،انتظارات مربوط به تویشتن و دیگران در تعیین احساسات و رفتار افنراد بسنیار مهنم
تلقي ميشوند.
 -2آسیبشناسي رواني در نتیجه شناتتهنایي تحرینفشنده و نادرسنت افنراد در منورد تنود،
دیگران و رویدادهای محیطي به ويود ميآید و اشکال مختلف آسیبشناسني را نینز منيتنوان نتیجنه
شناتتهای متفاوت به حساب آورد.
 -3این رویکرد به تيییر در شناتتهای مسئلهآفرین تأکید دارد افکار ذهن فرد ،عامل مؤ ری در
ایجاد رفتارهای آشکار محسوب ميشود (پروین 1989 ،به نقل اا يوادی وکدیور.)280 :1374 ،
روانشناسان برحسب تمایز نگرش تود ،سه عنصر اساسي در شکلگینری شخصنیت را ورا نت-
عوامل رواني -محیط ميدانند (نورباا .)46-47 :1371 ،در این میان ،بین

مذهبي نیز اا عوامنل منؤ ر

در شکلگیری شخصیت است.
يورج کلي در شخصیت معتقد است انسان مثل یک دانشمند شروآ به فرضیهساای و آامنای
پدیدههایي ميکند که در محیط اطرا

وی اتفا ميافتد به این دلیل دو انسان یافنت نمنيشنوند کنه

دنیا را یکسان ببینند و دارای شخصیت همانندی باشند انسان سعي در تعبیر و تفسیر پدیدههای پیرامون
تود دارد و سعي دارد اا طریق این شناتت به کنترل پدیدهها بپردااد (برگر 1993 ،به نقل اا دارابني،
)155 :1384؛ بنابراین وی ينبه های شناتتي انسان را به عنوان ویژگي تناص شخصنیت و تفناوت در
تعبیر و تفسیر اا رویدادها را علت تفاوت افراد ميداند.
هر نظریه دربردارنده مفروضههای فلسنفي معنین دربناره ماهینت انسنان اسنت .در نظرینه کلني،
همهچیز تفسیرپذیر است ،واقعیت چیزی است که فرد آن را در ذهن تنود واقعینت اراینابي منيکنند
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(هجننل و ایگلننر 1955 ،بننه نقننل اا عسننگری)21 :1379 ،؛ بنننابراین در ایننن دینندگاه معیننار درسننتي و
نادرستي ،صرفا ارایابي ذهني تود فرد است.
به عنوان مثال دانشجویي که بهيای کتس ،گیتار تود را برمنيدارد بنه گنروه هیپنيهنا منيرود
تعابیر و تفاسیر متفاوتي اا رفتار وی ميشود؛ مادر وی آن را اندگي در گناه؛ پدرش ،پریشاني و استاد
يامعه شناسي ،هویتیابي تعبیر ميکنند اما تنود او اینن رفتنار را طبیعني منيدانند .سنوال اینن اسنت،
کدامیک اا این تعابیر درست است؟ در نظریه کلي هیچ راهي برای پاسخ گفنتن وينود نندارد؛ اینرا
برای هر یک اا ما واقعیت اا طریق الگوهای مختلف که برای شناتت دنیا به گونه پایندار بنه آن نیناا
داریم پاای

ميشود (هجل و ایگلر 1955 ،به نقل اا عسگری.)419 :1379 ،

بنابراین ،در دیدگاه روانشناسي شناتتي گرچه شناتت تود و محیط اا يمله مؤلفههای مهم در
شکل گیری شخصیت است اما در این دیدگاه تمرکز بر روی ارایابي ذهني است و هنرکس برحسنب
ارایابي تود به وقایع بیروني مينگرد درحاليکه در دیدگاه الهي تارج اا ذهن افراد ،حقایق بسنیاری
ويود دارد؛ که بر روی ارایابي ذهني افراد تا یرگذار و تعیینکننده است.
اا شرایط مهم موفقیت درمانگر اینکه تنود او افکنار عقتنني و منطقني داشنته باشند ،در رونند
اندگياش اا روش علمي تبعیت کند و بهسادگي دستخوش افکار و عقاید تود یا بحرانهای اندگي
قرار نگیرد و فرد فعال و آمواگارمن

و با اعتماد به نفس کافي باشد (شفیعآبادی.)141 :1385 ،

انبیا و اولیا الهي در هدایت افراد بهسوی کمال ،تود صاحبکمال بودند و در دین اا آنان تحت
عنوان انسان واقعي و دارای کمال یاد ميشود.
 -3اصطالحشناسی قرآنی
 -1-3شناخت از دیدگاه قرآن
بهطورکلي شناتت اا مهمترین مسائل انسانشناسي است .انسان اا طریق شناتت با عالم درون و
بیرون ارتباط برقرار ميکند؛ بنابراین هر انساني ننوعي شنناتت اا تنود و هسنتي پیرامنون تنود دارد.
واژگاني که در مورد ادراک و شناتت مطر شده ،بسیار است .اا يمله :حکمنت ،فقنه ،فکنر ،نظنر،
تدبر ،علم ،عر

و  ...هر یک اا ليات باید يداگانه بررسي شوند تا بار شناتتشناسني کلمنه روشنن

شود .اصطت پژوهي يامع این واژه در قرآن مجالي دیگر ميطلبد.
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 -1-1-3بررسی واژگانی شناخت
مفهوم اصلي شناتت در واژگان بررسيشده ،درک و تشنخیص حنق اا باطنل اسنت ،طاعنت اا
تدا و شناتت امام بهعنوان نوعي شناتت تحت واژه حکمت در دیدگاه الهي مطر شده اسنت؛ کنه
سایر معاني شناتت حول محور این معنا قرار دارنند کنه در شنکل  1نشنان داده شنده اسنت .شنناتت
صحیح بر پایه یکسری مقدمات درست به همراه نورانیت قلب و تلوص نیت است .مثتً «نظر» به معني
بصیرت است .پس آنچه موافق عقل سلیم ،فطرت ،وحني و سننت معصنومان اسنت ،شنناتت صنحیح
محسننوب مننيشننود .شننناتتي کننه مننا را بننه مطلننوب حقیقنني یعننني تداوننند رهنمننون مننيسننااد.
دبر

فقه

فکر
حکمه
نظر

عرف
علم

شکل  :1کلیدواژگان شناخت

 -1-1-1-3حکمه
به معنای شناتت است« :يُؤْتىِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتىِ خَير ْاا كَثِير اا وَ مَرا
يَذَّكَّ ُ إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَاب» (بقره.)269/
با مرايعه به اصل معنى کلمه مي توان به دست آورد که حکمت یک حالت و تصیصه درک و
تشخیص است که شخص بهوسیله آن ميتواند حق و واقعیت را درک کند و مانع اا فساد شود و کار
را متقن و محکم انجام دهد (قرشي.)164-163 ،2 :1371 ،
در متون روایي ،حکمت؛ طاعت تدا و شناتت امام معنا شده است .في الحدیث «قولر :وَ مَرنْ
يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ،قال هي طاعة اهلل و مع فة اإلمام»« .وَ يُعَلِّمُ ُ:الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ» (آلعمران )48/قير أ
الفق :و المع فة (طریحي)45 ،6 :1375 ،؛ بنابراین آنچه اا فرهنگها و آیات بر ميآید ،به معنای فهم و
معرفت (شناتت عمیق) نسبت به تدا و امام است.
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 -2-1-1-3فقه
فقه به معنای فهمیدن و در اصطت به معنای تفقه در امنر دینن اسنت .واژه فقنه در اینن آینه بنه
معنای فهم است« :وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» (اسرا)44/؛ یعني گفتارشنان را فهنم نکننند .شنارحان در
حدیث ،فقه را به معنای بصیرت در امر دین نه به معنای علم به احکام شرعي و نه به معنای فهنم سناده
دانستند؛ و في الحندیث «من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعث :اهلل فقيهرا عالمرا» (طریحني،6 :1375 ،
 .)355در نتیجه این فهم به همراه بصیرت است.
 -3-1-1-3فکر
واژه فکر به معنای اندیشه و تأمل است .بهعبارتدیگر فکنر اعمنال نظنر و تندبر بنرا بنه دسنت
آوردن واقعیات است .قرآن مجید به تفکّر و تدبر بسیار اهمینت داده و بسنیار اا آینات بنرا ایجناد
ا هرذا با ِطلارا» (آل
خ َلقْر َ
ت َو الْر َأ ْر ِ َر َّب را مرا َ
ق السَّرماوا ِ
خ ْل ِ
تفکّر ناال شده اسنتَ « :و َي َت َف َّك ُو َن فِي َ
عمران« ،)191/إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ ُونَ» (رعد )3/و «وَ تِلْركَ الْأَمْثرالُ ضَرْر ِبُها لِل َّراِِ لَعَلَّهُرمْ
يَتَفَكَّ ُونَ» (حشر.)21/
مصطفوی در اینباره مينویسد« :معنای مستفاد اا واژه فکر تأمنل و نظنر در مقندمات و هندایت
بهسوی مطلوب است .نظر و تأمل شامل دو نوآ قلبي و بصری اسنت کنه نیاامنند ننورانیتي در قلنب و
بصیرتي در قوه ادراک با انتفاء موانع و امراض قلبي مي باشد؛ بنابراین تفکر برحسب مراتب ،شندت و
ضعف دارد و تفکر صحیح بر پایه مقدمات درست به همراه نورانیت قلب و تلوص و تنالي بنودن اا
اغراض و نیات فاسد است» (.)125 ،9 :1360
 -4-1-1-3دبر
دبر به معنای عقب و در اصطت به معنای تفکر در عاقبت امر است .تدبیر امر ،افتنادن بنه دنبنال
آن است یعنى در پى کار تود است و آن را دنبال ميکند؛ این مضمون در آینه  24سنوره محمند نینز
آمده است« :أَ فَال يَتَدَبَّ ُونَ الْقُ ْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها» (محمد( )24/ر.ک :قرشي.)327 ،2 :1371 ،
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 -5-1-1-3نظر
نظر به معنای نگاه کردن و گاهى مراد اا آن تدبر و تأمل و دقت اسنت؛ و گناهى منراد معرفنت
حاصله بعد اا فحص و تأمل است .در آیه «وَ إِذا ما أُضْزِلَاْ سُورَةٌ ضَظَ َ بَعْرُرهُمْ إِلرى بَعْر

ٍ» (توبنه)127/

مراد نگاه عاد است؛ و در آیه «وَ لْتَ ْظُ ْ ضَفْسٌ ما قَدَّمَاْ لِغَدٍ :هر نفس تأمل کند برا فردا چه اا پنی
فرستاده است» (حشر )18/مراد تأمل و دقّت است( .قرشي .)81-82 ،7 :1371 ،در این آیات نیز نظر به
معنای تعمق در امر مادی است« :فَ َظَ َ ضَظْ َةا فِي ال ُّجُومِ فَقالَ إِضِّي سَقِيمٌ» (صنافات« ،)88/فَلْيَ ْظُ ِ الْإِضْسرانُ
إِلى طَعامِ( »:عبس« ،)24/أَفَلَمْ يَ ْظُ ُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَ َيْ اها» (  )6/و «أَفَال يَ ْظُ ُونَ إِلَرى الْإِبِر ِ
كَيْفَ خُلِقَاْ» (غاشیه.)17/
در این آیات نظر به معنای تعمق در امر معنوی است« :في يوْمَ يَ ْظُ ُ الْمَ ْءُ ما قَدَّمَاْ يَداهُ وَ يَقُرولُ
الْكافِ ُ» (نبا)40/؛ یعنني در آ نار اعمنال تعمنق کنیند« .اِنَّ الْرأَبْ ارَ لَفِري ضَعِريمٍ عَلَرى الْأَرا ِركِ يَ ْظُر ُونَ»
(مطففین )23/و «ثُمَّ ضُفِخَ فِي ِ:أُخْ ى فَإِذا هُمْ قِيرامٌ يَ ْظُر ُونَ» (امنر .)68/نظنر در عنالم مناوراء ،بصنیرت
روحاني است (المصطفوی« .)166 ،12 :1360 ،نظر» به معنای ننوعي بصنیرت بنا تأمنل و نظنر در آ نار
اعمال و اتت به همراه روحانیتي که در هر دو موضوعات مادی و معنوی به کار ميرود.
 -6-1-1-3عرف
معرفت و عرفان بهمعنى درک و شناتتن است« .فَدَخَلُوا عَلَيْر ِ:فَعَر َفَهُمْ وَ هُرمْ لَر ُ:مُ ْكِر ُونَ :بنر
یوسف داتل شدند یوسف آنها را شناتت درحاليکه آنها او را نمىشناتتند» (یوسف .)58/معرفت و
عرفان درک و شناتتن شى ء است با تفکّر و تدبر در ا ر آن و آن اا علم اتص اسنت (قرشني:1371 ،
 .)327 ،4اطتآ بر هر چیزی و علم به آ ارش و آن اتص اا علم است پس هر معرفتي علم است ولني
هر علمي معرفت نیست.
 -1-6-1-1-3تفاوت علم و معرفت
علم و معرفت مترادفند به معني ادراک مطلنب (ينوادی آملني .)427 ،1 :1379 ،معرفنت یعنني
شناتتن و علم یعني دانستن (مطهنری .)156 ،8 :1378 ،گرچنه معرفنت و علنم هنر دو ننوعي آگناهي
است؛ اما شناتت علمي ،سطحي و ناقص است در حاليکه معرفت ،شناتتي عمیق است؛ ایرا علنم بنه
تمام تصوصیات و آ ار و يزییات یک شي است .در روانشناسني شنناتتي منظنور اا شنناتت همنان
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شناتت سطحي (حسي و عقلي) است که صرفا در ارتباط با تود و محنیط شنکل منيگینرد .ولني در
قرآن ما به سطو عمیقتری اا شناتت در ارتباط با تدا و انسان کامل ميرسیم که در واژگنان منورد
بررسي تحت دو ينبه مادی ومعنوی که همراه با بصیرتي روحاني است؛ مطر شد .تويه روانشناسنان
به این سطو عمیق تر شناتت در يامعه و فرهنگ دیني منجر به بهبودی سریعتر بیمار تواهد شد.
قرآن عظمت ،اهمیت و سر تلقت آدم را در استعداد او برای شناتتن معرفي ميکند «و علم آدم
االسماء» (بقره .) 31-33/هر مکتبي ،شناتتي مخصوص به تود دارد در حقیقت مثل این اسنت کنه بنه
پیروان تود عینکي ميدهد تا با این عینک يهان را ببیند ،یعني عینکي کنه انسنان بتوانند در پرتنو آن
واقعیت را بهتر ببیند (مطهری.)23 :1361 ،
علم و آگاهي اا چنان اهمیتي برتوردار است که تداوند کساني را که عقل و اندیشه تود را به
کار نمياندااند بدترین يانوران به شمار ميآورد «إِنَّ شَ َّ الدَّوَابّ عِ دَ اللَّ ِ:الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُون»
(انفال .) 22/تداوند علم را مساوی نور و يهل را مساوی ظلمت ميداند «قُ ْ هَر ْ يَسْرتَوِى الْرأَعْمَى وَ
الْبَصِي ُ أَمْ هَ ْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَ ال ُّورُ» (رعد .) 16/افزون بر اهمیت به موضوآ شناتت ،تنها شناتتي را
مي پذیرد که مطابق حقیقت و واقعیت باشد نه ظن و گمان «وَ مَا يَتَّبِعُ أَكْث َُهُمْ إِلَّا ظَ ًّا إِنَّ الظَّنَّ لَرا يُغْ رىِ
مِنَ الحَْقّ شَيْاا إِنَّ اللَّ َ:عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُون» (یونس .) 36/قرآن ،شناتت و معرفت انسنان را بنه تندا نسنبت
ميدهد یعني اوست که به انسان شناتت ميدهد «عَلَّمَ الْاضسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم» (علق .)5/پس چنین شناتتي
در دیدگاه الهي صحیح محسوب ميگردد.
 -7-1-1-3جمع بندی
بنابراین حکمت؛ رسیدن بحق بواسطه علم و عقل است .علمي که انسان را اا فعنل قبنیح بناامي-
دارد و منجر به فهم معاني و مانعي بر سر يهل است .این علم اا نظر در مقدمات و دایل تا رسیدن بنه
مجهول حاصل ميشود« .وَ أَضْزَلْ ا إِلَيْكَ الذِّكْ َ لِتُبَيِّنَ لِل َّاِِ ما ضُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُرمْ يَتَفَكَّر ُونَ» (نحنل)44/
پس نتیجه مطلوب در هر موضوعي حاصل تفکر اسنت؛ «إِضَّر ُ:فَكَّر َ وَ قَردَّرَ» (مند ر .)18/البتنه در اینن
دیدگاه نوآ تاصي اا تفکر مدنظر است که مانع و حجابي بنر تعصنبات و اغنراض نفسناني و امنراض
قلبي و کدورات باطني است .در این صورت تفکر دارای مراتبي است و شندت و ضنعف دارد .تفکنر
کسي که اا نورانیت ایمان بي بهره است و بنر او هنوی و هنوس مسنتولي اسنت تنالي اا ننور معرفنت

بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن

71

(شناتت عمیق و صحیح) است .اینن تفکنر اا تطنوات شنیطان پینروی منيکنند و منجنر بنه اراینابي
ناصحیح اا وقایع مي شود .شناتت حقیقي و درست مطنر در اینن واژگنان چنه بنه معننای حکمنت،
تدبیر ،تفکر ،تفقه ،علم ومعرفت ،همان رسیدن به توحید است که در سایه ایمان با پشتوانه عقنل سنلیم
حاصل ميشود.
 -4انواع شناخت
در قرآن راههای مختلفي برای شناتت ارائه شده است:
 -1حس  -2عقل  -3قلب  -4وحي  -5فطرت
 -1-4شناخت حسی (مادی و ظاهری)
اولین سطح شناتت که در ارتباط فرد با محیط است که شامل حس بویایي ،شننوایي ،چشنایي،
بینایي و بساوایي ميباشند« .وَ هُوَ الَّرذِى أَضشَرأَ لَكرمُ السَّرمْعَ وَ الْأَبْصَرارَ وَ الْأَفِْردَةَ قَلِيلارا مَّرا تَشْركُ ُون»
(مومنون« )78/وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِ ِ:عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَ َ وَ الْفُؤَادَ ك ُ أُوْلَئركَ كراَنَ عَ ْر ُ:مَسُْروال»
(اسنراء« )36/وَ اللَّ ُ:أَخْ َجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْاا وَ جَعَ َ لَكُرمُ السَّرمْعَ وَ الْأَبْصَر َ وَ الْأَفِْردَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُ ُون» (نحل.)78/
شناتت حسي مربوط به عالم طبیعت و مثل آن تحول است .بنابراین علنومي کنه اا راه حنس بنه
دست ميآید همواره در حال تحول هست ند دان

حسي هنر قندر مفیند امنا محندود بنه حنواس اسنت

(يوادی آملي)167 :1370 ،؛ بنابراین این نوآ شناتت به يهت محدویتهایي که دارد نميتواند برای
رسیدن به حقیقت کافي باشد ،اگرچه اام است.
 -2-4شناخت عقلی
اا طریق این ابزار شناتتي ميتوان داده های بدست آمده اا محیط را تجزیه و تحلیل کرد .قرآن
کساني که تعقل نکنند اا بدترین ينبندگان معرفي کرده است«ِ .انَّ شَ َّ الدَّوَابّ عِ دَ اللَّر ِ:الصُّرمُّ الْربُكْمُ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُون» (انفال .)22/استدالهایي که قرآن برای ا بات ويود تدا و یگانگي او مطر ميکند
نمایانگر مسئله عقل در شناسایي حقایق و امور اسنت .منثتً «لَروْ كراَنَ فِيهِمَرا ءَالهَِرةٌ إِلَّرا اللَّر ُ:لَفَسَردَتَا»
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(انبیاء .)22/این سطح شناتتي برتت

شناتت حسي که سطحي و شنناتت ابتندایي اسنت ،شنناتتي

است که اشیاء را ورای محسوسات ،مورد درک قرار ميدهد (قدسي.)298 :1382 ،
احتجاج حضرت ابراهیم با برهان عقلي نشانه اراش و اهمیت عقل بهعنوان ابنزار شنناتت اسنت
(شعرا 69/و  .)74واژه عقل بهتنها یي نیامده ولي مشتقات آن به کار رفته آیات بسیاری انسان را به تفکر
و تعقل و تدبر دعوت ميکند (روم24/؛ حدید17/؛ یوسف3/؛ آلعمران .)118/قنرآن اا ویژگنيهنای
کفار را عدم تعقل معرفي ميکند« :وَ مَثَ ُ الَّذينَ كَفَ ُوا ...صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ ال يَعْقِلُونَ» (بقره.)171/
عتمه طباطبایي مي فرمایند :کلمه عقل در ليت به معني بستن و گنره ادن اسنت لنذا طنناب کنه
بهوسیله آن پای شتر را مي بندند عقال گویند به همین مناسبت ادراکاتي هم که انسان دارد و بنهوسنیله
آن تیر و شر و حق و باطل را تشخیص ميدهد ،عقل نامیدند ( 247 ،2 :1417و  .)250قرآن کنریم در
آیات (بقره( ،)164/رعد( ،)4 -3/حشر( ،)21/نحنل  )11-13و (قصنص )60/بنه تفکنر و تعقنل اشناره
کرده است.
 -3-4شناخت قلبی
قلب در قرآن در  132آیه ،صدر  44آیه ،فؤاد  16آیه ذکر شده است (ابراهیمیان.)139 :1378 ،
برگرداندن چیزی اا حالي به حال دیگر و تبدیل شيء اا صنورتي بنه صنورتي دیگنر را قلنب گوینند
(قرشي.)24 ،6 :1371،
نسبت دادن عقل ،تفکر و تدبر به قلنب در قنرآن ،نشنانهی اینکنه قلنب ابنزاری شنناتتي در اینن
دیدگاه محسوب ميشود« :أَ فَال يَتَدَبَّ ُونَ الْقُ ْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها» (محمند .)24/در «...لهَُمْ قُلُوبٌ لَّا
يَفْقَهُونَ بهَِا ...أُوْلَئكَ هُمُ الْغَافِلُون» (اعنرا « .)179/أَفَلَمْ يَسِي ُواْ فىِ الْأَرْ ِ فَتَكُونَ لهَُرمْ قُلُروبٌ يَعْقِلُرونَ
بهَِا( »...حج .)46/قلبي که دچار غفلت نیست منجنر بنه شنناتت صنحیح منيشنود .عتمنه منيفرماینند
«مرادمنان اا عقنل آن مبنندائي اسنت کننه تصندیقها کلننى و احکنام عمننومى بندان منتهننى منيشننود»
(طباطبایي .)76 ،1 :1374 ،با تويه به نظر عتمه ميتوان گفت ،علم ،محصول عقل و اندیشه و معرفت
قلبي ،نتیجه بصیرت است و بصیرت نوعي معرفت عمیق است که فراتنر و عمینقتنر اا سنطح شنناتت
عقلي است و در این ارتباط معنای عقل در دیدگاه قرآني روشن ميشود که متفاوت اا تعاریف مادی
اا عقل است .ایرا بسیاری اعمال با عقل مادی قابل فهم نیست مثنل قربناني کنردن حضنرت اسنماعیل
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توسط پدرش .این نوآ تعریف اا عقل ،تاص دیدگاه الهي است که ميتوان عقل روحناني نامیند کنه
متفاوت اا عقل برهاني ،استدالي ،مادی و حسابگر است.
علي (آ)« :القلب ي بوع الحكم :و األذن مغيرها :قلب چشمه يوشان حکمت (شنناتت) و حنس
شنوایي مدتلي است که قلب اا آن تيذیه ميشود( ».آمندی .)2046 :1407 ،بننابراین انسنان اا طرینق
قلب حقایقي را دریافت ميکند که اا طریق حواس و عقنل اسنتدالي قابنل درک نیسنت و ابزارهنای
حسي و عقلي ورودیهای آن اسنت...« .لَا تَعْلَمُونَ شَيْاا وَ جَعَ َ لَكُمُ السَّرمْعَ وَ الْأَبْصَر َ وَ الْأَفِْردَةَ لَعَلَّكُرمْ
تَشْكُ ُونَ» (نحل )78/در این آیه قلب در کنار سمع و بصر ،وسیلهای يهت علم و شناتت مطر شنده
است...« .فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ( »...فصلت .1)17/حب صفت قلب است؛ منظور قلب روحناني و
باطني که اا ویژگي های آن علم و فهم است ،بنابراین قلب در دیدگاه قرآني بنا توسنع معننایي ،دارای
دو بعد شناتت و گرای
کش

است؛ یعني ابزاری يهت شناتت صحیح اا سقیم و در عنین حنال تماینل و

در يهت عملي نمودن آن شناتت؛ که در روانشناسي شناتتي ،بعد کش

و گرای

آن تحت

عنوان شناتت عاطفي و هیجاني (داغ) مطر شده است.
شهید مطهری قلب را مرکز انواآ معار

ميداند .ابعاد ويودی انسان در حکم رودها و نهرهایي

هستند که در مرکز به هم ميپیوندند .قلب عبارت اا واقعیت تنود آن درینا و عقنل نینز یکني اا اینن
رودهاست که به دریا ميپیوندد (.)60 :1361
 -4-4شناخت وحیانی
انسان با عقل و تجربه نميتواند اا اندگي پس اا مرگ باتبر شود ،او نميتواند بندون اطنتآ اا
گستره حیات معني اندگي را دریابد و رنج حیات تود و دیگران را تويیه نماید وی نميتواند رابطنه
اعمال تود با مبدأ و معاد را کشف کند .اینن امنور بندون وحني غاینب منيمانند پنس بنه انبیناء روی
مي آورد .دین ،روش تأیید و داوری در مورد صحت و سقم علنم ،عقنل و دل اسنت (نصنر اصنفهاني،
.)32 :1380

 .1سایر آیاتي که در این موضوآ ميباشند( :حجرات( ،)7/آلعمران( ،)14/النحل  )107 /و (إبراهیم .)3 /
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گرچه دریافتکننده وحي انبیاء هستند اما تطاب آن به انسنان اسنت کنه سنبک تاصني بنرای
اندگي او ارائه ميدهد .راههایي مثل باور به تدا ،غینب ،آتنرت ،تحقنق تقنوا و عمنل صنالح .قنرآن
دستاوردهای حاصل اا این شناتتها را در راستای وحي صنحیح منيدانند؛ «أَضزَلْ َرا مَعَهُرمُ الْكِتَرابَ وَ
الْمِيزَانَ لِيَقُومَ ال َّاُِ بِالْقِسْط( »...حدید« )25/وَ ما كانَ لِبَشَ ٍ أَنْ يُكَلِّمَ ُ:اللَّ ُ:إِلَّا وَحْياا أَوْ مِنْ وَراءِ حِجرابٍ
أَوْ يُ ْسِ َ رَسُولاا فَيُوحِيَ بِإِذْضِ ِ:ما يَشاءُ إِضَّ ُ:عَلِيٌّ حَكِيمٌ» (شوری.)51/
 -5-4شناخت فطری
اا مسائل انسانشناسي ،این است که آیا گرای ها و بینن هنای انسنان محصنول تعنامتت او بنا
تارج است یا در ويود آدمي نهاده شده است؟
واژه «فطر» به معنای شکافتن است (قرشي .)193 ،5 :1371 ،در اصنطت مجموعنه اسنتعدادهایي
که در نهاد انسان قرار داده شده است .بدین ترتیب تمامي نیروها و گرای های مويود در انسنان چنه
مثبت و چه منفي فطرت نام دارد؛ «فَأَلهَْمَهَا فجُُورَهَا وَ تَقْوَ هَا» (شمس( )8/نصری .)165 :1372 ،بنابراین
فطرت نیرویي است که انسان بهوسیله آن درست را اا نادرست تمییز ميدهد و بر اساس این شنناتتي
که یافته ،نوآ گرای

وی بهسوی تیر یا شر مشخص ميگردد و بر اسناس ننوآ شنناتت و گرایشن

رفتار مطلوب یا نامطلوب (عمل صالح یا عمل سنوء) بنروا منيدهند .قنرآن کنریم منيفرمایند« :فَرأَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَ ِيفاا فِطْ َتَ اللَّ ِ:الَّتىِ فَطَ َ ال َّاَِ عَلَيهَْا لَا تَبْدِي َ لِخَلْقِ اللَّ ِ:ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَاكِنَّ أَكْث َ
ال َّاِِ لَا يَعْلَمُون» (روم .)30/تويه کامل به دین درحالي استکه انسان مستقیم و معتدل باشد و عبارت
«وَ لَاكِنَّ أَكْث َ ال َّاِِ لَا يَعْلَمُون» اشاره دارد به اینکه عده ایادی در معرفت نسبت به تدا گرفتار يهنل و
غفلت شدند (ر.ک :طباطبایي .)178-179 :1417 ،پس تويه و شناتت نسبت به حق منجر به تطابق با
واقعیت ميگردد .واقعگرا یي اامة اعتدال و عدم انحرا

است .بنابراین ارتباط با هر امنری ينز تندا

نشان اا شناتت و به تبع آن معرفتي بياساس است .امام صاد (آ) این آیه را به قراردادن معرفنت در
قلبهای بنيآدم تفسیر کردند (مجلسي 2 :1403 ،و  .)280تويه یکسویه به انسان و يهان و يندایي
اا واقعیتها بهنوع ي غفلت است .باید نگاه يامعي بنه هسنتي انسنان و يهنان داشنته باشنیم تنا گرفتنار
تطاهای شناتتي نگردیم .این نوآ شناتت در روانشناسني نادینده گرفتنه شنده اسنت .همانگوننه کنه
متحظه شد شناتت فطری نیز در شکلگیری شخصیت انسان تأ یری شگر

دارد.
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-5تحریفها و خطاهای شناختی از دیدگاه قرآن
برتي اا بیماریهای رواني اا تطاهای شناتتي هستند و بندینيهنت شنناتتدرمناني يایگناه
کلیدی در حل بحرانهای رواني دارد .همنانطنور کنه مطنر شند دیندگاههنای شنناتتي ،سنتمت و
بیماری را در گرو نوآ تفسیر ما اا کل يهان یا اا محیط پیرامون ميدانند .هر چنه فهنم فنرد اا محنیط
وی در برابنر رتندادها و ننوآ روابنط وی بنا دیگنران

پیرامون به واقعیت نزدیکتر باشد ،نوآ واکن

منطقيتر و بهستمت روان نزدیکتر ميشود؛ فاصله گرفتن اا نگرش واقعي ،فرد را در معنرض اننواآ
آسیبها قرار ميدهد .انسنان موينودی پیچینده اسنت ،شنناتت ينبنههنای وينودی و فهنم اواینای
شناتتي ،عاطفي و رفتاری وی نیاا به دانن

دارد؛ «وَ يَسَْلُوضَكَ عَنِ ال ُّوحِ قُ ِ ال ُّوحُ مِنْ أَمْ ِ رَبىّ وَ مَرا

أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيال» (اسراء .)85/ضعف بین

در انسان به دو شکل بستر بیماری را ایجاد ميکند:

 -1تويه یکسویه به انسان و يهان  -2يدایي اا واقعیتها و سیطره گمانهای دروغین بر فرد.
هر دو مورد منجر به غفلت و يدایي اا واقعیت است .غفلت اا برتي ينبههای وينودی آدمني
همیشه او را با گرفتاریهایي موايه ميسااد .هر چه نگاه يامعتنری بنه آدمني داشنته باشنیم و قنوانین
شایسته بنرای حینات فنردی و ايتمناعي او ارائنه دهنیم ،مصنالح وينودی او را بهتنر درک منيکننیم
(سايدی.)20 :1387 ،
 -1-5ویژگیهای شناختی کافران
مهمترین ویژگي این باورها حذ

تفکر توحیدی اا سیستم اعتقادی و شناتتي فرد است .باور به

توحید ،ایربنای سایر باورهای درست فرد است .اولین شخصیت مورد بررسي کافران هسنتند اینرا در
سیستم اعتقادی آنان مهمترین باور دیني یعني توحید حذ

شده است.

 -1-1-5محدودبینی
کفر و بيایما ني مانع تشخیص ،شناتت و درک صنحیح واقعینات و حقنایق منيشنود چنرا کنه
بهواسطه کفر ابزار اصلي شناتت یعني قلب و چشم و گوش اا کار افتاده (بقره )7/و این یعني ظلمنت
و گمراهي مطلق (نور )40/که امینه بالقوه ایجاد اضطراب و تشوی

دروني ميباشد .ينامعتنرین آینه

اللاا َبعِيردا»
ال ِ َك ِت َِ :و ُك ُت ِب َِ :و ُرسُر ِل ِ :وَا ْليَر ْو ِم اِخِر ِ َفقَر ْد َر َّ َر َ
در مورد کفر آیات « َومَن َي ْك ُف ْ بِال ّل َِ :و َم َ
(نساء« ،)136/الَّذينَ َ َّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّضْيا( »...کهنف« ،)104/أُوْلَئكَ الَّرذِينَ كَفَر ُواْ بَِايَراتِ رَبِّهِرمْ
وَلِقَا ( »...:کهف )105/و آیات  5سوره رعد 8 ،سوره روم 39 ،سوره قصص و  50سنوره فصنلت مني-
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باشد .بنابراین کفر عاملي برای محرومیت اا رحمت ،معار  ،حقائق و نعمات الهي است ،ایرا ينوهر
اصننلي کفننر ناسپاسنني اسننت (ابننراهیم28 ،29 ،33 ،34/؛ بقننره147-152/؛ شننوری47-48/؛ اسننرا27/؛
حج .)38/تصوصیات شناتتي این افراد ،يمود فکری و ناتواني در ادراک ،تقلید کورکورانه و فریب
دادن تود است ،این تصوصیات عقیدتي به شکلگیری شخصیتي حسود که با رفتنار تمسنخرآمیز در
برابر دیگران درصدد ارضای عقده حقارت توی

است منجنر مني شنود .او مقهنور غنرور و تکبنر و

حرص و طم ع و سرشار اا کینه و نفرت نسبت به کساني اسنت کنه اا او برترنند .در نتیجنه کفنر ،تنهنا
مفهومي است که همه صفات منفي دیگر بر محور آن ميگردد .حتي مفهوم ایمنان را نینز اا تجزینه و
تحلیل مفهوم کفر یعني اا ينبه منفي ایمان و بهطور غیرمستقیم بهتر ميتوان روشن ساتت (ایزوتسنو،
 ،1914به نقل اا بدرهای.)147 :1360،
 -2-1-5غفلت (کماهمیت جلوه دادن امور مهم)
این ليت به معنای عدم تويه یا عدم اعتناست .قرآن کریم در این باره مي فرمایند« :ذَالِكَ بِرأَضَّهُمُ
اسْتَحَبُّواْ الْحَيَوةَ الدُّضْيَا عَلىَ االَْخِ َةِ وَ أَنَّ اللَّ َ:لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِ ِينَ ،أُوْلَئكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّ ُ:عَلىَ قُلُوبِهِمْ وَ
سَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْغَفِلُونَ» (نحل.)107-108/

1

این آیات معنای کفر و غفلت را نشان ميدهد و به واقع اا ویژگيهنای کفنر ،غفلنت اسنت .بنا
تويه به معنای این آیات مي توان گفت غفلت اا يمله مواننع رشند اسنت .غفلنت اا شنناتت تنود و
دنیای پیرامون ،اا تداوند و اا مرگ و ...عامل سقوط انسان به شمار ميرود و منجر به اا کنار افتنادن
قوای ادراکي فرد ميگردد.
در تطاهای شناتتي مسئله کماهمیت يلوه دادن امور مهم مطر شد ،در اینجا منيتنوان گفنت
تويه بی

اا اندااه به امور ناپایدار اا اندگي و بها دادن به امور نسبي ،هوا و هوسها منجر به غفلت و

کماراش يلوه دادن امور مهم ميشود :تداوند در این آینات « ...لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْ َا قَلْبَ ُ:عَرن ذِكْ ِضَرا وَ
اتَّبَعَ هَوَ  ُ:وَ كاَنَ أَمْ ُهُ فُ ُطاا» (کهف« ،)28/إِنَّ الَّذِينَ لَا يَ ْجُونَ لِقَاءَضَا وَ رَ ُواْ بِالحَْيَوةِ الدُّضْيَا وَ اطْمَأَضُّواْ بهَِا

 .1آیات دیگری نیز در این امینه ويود دارد؛ ر.ک( :اعرا ( ،)178-179/انبیا( ،)97-98/مریم )39-40/یا (اعرا -179/
 ،178انبیا97-98/؛ مریم.)39-40/
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وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِ َا غَافِلُونَ» (یونس )7/غفلت را تاریکي ذهنن مني دانند کنه اا اهمینت نندادن بنه
موضوآ ناشي مي شود و بالعکس اهمیت دادن به موضوآ چراغي در ذهن ميافرواد.

1

 -3-1-5تقلید کورکورانه (فکر دارای الزام و اجبار ،انعطافناپذیری)
اا دیگننر موانننع رشنند تقلینند بننر پایننه باورهننای غلننط و تفکننر غیرمنطقنني مننيباشنند .يننایي کننه
غیرمتخصص به متخصص ريوآ کند ،تقلید منطقي است؛ اما افرادی که به يهنت وابسنتگي شندید و
تعصب دچار آن ميشوند ،راه صحیح تفکر را گم ميکنند.
«وَ إِذَا قِي َ لهَُمْ تَعَالَوْاْ إِلىَ مَا أَضزَلَ اللَّ ُ:وَ إِلىَ ال َّسُرولِ قَرالُواْ حَسْربُ َا مَرا وَجَردْضَا عَلَيْر ِ:ءَابَاءَضَرا»...
(مائده ...« .)104/مَّا سَمِعْ َا بهَِاذَا فىِ ءَابَا َا الْأَوَّلِينَ» (مؤمننون« .)24/قَالُواْ أَ جِئْتَ َا لِتَلْفِتَ َا عَمَّا وَجَدْضَا عَلَيِْ:
ءَابَاءَضَا» (یونس78/؛ احز 22/؛ احزاب.)67/
بنابراین این حجاب مانع پذیرش منطق و سخن و تفکر حق و درست ميگردد .با تويه به آیات
نهي اا تقلید روشن مي گردد این نوآ شناتت پایه منطقي ندارد و شناتت درسنتي نیسنت و منجنر بنه
گمراهي است و تقلید اا گروهي که اا نظر درک عقب ماندهاند منجنر بنه دوری اا واقعینات اسنت و
تود مانعي بر سر راه تفکر صحیح است ایرا منجر به عدم انعطا پذیری در پذیرش حق ميشود.
گردون آلپورت :تعصب اا نگرانيهای ما سرچشمه ميگیرد ما احسناس عندم امنینت منيکننیم،
بنابراین یک گروه حفاظتي برای تود تشکیل ميدهیم تا به عنوان سپری يهت حفاظت مورد استفاده
قرار گیرد .کساني که تارج اا این گروهند تهدیدی برای ما هستند (هیربدنیا.)105 :1369 ،
 -2-5ویژگیهای شناختی منافقان
باید گفت نفا چیزی يز کفر باطني و ایمان ظناهری نیسنت ،در کنتم امیرالمنؤمنین اینن واژه
همزاد کفر معرفي شده است؛ «ال فاق توأم الكف » (آمدی.)789 ،39 ،1 :1403 ،
با تويه به آیه «هُوَ الَّذِى أَضزَلَ السَّكِي َةَ فىِ قُلُوبِ الْمُؤْمِ ِينَ لِيزَْدَادُواْ إِيمَاضاا مَّعَ إِيمَراضهِِم( »...فنتح)4/
ایمان وکفر دارای مراتبي هستند .طبیعي است کسي که اولین مرتبه ایمنان را دارا باشند ،ممکنن اسنت

 .1سایر آیات( :فصلت53/؛ حشر19/؛ قیامت 14/و  ،15ذاریات21/؛ بقره187/؛ بقره9/؛ انعام24/؛ اعرا 53/؛ انعام.)26/
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همراه آن مراتبي اا کفر نیز در او ويود داشته باشد .بنابراین عتئم نفا در بین مؤمنان ضعیف اایمان
نیز به چشم مي تورد .علت آن نقص معرفت (کمبود شناتت) است ،یعني اینکه فرد راهي که باید این
علم برای

حاصل مي شد ،نپیموده است .عامل دیگر آلودگي نفساني و ضعف اتتقي است که منجر

ميشود فرد نتواند به شناتت و آگناهيهنای

گنرای

یابند (ر.ک :مصنبا ینزدی.)152 ،1 :1377 ،

بنابراین افراد باایمان نیز برحسب دريه ایمانشان دچار فشار رواني ،افسردگي و اضنطراب ناشني اا آن
ميشوند.
 -1-2-5ترس و شك و تردید (تفکر پوشیده در استعارات)
عتمه طباطبایي در تفسیر آینه « ...هُمْ لِلْكُفْ ِ يَوْمَئِذٍ أَقْ َبُ مِ ْهُمْ لِلْإيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مرا لَريْسَ
في قُلُوبِهِمْ وَ اللَّ ُ:أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ» (آل عمران )167/ميفرمایند «به کفر نزدیکترند تا به ایمان ،با ابنان
چیز را اظهار کنند که در دل تت

آن را پنهنان داشنتهانند» ( .)91 ،4 :1374منافقنان بنا شخصنیتي

متزلزل که قدرت تصمیمگیر ی و تعیین موضع تود را در برابر ایمان ندارند به پخ

شایعات مبادرت

مي وراند؛ قرآن کریم مي فرمایند« :لَئِنْ لَمْ يَ ْتَ ِ:الْمُ افِقُونَ وَ الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَر َ ٌ وَ الْمُ ْجِفُرونَ فِري
الْمَدي َةِ لَ ُغْ ِيَ َّكَ بِهِمْ ثُمَّ ال يُجاوِرُوضَكَ فيهرا إِالَّ قَلريالا» (احنزاب .)60/عتمنه در تفسنیر اینن آینه مني
فرمایند« :اگر منافقین و بیماردان دست اا فساد انگیز برندارند و کسانى که اتبار و شایعات دروغى
در بین مردم انتشار مىدهند تا در بین مسلمانان دلهره و اضطراب پدید آورند ،تو را مأمور مىکننیم تنا
علیه ایشان قیام کنى» (.)510 ،16 :1374
اا دیگر معضتت روانشناتتي منافقان با تويه به آیه «إِنَّ الْمُ افِقينَ يُخادِعُونَ اللَّ َ:وَ هُوَ خادِعُهُمْ
وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّالةِ قامُوا كُسالى يُ اؤُنَ ال َّاَِ وَ ال يَذْكُ ُونَ اللَّ َ:إِالَّ قَليالا» (نساء )142/این اسنت کنه
تمایل به فریب مردم دارند .المیزان در این رابطه مي نویسد «منافقان با تدا نیرنگ منىکننند چنون در
انظار مردم نماا مىتوانند ،ریا مىکنند» (طباطبایي.)181 ،5 :1374 ،
عدم اعتمادبنهنفنس  ،تنرس ،دروغ ،بخنل ،پینروی اا هنوای نفسناني ،عندم تواننایي و تردیند در
تصمیمگیری و تفکر درست اا دیگر ویژگيهای شخصیتي منافقان کنه نتیجنه تحرینفهنای شنناتتي
است .منافقان در قنرآن تحنت عننوان کسناني یناد شندهانند کنه مهنر بنر دلهایشنان اده شنده اسنت.
تصوصیت اصلي آنها همان تردید در اتخاذ موضعي روشن در برابر توحید است .این تصیصنه ناشني
اا ترسو بودن و عدم اعتمادبهنفس منافق ميباشد .اتخاذ موضعي ،بینابین منجر ميشود ،فنرد مننافق بنه
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پنهان کردن احساس واقعي تود ،که همان نفرت و حسد و کینه است ،وادار شود .آنها بنه مؤمننان بنه
تاطر نعمتهایشان حسد مي وراند .ایمان نداشتن و کفر دروني آننان بنه توحیند و روا قیامنت منجنر
ميشود که آنان این نیروی تنظیمکننده و هماهنگکننده تصوصیات شخصیتي را اا دسنت بدهنند و
رفتاری تجاواگرانه در پی

بگیرند .این عدم تعادل در شخصیت ناشي اا يمود فکری و عدم آگاهي

در پذیرش توحید است.
اضطراب قلبي منافقان در قرآن با واژه «ریب» و مشتقات آن ذکر شده است؛ «يُ ادُوضَهُمْ أَ لَمْ ضَكُرنْ
مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَ لكِ َّكُمْ فَتَ ْتُمْ أَضْفُسَكُمْ وَ تَ َبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَ َّتْكُمُ الْأَماضِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْ ُ اللَّ ِ:وَ غَر َّكُمْ
بِاللَّ ِ:الْغَ ُورُ» (حدید . )14/طبق این آیه آنان در رسیدن به حقیقت در شک و تردیدند و با این ریب در
واقع تود را فریفتنند« .إِضَّما يَسْتَأْذِضُكَ الَّذينَ ال يُؤْمِ ُونَ بِاللَّ ِ:وَ الْيَوْمِ الْآخِ ِ وَ ارْتابَراْ قُلُروبُهُمْ فَهُرمْ فري
رَيْبِهِمْ يَتَ َدَّدُونَ» (توبه .) 45/در این آیه شک منافقان منجر به سرگرداني آنان شده است.
ریب دالت بر شک یا شک و تو

دارد .امخشری ریب را قلق و تشنوی

قلنب معننا کنرده:

حقیقت ریب قلق و اضطراب قلب است .شک مریب بنا بر قول وی شک اضطرابآور است (قرشني،
.)55 ،1 :1371
بنابراین نفا اا دیدگاه قرآن نوعي بیماری قلبي است که پرده بر فهم و ادراک انسان ميافکنند
«فىِ قُلُوبِهِم مَّ َ ٌ فَزَادَهُمُ اللَّ ُ:مَ َ اا( »...بقره.)10/

1

بزرگترین اشتباه افراد مردد این است که اا اشتباه کردن بیمناکند .حالنت بنيتصنمیمي و تردیند
راههای دوری اا تطا و قبول مسئولیت است .آنان نگران آبروی تود هستند درحناليکنه آنچنه منا اا
اشتباهات مي آموایم بی

اا آن چیزی است که در موفقیت به دست منيآورینم .شنخص منردد همنه

تمرکزش روی تود و اراش شخصي است .این عدم تصمیمگینری بنر سننگیني بنار عناطفياش مني-
افزاید .ترس اا شکست منجر به مقاومت دروني در برابر تيیینر اسنت .تردیند شنکل دیگنری اا تنرس
است و پیامد عدم آگاهي اا حقیقت ميباشد ایرا فرد بدون داشتن آگاهي دچار تردید ميشود .بنرای
اا بین بردن تردید ميتوان اطتعات و حقنایق را يمنعآوری و اراینابي کنرد و اتخناذ تصنمیم نمنود.
 .1در دیگر آیات قرآن نیز به این موضوآ پرداتته است؛ (انفال49/؛ احزاب12/؛ منافقون7/؛ توبه45–110/؛ منافقون4/؛
احزاب19/؛ آلعمران119-120/؛ بقره23/؛ احزاب10-12/؛ حجرات12-15/؛ ابراهیم)27/
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اعتمادبهنفس و تفکر و اتتیار تود را ميتوان ينایگزین تنرس و تردیند کنرد (هیربندنیا 96 :1369 ،و
 .) 176منافق اا این يهت نگران است که اگر روای پرده باا رود ،تیانت او آشکار ميشود .قرآن نیز
اا نشانه های نفا را تسلط تو

و اضطراب بنر دل و قلنوب منافقنان دانسنته کنه در نتیجنه ،هنر ننوآ

ينبويوش ،تحول و صدایي را به ضرر تود ميدانند « ...يحَْسَبُونَ ك ُ صَيْحَةٍ عَلَيهِْمْ» (منافقون )4/در
نتیجه نسبت به همه بدبین هستند و سوءظن دارند.
 -2-2-5فال بد زدن (استدالل هیجانی کردن)
اا دیدگاه قرآن فال بد هرکس ي اا تنود اوسنت و پیشنامدهای نناگوار انندگي بااتناب گناهنان
آنهاست .قرآن اا «تطیر» مذمت کرده است و آن را همردیف کفر ميداند .این مسئله اا ينبه روانني
تأ یرگذار و منجر به ناامیدی ميگنردد و منشنأ آن نناداني انسنان اسنت (عبنداللهي.)185 ،60 :1382 ،
بدیهي است بر ا ر این باورهای اشتباه ،فرد در شناتت اسباب و علل واقعي حوادث ،به تطنا منيرود.
آمواههای قرآن ،انسان را به سوی ارایابي صحیح اا وقایع هدایت ميکند .کساني اا فال بد متأ ر مي-
شوند که نادان باشند؛ یعني عل م و آگاهي صحیح ندارند .تطیر اا طیر ،ابتدا فال گنرفتن بنا پرننده بنود،
بعدها هر نوآ فال بد را تطیر دانستند (راغب اصفهاني .)528 :1412 ،طائر به معنای بدبختي (شنومي) و
عقوبتي است که تداوند در مقابل اعمال بد تدارک دیده (راغب اصفهاني 1.)529 :1412 ،با تويه بنه
آیه «...وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّ ُواْ بِمُوسَى ( »...اعرا  )131/و همچنین آیه « ...وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَريِّئَةٌ يَقُولُروا
هذِهِ مِنْ عِ ْدِك( »...نساء )78/پیروان حضرت موسي هرگاه با سختي موايهه ميشدند فوراً به موسني و
کساني که با او بودند ربط ميدادند .عتمه در تفسیر آینه «قَالُواْ طَئ ُِكُم مَّعَكُم( »...ینس )19/منيفرمایند
شومي شما اا افکار کفرآمیز تودتنان اسنت .شنما اا حنق اعنراض کردیند و بنه باطنل روی آوردیند
(طباطبایي .)75 ،17 :1417 ،بنابراین این فرایند منجر به قلب حقایق و گمراهي ميگردد.
 -6زمینههای دستیابی به معرفت صحیح از دیدگاه قرآن
بيایماني و کفر قدرت درک حقایق را سلب ميکند .در بسیاری اا آینات بعند اا ایمنان ،عمنل
صالح ذکر شده است .ایمان باور صر

نیست بلکه باید به لواام آن هم پایبنند بنود .اینرا بسنیاری بنه

 .1در دیگر آیات قرآن نیز به این موضوآ پرداتته است؛ ااعرا 131/؛ النحل47/؛ یس19/
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اشتي امری واقفند اما به آن عمل ميکنند پس شخص ،اول شناتت پیدا ميکند سپس گنرای

قلبني

برای آن عمل و در آتر رفتار بروا مينماید.
عتمه يعفری درباره متک شناتت صحیح مينویسد« :انطبنا بنا واقعینت ،اراش شنناتتهنا
دربارة بایستگيها و شایستگي های انساني کنه در منذهب و اتنت مطنر منيشنوند؛ قطعناً بنا عمنل
سنجیده مي شوند یعني آن شنناتتي اراش واقعني دارد کنه در سنااندگي انسنان منؤ ر باشند» (:1360
 .)227قرآن نیز ميفرماید ...« :إِن تَتَّقُواْ اللَّ َ:يجَْعَ لَّكُمْ فُ ْقَاضاا( »...انفنال )29/تقنوا منانعي بنر سنر هنوا و
هوس و آلودگي نفس است که این مسئله تود منجر به نقص معرفت ميباشد.
 -7بررسی تطبیقی دو دیدگاه
در دیدگاه الهي فرد باورها و رفتارهای فردی و ايتماعي تود را برحسب معیارهای دیني (وحي
و سنت رسول تدا و امامان معصوم) قرار ميدهد .بنابراین برای تعیین منطقي یا غیرمنطقي بنودن ینک
رفتار یا شناتت فرد ،يامعه نمي تواند معیار مناسبي باشد به عنوان مثال رفتاری که در یک يامعنه غینر
عادی است در يوامع دیگر عادی به حساب ميآیند .حتني در ینک يامعنه معیارهنای نابهنجناری در
مکانها و امانهای مختلف فر دارد که حاکي اا نسبي بودن این معیار است (شاملو.)116 :1364 ،
در این نظریه مطر شد که هرکس مطابق ارایابي ذهني تود عمل ميکند درحاليکه حقنایقي
همچون باور به تدا ،تارج اا ذهن افراد ويود دارد « ...عَسىَ أَن تَكْ َهُواْ شَيْاا وَ هُوَ خَي ٌْ لَّكُمْ وَ عَسرىَ
أَن تُحِبُّوا شَيْاا وَ هُوَ شَ ٌّ لَّكُمْ ( »...بقره )216/یعني فرد در ذهن تود گاهي چیزی را حقیقت منيپنندارد
اما واقعیت بیروني عکس آن است؛ بنابراین تود معیار مناسب و کافي برای رسنیدن بنه تفکنر منطقني
نیست .آنچه در دیدگاه قرآني حقیقت محسوب ميشود و در تنارج تحقنق دارد؛ انسنانیت انسنان در
سایه تداباوری و معادباوری است« :وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّضْيا إِلَّرا لَهْروٌ وَ لَعِربٌ ،وَ إِنَّ الردَّارَ الْرآخِ َةَ لَهِريَ
الْحَيَوانُ لَوْ كاضُوا يَعْلَمُونَ» (عنکبوت )64/چون لعب عملى است که يز در تیال حقیقتى ندارد ،اندگى
دنیا هم همین طور است ،ياه و مال و تقدم و تاتر و ریاست و مرءوسیت و سایر امتیااات

همه تیالى

است و در واقع و تارج اا ذهن صاحب تیال حقیقتى ندارد (طباطبایي.)174 ،2 ،1374،
همانطور که متحظه شد در رویکنرد شنناتتدرمناني ،شنناتت حسني و عقلني مطنر اسنت.
درحالي که دین انحرا

اا توحید و غفلت نسبت به آن یعني کفر به تدا ،قیامت و معاد را مطر مي-
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کند .برای رسیدن به چنین باوری که ضامن ستمت يسم و روان است .دین راههای شناتت دیگنری
عتوه بر حس و عقل ارائه داده است .اا يمله :فطرت ،قلب و شناتت اا طریق کتم وحیاني (تندا و
معصوم) ميباشد .این راه ها معیار منطقي بودن یا نبودن افکار در دین هستند .بدون نگاه ينامع بنه اینن
نوآ شناتت ،معیار سنج

درستي و نادرستي افکار را اا دست ميدهیم و سرگرداني که قنرآن اا آن

به ضتلت و گمراهي یاد ميکند در فرد بروا مينماید « ...مَنْ يَعْصِ اللَّ َ:وَ رَسُرولَ ُ:فَقَردْ َر َّ َرالالا
مُبي اا» (احزاب ،)36/هر کس تدا و رسول

را نافرمانى کند ،به ضتلتى آشکار گمراه شده است.

این دیدگاه ،سیستم باوری با يهانبیني الهي را ميسااد که منجر بنه اا بنین رفنتن محندود بینني
ميشود و این امر مانع بسیاری اا اتتتات رواني و رفتناری اسنت؛ چراکنه فنرد بنا شنناتت درسنت،
تحت تا یر هر نوآ افکار غیرمنطقي و رفتار ناهنجار قرار نميگیرد .این باور (شناتت شناسي الهني) بنا
نظر به آیه «مَنْ آمَنَ بِاللَّ ِ:وَ الْيَوْمِ الْآخِ ِ وَ عَمِ َ صالِحاا فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَضُرونَ» (مائنده،)69/
ایمان به تدا و معاد را منجر به رفتار سالم و در نتیجه عدم تو

و حزن مىداند .این سیستم باوری در

شکل  2نشان داده شده است:

کفر (تفکر غیرالهی)

تفکر غیرمنطقی
(انحراف فکری)

رفتار ناسالم (عمل
کفرآمیز)

خوف (استرس)و
حزن(افسردگی

ایمان (تفکرالهي)

تفکر درست و
منطقی (تعادل و
توازن فکر)

رفتار سالم (عمل
صالح)

عدم خوف
(استرس)و عدم
حزن(افسردگی

شکل  :2سیستم باوری الهی و غیر الهی

تيییر در معار

منجر به تيییر در شخصنیت و در نتیجنه رفتنار آدمني منيگنردد .مهمتنرین ننوآ

معرفت ،معرفتي است که پاسخگوی سؤاات اساسي بشر باشد اا کجا آمدهام؟ چرا؟ به کجا؟ چگوننه
ميروم؟ (نصر اصفهاني.)12 :1380 ،
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يهانبیني علمي (شناتت حسي و عقلي) که در ارتباط با محیط در فرد شکل ميگیرد ،این ننوآ
شناتت محدود است و نميتواند همه اشیاء را در برگیرد .باید بین انواآ شناتت تفناوت قائنل شند بنا
يهانبیني مذهبي مسائلي را مي توان شناتت کنه اا راه تعقنل و علنم قابنل شنناتت نیسنت (مطهنری،
.)21 :1361
اا طر

دیگر ،سوگیری شدید شناتتدرماني به سوی شناتت و آنچه که با سر درک ميشود

و نه با قلب ،گرای

شدید به فکر و نه احساس باعث شد که اا دهنه  1990بنه اینن طنر

بسنیاری اا

شناتت درمانگران مجرب را به شک و تردید يدی در رابطنه بنا آن بکشناند (بنک 1979 ،بنه نقنل اا
یونسي 17 ،و  .)20 ،18وقتي که مرايع وی گفت :من آنچه را شما ميگویید بهطور عقتني ميدانم و
ميپذیرم اما قلبم چیز دیگری ميگوید ،به این مسئله پي برد .بنابراین عدم تمایز شناتت و درک با سر
در مقابننل شننناتت و درک بننا قلننب (شننناتت داغ و شننناتت سننرد) باعننث بننه بنننبسننت رسننیدن
شناتتدرماني است (تیزدل 1993 ،به نقل اا یونسي 17 ،و .)21 ،18
این سؤال مطر مي شود چرا شناتت های عقتني غالباً با شکست موايه منيشنود؟ دسنتیابي بنه
معرفت تنها کار عقل نیست بلکه کار اندیشمنداني است که در حواه علمي ،دست اا گناه شسته و بنه
وادی سرسپردگي د ر مقابل احکام الهي ،به معنای اعم آن ،که يایي بنرای تجلینات ریشنه گنناه بناقي
نميگذارد ،وارد شدهاند .بنابراین با صر

پیروی اا روشهای معرفتشناسي و ریختن آنهنا در قالنب

منطقي نمي توان حقیقت را به چنگ آورد .در اینجا رابطه عقل و قلب مطنر منيشنود و اینکنه اقنناآ
عقلي به يهت موانعي که اا سوی تواستها و امیال و عتئق به ويود ميآید با مشکل موايه ميشود
نه به يهت اینکه حجت کافي نداریم .ما به قدر کافي وسایل معرفتني در اتتینار دارینم امنا تماینل بنه
بهبود نداریم مثتً سیگار مضر است اما میل به آن مانع قدرت استدال است (پورسینا.)130-134 ،30 ،
در قرآن آیات بسیاری با این مضمون درباره کفار و منافقنان آمنده کنه آننان بنا وينود ایننکنه
مي دانستند حق و حقیقت چیست ولي باا هم ایمان نیاوردند و بر دلهایشان مهر اده شد ایرا با تماینل
قلبي (عاطفه و هیجان) تود بهسوی کفر ...« :اسْتَحَبُّوا الْكُفْ َ عَلَى الْإيمان ( »...توبه )23/منجنر بنه بسنته
شدن سایر ورودیهای شناتت شدند؛ بنابراین با ويود علم و آگاهي گمراه شدند« :أَ فَ َأَيْاَ مَنِ اتَّخَذَ
إِلهَ ُ:هَواهُ وَ أَ َلَّ ُ:اللَّ ُ:عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِ ِ:وَ قَلْبِ ِ:وَ جَعَر َ عَلرى بَصَر ِهِ غِشراوَةا( »...يا ینه)23/
«...لهَُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بهَِا( »...اعرا « ،)179/أَفَلَا يَتَدَبَّ ُونَ الْقُ ْءَانَ أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» (محمند،)24/
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«فِي قُلُوبِهِمْ مَ َ ( »...بقره .) 10/بنابراین بعد اا علم و آگاهي ،تقویت گرای

نسبت بنه آن چیزهنایي

که ایمان آوردن به آنها اام است ،ضروری است و اینها دو عامل مهم در رسیدن به تعادل و تنواان
در رفتار است.
قرآن به انسان توصیه ميکند که قلب را اا ناپاکيها حفظ کنید ایرا در غیر این صورت مانعي بر
سر شناتت است .بنابراین افرادی که در اشتي و آلنودگي فرورفتنند قندرت درک حقنایق را ندارنند
«الَّذِينَ فىِ قُلُوبِهِمْ زَيْغوَ مِ هُْم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ جَعَلْ َا عَلىَ قُلُوبهِمْ أَكِ َّةا أَن يَفْقَهُوهُ وَ فىِ ءَاذَاضهِمْ وَقْ اا »...
(انعام« )25/ذَالِكَ بِأَضهَُّمْ ءَامَ ُواْ ثُمَّ كَفَ ُواْ فَطُبِعَ عَلىَ قُلُوبهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُون» (منافقون .)3/در آیه «وَ يُزَكِّيهِمْ
وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الحِْكْمَةَ» (يمعه )2/ابتدا به تزکیه و بعد به حکمت (حکمت هم در معنای شنناتت
است) اشاره شده و آتر اینکه ریشه انحرافات بشر عدم تعقل و درک نیست ،بلکه آلودگي قلب است.
پس علم بدون تزکیه رشد آفرین نیست .بننابراین بنرتت

دیندگاه شنناتتگراهنا ،رفتنار عنتوه بنر

شناتت تحت تأ یر عاطفه و هیجان نیز ميباشد .در نتیجه شناتت عقلي و قلبي هر دو باید مورد تويه
مکاتب روانشناسي بهویژه روانشناسيشناتتي باشند ،ایرا سیستم بناوری فنرد انسنجام و تکنامل

را اا

دست ميدهد.
روش اصت افکار و تصورات در صورتي ميتواند مؤ ر باشد که عتوه بر سطح شناتت منطقي
بعد هیجاني افکار ن یز مدنظر قنرار گینرد و تکنالیف رفتناری هنم داده شنود .در اینن دیندگاه آشننایي
درمانگر با فرهنگ ،ابانشناسي و ادبیات مويود در يامعه اا لواام ضنروری اسنت .متأسنفانه اینن امنر
کمتر مورد تويه روانشناسان بالیني در ایران است .صر

دانستن نظرات پیشرفته درمان بدون تويه به

عناصر فرهنگي حاکم بر ذهن بیمار ،باعث بروا بنبست در درمان ميشود .این دیدگاه سعي در دیدن
انسان در تمام ابعاد دارد (یونسي .)31-32 :1379 ،دین عتوه بر شناتت (حسي ،عقلي ،قلبي ،فطنری،
وحیاني) ،یکسری رفتارهای مذهبي مثل نماا ،رواه ،حج و ...که تجلي همان بسنتر شنناتتي– عناطفي
است را نیز ارائه کرده است .بنابراین بین معرفت (شناتت) ،رفتار و عاطفه ،يدایي کامل ويود ندارد،
ایرا شخصیت دارای سه بعد شناتت ،رفتار و هیجان اسنت .اینن مطلنب در شنکل  3نشنان داده شنده
است.
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عاطفه

رفتار
شکل  :3تأثیر متقابل شناخت ،رفتار ،عاطفه

گرچه موارد ذکر شده ،ابزارهای شناتت هستند امنا مندرک حقیقني انسنان اسنت پنس در اینن
مجموعه ما مؤلفه دیگری تحت عنوان اراده نیز داریم و اینکه انسان صرفاً مقهور این سه مؤلفه نیسنت،
« وَاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْنهُ مَسْنؤُولًا :و چینز را کنه
بدان علنم نندار دنبنال مکنن اینرا گنوش و چشنم و قلنب همنه منورد پرسن

واقنع تواهنند شند»

(اسراء .)36/محاسبه ،امر و نهي ،پاداش و کیفر نشان اا حضور اراده است .گرچه باید گفنت کنه اینن
نیرو تحت تأ یر شناتت ،عاطفه و رفتار نیز قرار دارد ،ایرا افرادی هستند کنه اا لحناا ارادی ضنعیف
عمل ميکنند .چون اراده تود را به دست این عوامل سنپردهانند و در مقابنل برتني نینز اا اراده قنوی
برتوردارند و فراتر اا این عوامل عمل ميکنند .این رابطه در شکل  4نشان داده شده است.
اراده

شناتت

عاطفه

رفتار

شکل  :4تأثیر متقابل اراده ،شناخت ،رفتار ،عاطفه
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 -8نتیجهگیری
 -1ويه تشابه شناتت شناسي الهني و روانشناسني شنناتتي ،تيیینر اراینابي ذهنني فنرد اسنت.
مهمترین تأ یر دین برای مقابله با فشار رواني به تاطر نقشي است که در فرآیند اراینابي فشنار روانني
دارد .طبق دیدگاه الهي برای تعیین منطقي یا غیرمنطقي بودن یک رفتار یا شناتت فرد ،نیاامند به ابزار
سنج

اا طریق وحي ،سنت رسول تدا و امامان هستیم؛ بنابراین تود و يامعه ،معینار دسنتینابي بنه

حقایق نیستند.
 -2انواآ ابزار شناتت در دیدگاه الهي شامل حس ،عقل ،قلب ،فطرت ،وحي ،سنت رسول تدا
و امامان است.
 -3رویکرد شناتتدرماني بر اساس شناتت حسي و عقلي است .تفکرات غیرمنطقي بنهعننوان
عامل فشار رواني را تحت تأ یر عوامل محیطي و فردی ميداند .درحاليکه دین انحنرا

اا توحیند و

غفلت نسبت به آن یعني کفر به تدا ،قیامت و معاد را که تأ یر نامطلوبي در رابطه انسان با تود ،يهان
و تدا بهيا ميگذارد ،مطر ميکند.
 -4بنابراین با تويه به محوریت تنداباوری در دیندگاه قرآنني ،تحرینفهنای شنناتتي گنروه
کافران و منافقان با حذ

و نقصان این باور شامل محدودبیني ،غفلت ،تقلید کورکورانه ،ترس ،شک

و تردید ،فال بد ادن ميباشند که این تحریف ها بنا ينایگزیني تفکرالهني یعنني ایمنان ،تقنوا و عمنل
صالح ،اصت مي شوند .اا آنجا که شخصیت دارای سه بعد ،شناتت ،رفتار و عاطفه اسنت .ویژگني-
های رفتاری و هیجاني این دو گروه نیز باید مورد بررسي قرار گیرند.
 -5عدم تمایز شناتت عقلي اا قلبي ،باعث به بنبست رسیدن شنناتتدرمناني اسنت .بننابراین
صر

پیروی اا روش های شناتتي منطقي ،ما را به حقیقت نمنيرسناند .در نتیجنه حرکنت انسنان بنر

اساس شناتت عقلي و قلبي است .پس هر دو باید مورد تويه رویکرد روانشناسي شنناتتي باشنند .در
غیر این صورت سیستم شناتتي انسجام تود را اا دست ميدهد.
 -6برتت

دیدگاه شناتت گراها ،رفتار عتوه بر شنناتت تحنت تنأ یر عاطفنه و هیجنان نینز

مي باشد .عاطفه و هیجنان عنتوه بنر رفتنار بنر روی شنناتت و رفتنار نینز بنر روی شنناتت و عاطفنه،
تأ یرگذار است .پس شناتت و عاطفه و رفتار در تأ یر و تأ ر متقابلند و برای رسیدن بنه سنتمت روان
باید به همه ينبههای این مسئله تويه گردد.
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 -7روش اصت افکار و تصورات در صورتي ميتواند مؤ ر باشد که عتوه بر سطح شناتت
منطقي بعد هیجاني افکار نیز مدنظر قرار گیرد و تکالیف رفتاری هم داده شود .دین عتوه بر شناتت،
یکسری رفتارهای مذهبي مثل نماا ،رواه ،حج و ...را که تجلي همان بستر شناتتي– عاطفي است،
ارائه داده است.
 -8اراده تحت تأ یر شناتت ،عاطفه و رفتار قرار دارد .البته اراده فراتر اا این عوامنل منيتوانند
عمل کند ،بنابراین اراده بهطور مستقل عمل ميکند ایرا در غیر این صنورت بایند انسنان را موينودی
مجبور بدانیم و بحث پاداش و کیفر اعمال عبث و بیهوده است و امر بیهوده هم اا حکیم سر نمياند.
 -9روشهننای اسننتخراجشننده اا قننرآن و احادی نث بننرای کننارایي بیشننتر ،بهتننر اسننت توسننط
روانشناسان بهصورت تکنیکهای درماني درآید.
 -10بنابراین روشهای شناتت شناسي الهي ،باید بنا دانن
ا ربخشي آن روشن گردد .تا روشهای دیني اا مفناهیم صنر

امنروا هماهننگ شنود و چگنونگي
تنارج گردینده و کناربردی شنوند و

همچنین به شکل علمي نیز درآیند؛ و مهمتر اا موارد بیان شده باید به ا رگذاری و کاربرد آنها در حل
مشکتت مرايعان تويه شود.
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