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نوشتن، آخرین پناه و واپسین سنگری ست که فرزند آدم در 
پس آن قرار می گیرد، فرونشانندۀ شعله های آتشی ست که از 
دیوار فرسودۀ زندگانی زبانه می کشد و حائل مستحکمی ست 
که در مقابل تیرهای مولم سیارۀ رنج، قد علم می کند. نوشتن 
است که برخالف ما آدمیان، معدوم در گذر بی رحمانۀ زمان 
و میرا در غبار نسیان نمی گردد و فواصل زمانی و مکانی به 
نیز همانند  مدد آن بی اعتبار می شوند. شاید شرح حیات ما 
جایی  در  که  باشد  روسی تبار  نویسندۀ  آسیموف،  آیزاک 
بیان می کند: »اگر پزشکم به من بگوید که فقط شش دقیقه 
نخواهم گرفت. کمی سریع تر  ماتم  مانده،  باقی  زندگیم  از 
تایپ خواهم کرد«. ما زنده ایم و می نویسیم تا ترجمان درد 
بودن  زنده  از  مقتن  نشانی  خود  رنج،  لمس  چراکه  باشیم؛ 

است.
حکمت  و  فلسفه  از  واژگان  قلمدوش  شماره،  این  در  ما 
می گردیم  سهیم  مجازی  کار  کودکان  غم  در  می شنویم، 
حامیان  و  والدین  تمامی  به  خطاب  را  هشداری  زنگ  و 
شماره ،  این  چشم روشنی  درمی آوریم.  صدا  به  جریان  این 
صفحات  که  است  )ره(  طباطبایی  عالمه  از  گفتارهایی 
نشریه را مزین به نام خویش می گرداند و طلیعه به مناسبت 
مواج  همیشه  دریای  بر  کوتاه  گذری  ایشان،  بزرگداشت 

تفکرات این اندیشمند عالی قدر خواهد داشت. 
جزوات  و  کتب  از  دورتر  کمی  این  بار  طلیعه،  پروندۀ  در 
می اندازیم.  روان شناسی  به  دویی  درجه  نگاه  دانشگاهی  
»منظور از نگرش درجه دوم به دانش این است که یک »علم« 
را موضوع قرار دهیم و با نگاهی از خارج و از منظری باالتر به 
بررسی آن بپردازیم۱ «. علم روان شناسی در نگاه درجه دو از 
زوایای گوناگون و ناظر به اهداف اصلی آن بررسی می شود 
به صورت مستمر مورد  با سایر علوم،  ارتباط روان شناسی  و 
توجه قرار می گیرد. همچنین در نگرش درجه دو به این علم، 
ابعاد مختلف، سیر تاریخی، نقش روش ها و پیش  فرض ها در 

ایجاد نظریات و علل انحراف در دانش روان شناسی مطالعه 
اینجا به طور  می شوند. در حقیقت، راز پیشرفت علوم و در 
ماهیت  بایستی در  را  پیشرفت علم روان شناسی  راز  خاص، 
نگاه درجه دو به دانش روان شناسی جست؛ نگاهی که فقدان 
آن در سیستم آموزشی و پژوهشی کشور، مشکالت بسیاری 
را در حوزه های مختلف رقم زده است. همان گونه که شاهد 
آن بوده ایم و هستیم، تاکنون تنها به نگرش درجه اول به این 
اساسی  از ضعف  نکته حاکی  این  و  است  بسنده شده  علم 
نظام تعلیم و تربیت در ایران است. بر این اساس، عدم وجود 
نگاه تحلیلی و درجه دو به دانش روان شناسی منجر به بررسی 
ابهام  تک بعدی،  نگرش  پیدایش  بی  قاعده،  و  غیرنظام مند 
با اهداف فرعی، عدم  در اهداف اصلی و جایگزینی آن ها 
توجه به تاریخچه و سیر تاریخی این علم، فقدان مرز معین 
و تعامل میان دانش روان شناسی و دیگر علوم، عدم کاربرد 
و ناتوانی در ساخت روان  شناسی بومی و نبود بینش تحلیلی 
در روا ن شناسان و مشاوران گشته است، اما در برابر این موج 
ویرانگر چه باید کرد؟ یکی از راهکارهای اولیۀ دستیابی به 
نگرش درجه دو، بررسی این نوع نگاه و دغدغه مندی نسبت 
به آن در طول دوران تحصیل، خصوصاً در مراحل ابتدایی 
آن است. به همین جهت در پروندۀ هشتمین شمارۀ نشریه، 
برآن شدیم تا گام کوچکی در مسیر پرفراز و نشیب دستیابی 
به نگاه درجه دوم به علم روان شناسی برداریم که این سیر 
ابتدا از پرداختن به موضوع فلسفۀ علم آغاز می گردد و در 
مکاتب  در  آدمی  ارادۀ  جایگاه  و  آزاد  ارادۀ  مبحث  ادامه، 
در  قرار می گیرد،  بررسی  مورد  به صورت گسترده  مختلف 
نیز گریزی به موضوع ارتباط میان علم روان شناسی و  انتها 

علم پزشکی زده خواهد شد.
امید است که هشتمین شمارۀ نشریۀ طلیعه، مورد قبول شما 

بزرگواران واقع گردد.

زینب سادات حسینی   مشاوره ۹۹

۱. حّقی، سیّد علی، جستارهایی در فلسفۀ علم ۱، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۷، قم.
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کودکان  تداعی کنندۀ  ما،  اغلب  برای  کار«  »کودک  واژۀ 
عموماً  که  متروهاست  و  چهارراه ها  در  ایستاده  دستفروِش 
می شوند  محسوب  خود  خانوادۀ  کمک خرج  و  نان آور  یا 
شده اند.  گماشته  درآمد  کسب  به  گروه هایی  توسط  یا 
کودکان  از  دسته ای  شاهد  اخیر،  سال های  در  که  درحالی 
کار با وضعیت مالی مناسب، سوار بر ماشین های شاسی بلند 
نه  و  فقیرند  نه  اسباب بازی ها هستیم که  بهترین  با  و سرگرم 
جامانده از تحصیل؛ حتی در ظاهر موفق و خوشبخت به نظر 
می رسند، اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم، می بینیم آن ها نیز 

کودک کار محسوب می شوند، اما به نوع دیگری.
نوپدیدی ست که  اجتماعی  آسیب  مجازی«،  کار  »کودک 
این روزها با گسترش شبکه های مجازی فزونی یافته و با زرق 
و برق نمایشی خود، ناخواسته بسیاری از پدران و مادران را 

به سمت خویش سوق می دهد.
فیلم های  و  تصاویر  از  است  شده  پر  ما  اینستاگرام  اکسپلور 
به سان  آن-  از  قبل  حتی  -یا  تولد  لحظۀ  از  که  کودکانی 
بازیگری حرفه ای در مقابل دوربین والدینشان قرار گرفته اند؛ 
کودکانی که حریم شخصی و خصوصی ترین لحظات آنان 
توسط والدینشان ضبط گردید و در معرض دید عدۀ کثیری 
مواجه  آنان  کم نظیر  تحسین  با  و  قرار گرفت  تماشاچیان  از 
شد. در این روزگار، چندین هزار الیک و کامنت تنها برای 

ویدیویی از شیرین زبانی یک کودک اصاًل عجیب نیست! 
حتی شاید برای هر والدی وسوسه کننده باشد که بخواهد 
به انتشار این تصاویر و ویدیوها ادامه دهد و فالوور، الیک 
از این راه درآمدی  و کامنت بیشتری جمع کند و طبیعتاً 
هم داشته باشد؛ درآمدی که حتی گاهی ممکن است به 

منبع اصلی تأمین معاش خانواده مبدل گردد.
ممکن است بپرسید چه اشکالی دارد؟ چندتا فیلم و عکس 
از کودکمان که قرار نیست مشکل خاصی به وجود بیاورد. 
اموجی های گل و  قربان صدقه،  مگر الیک، کامنت های 
بدی ست؟  چیز  محبت آمیز  دایرکت های  و  فراوان  قلب 
کودک  »حقوق  مفاهیم  به  را  توجه تان  باید  جواب  در 
در فضای مجازی« و »کودکان کار مجازی« جلب کنم. 
سنین  در  تصمیم گیری  توانایی  که کودک  است  درست 
پایین را ندارد و این والدینش هستند که مسیر او را تعیین 
اما این کودک موجود مستقلی ست که چندین  می کنند، 
سال بعد، بایستی خودش در مورد حضور یا عدم حضور 
عکس ها و فیلم های دوران کودکی اش در فضای مجازی 

تصمیم بگیرد.
بام؟« و صحبت های آن  اکثر ما ویدیوی »شیب؟  احتماالً 
کودک را دیده و شنیده ایم؛ حتی شاید به آن خندیده ایم 
کرده ایم.  استفاده  عبارتش  از  مختلف  موقعیت های  در  و 
چند سال پیش این کودک 
ـ که آن موقع دیگر نوجوان 
در  را  می شد ـ  محسوب 
که  دیدم  عسل  ماه  برنامۀ 
ناخوشایندی  تأثیرات  از 
بر  ویدیو  آن  انتشار  که 
بود،  گذاشته  زندگی اش 
صحبت می کرد. این نوشته 
بیش از این مجال نمی دهد 
که داستان را تعریف کنم؛ 
که  باشد  حواسمان  اما 
ویدیوی  یک  پخش کردن 
چه  تا  خنده دار  ما  زعم  به 
احساسات  می تواند  اندازه 
فرد  در  را  نامطلوبی 

شما حق ندارید
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برانگیزد و مسیر زندگانی اش را دگرگون سازد.
و  فالوور  گرفتن  برای  ندارید  محترم، شما حق  والدین  فلذا 
تبلیغات، دوربین به دست از این سر خانه تا آن سر خانه تمام 
رفتارهای کودکتان را ضبط کنید، حق ندارید آن ها را در ۴-۵ 
سالگی با مفهوم الیک و فالوور و شیرین زبانی  های مصنوعی 
با همساالنش  ندارید فرصت هم بازی شدن  آشنا کنید، حق 
او  از  درآمد  کسب  و  تبلیغاتی  ویدیوهای  ضبط  به خاطر  را 
بگیرید، حتی حق ندارید به محض اینکه نطفه اش را بستید، 

برایش صفحه ای در شبکه های اجتماعی ایجاد کنید.
ممکن است آنچه به زعم ما شیرین و خنده دار باشد، بعدها 
باشد. حاال  داشته  همراه  به  و خجالت  شرم  برای کودکمان 
کنید،  پاک  اجتماعی  شبکه های  از  را  ویدیو  آن  و  بیایید 
مگر پاک می شود؟ مگر در این دنیای بی در و پیکر مجازی 
می توان چیزی را پاک کرد؟ اگر می شد، شاید دیگر خیلی 

از چیزها در آن وجود نداشت.
بعضی از والدین به دلیل عدم آگاهی گمان می کنند که ایجاد 

صفحۀ اینستاگرام برای کودک و جمع  کردن الیک و فالوور 
برای او، نوعی سرمایه گذاری برای آینده اش است؛ اما فرزند 
شما نه تنها با عدم حضورش در اینستاگرام چیزی را از دست 
فرصت هایی  تمام  حضورش  با  برعکس  بلکه  داد،  نخواهد 
کند  کودکی  و  شود  هم بازی  دوستانش  با  می توانست  که 
دنیای  می توانست  که  فرصت هایی  تمام  و  می سوزاند  را 
حقیقی را ببیند، بشنود و کشف کند، در آتش استوری های 
دابسمش، فیلترها و آدم های مجازی خواهد سوخت. مخلص 
زنان، حقوق  به حقوق  اینکه حواسمان  عین  در  لطفاً  کالم، 
حیوانات و حقوق اورانگوتان های در معرض انقراض هست، 

حواسمان به مقولۀ مهمی به نام حقوق کودکان نیز باشد.
آن  انتشار  فیلم،  و  عکس  انتشار  از  منظور  طبیعتاً  پی نوشت: 
به  صورت کامل و مشخص است؛ وگرنه انتشار انگشت پای 
فرزند شما، تنها عاشقان و شیفتگانش را زخمی خواهد کرد 

و اتفاق خاص دیگری نخواهد افتاد.

ثمین حامدفر  روان شناسی ۹۷

مجازی«،  کار  »کودک 
اجتماعـــی  آســـیب 
این  که  نوپدیدی ســـت 
روزهـــا بـــا گســـترش 
مجـــازی  شـــبکه های 
زرق  با  و  یافتـــه  فزونی 
و بـــرق نمایشـــی خود، 
از  بســـیاری  ناخواســـته 
پـــدران و مـــادران را به 
ســـمت خویش ســـوق 

می دهـــد.
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اگر پای خاطرات کسانی بنشینید که از روزگار کودکیشان 
را  شما  دارند  سعی  که  می بینید  می گذرد،  دهه  دو  حداقل 
مهم ترین  از  یکی  کنند.  همراه  خود  خاطرات  با  نحوی  به 
در  ثبت شده  تصاویر  آن ها،  برای  کردن  همراه  ابزارهای 
دوران کودکی است؛ آلبومی فیزیکی که تصاویر قدیمی با 
برای  این عکس ها  خاطرات  شده اند.  چیده  آن  در  وسواس 
جهت  به  واقع  در  نمی شود.  قدیمی  هیچ گاه  صاحبانشان 
تصاویر  عکاسی،  دوربین های  با  خاطرات  ثبت  دشواری 
باقی مانده از سال های کودکی را مانند گنج، نزد خود حفظ 
آن ها  می آیند.  وجد  به  آن ها  تماشای  از  همواره  و  می کنند 
نمی توانند باور کنند که زمانی کودک بودند و یا به تصاویر 

جوانی والدینشان با ناباوری می نگرند.
حفظ  امکان  اجتماعی،  شبکه های  که  روزگاری  در  حال 
نیست  عجیب  داده اند،  قرار  کاربران  اختیار  در  را  محتواها 
حتی  بعد  سال ها  تا  اخیر،  سال های  در  متولد شده  افراد  که 
و  محتواها  به  شبکه  همان  در  میانسالی،  و  دوران جوانی  در 
خاطرات ثبت شده در ابتدای تولدشان دسترسی داشته باشند. 

خاطره  آسان  ثبت  امکان  داده،  پایداری  جهت  به  امروزه 
برای همه فراهم است. از سویی دیگر به جهت تکنولوژی 
برای  زمان  گذر  عکس،  روتوش  و  عکاسی  در  پیشرفته 
ادامۀ ثبت خاطره  صاحبان عکس ها عجیب نیست، احتماالً 
نباشد  لذت بخش  چندان  برایشان  بلندمدت  در  شبکه  در 
از تصاویر بی عیب و  پر  این جهان رنگارنگ و  در  و قطعاً 
نقص و دم دست، افراد به دنبال گوشۀ خلوتی می گردند تا 
از تنهایی خود لذت ببرند و خاطرات را فقط برای خود نگه 

دارند. 
»اینستاگرام«  پلتفرم  »سیستروم«،  و  »کرایگر«  که  زمانی  از 
که  نوزادانی  بنابراین  می گذرد؛  سال   ۱2 نهادند،  بنا  را 
اشتراک گذاشته  شد،  به  تأسیس  اول  سال  در  تصاویرشان 
اکنون نوجوانانی ۱2 ساله  اند؛ یعنی توانایی تفکیک خوب 
از بد، بیان احساسات و تعیین خط قرمز برای زندگی خود 
را دارند. به جمالت »اَپل مارتین«، دختر »گوئینت پالترو«، 
خطاب به مادرش دقت کنید: »مامان، ما در این باره صحبت  
منتشر کنی.  رو  من چیزی  بدون رضایت  نباید  تو  کردیم، 
اون  من  می دونی  اصاًل 
نه؟  یا  دارم  دوست  رو 
برای  چیزی  نمی تونم  چرا 

خودم داشته باشم؟!« 
از  که  مسئله ای  مهم ترین 
سربرآورده  جمالت  این 
است، مفهوم »فردیت« برای 
از  نه تنها  او  است.  نوجوان 
کودکی اش  تصویر  اینکه 
به اشتراک گذاشته شده و 
الیک خورده است ذوقی 
را  آن  انتشار  بلکه  ندارد، 
نوعی پا گذاشتن بر حریم 
خصوصی خود می انگارد؛ 
ولو اینکه از سوی مادرش 
منتشر شده و صرفاً از حیث 

تجدید خاطره باشد.
امروزه صفحات بی شماری 
می بینیم  اینستاگرام  در  را 

دنیای میکروسلبریتی ها
توصیفی از انگاره های مبهم در خانواده های اینستاگرامی )فردیت، کودک و هویت(
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که مملو از تصاویر کودکان جذاب و »کیوت« هستند. این 
کودکان در موقف ۱2 سال پیش اپل مارتین هستند؛ با این 
تجدید خاطره،  باب  از  نه  را  تصاویر  والدینشان  که  تفاوت 

بلکه با هدف دیگری به اشتراک گذاشته اند.
والدین بنا به امری غریزی، فرزندان را از آن »خود« می دانند 
می انگارند.  »مال«  دایرۀ  در  را  فرزند  حقوقی،  ادبیات  در  و 
بگذریم از اینکه نقش حکومت در جا افتادن این انگارۀ غلط 
بی تأثیر نیست؛ حکومت با شانه خالی کردن از امر تربیت در 
بر دوش خانواده می گذارد.  را  تربیتی  تمام وظیفۀ  »مدینه«، 
خانواده نیز از آنجا که وظیفۀ فراهم سازی رفاه برای فرزند را 
بر عهده دارد، فرزند را از آن خود می داند و چون حمایتی 
از باال دریافت نمی کند، در برنامۀ تربیتی خود، مجوز عدول 
از فرهنگ عمومی و فرهنگ برخاسته از حکومت را برای 

خود صادر می کند. 
نمی آید  بدشان  اینستاگرامی  والدین  از  برخی  میان،  این  در 
فرزند  به  افتخار  و  شدن  مادر/پدر  شیرینی  کنار  در  که 
به  پدیده  این  ببرند.  دلبندشان  از  هم  سودی  نیمچه  داشتن، 
واژه  خلق  به  منجر  که  رسیده  شبکه ها  در  تکرار  از  حدی 
اینستاگرامی،  کودکان  است.  شده  رسانه  سواد  ادبیات  در 
»میکروسلبریتی هایی« هستند که ناخواسته بر زندگی بسیاری 
»تعامالتش  و  کودک  بدن  تأثیرگذارند.  کاربران  از 
»عنصر  نمایش«،  »عنصر  مثابۀ  به  بزرگساالن«  با 
برای  »عرصه ای  و  مادر«  برندساز  و  هویت دهنده 
به  اطالعات شخصی کودک  و همچنین  تبلیغات« 
کنجکاوی«  حس  ارضای  برای  »عرصه ای  مثابۀ 
برساخت شده است  بیشتر  فالوورهای  برای جلب 

)آقایی و رضانیا، 1398(.
در جهانی که نیروی بصری بر سایر قوا سیطره دارد، نمایش 
جذب  و  اقبال  افزایش  برای  ابزار  بهترین  احتماالً  جذابیت 
سرمایه است. آنچه در این میان قابل بررسی ست، انگارۀ ذهنی 
موجودی ست  کودک  آیا  است.  »کودک«  از  مادران  این 
در  شدن  )بزرگ  شدن  دیگران  شبیه  جهت  در  تربیت پذیر 
به  تبدیل  جهت  در  تربیت پذیر  موجودی ست  یا  کودکی( 
»خود« شدن )کودکی که بلد باشد خودش را در بلندمدت 
دومین  »هویت«،  که  می رسد  نظر  به  راستا  این  در  بسازد(؟ 

کلیدواژۀ مبهم در ادبیات مادران میکروسلبریتی ها است. این 
از  چیزی  هویتی  لحاظ  به  که  آن جهت  از  مادران،  از  نوع 
سوی خود برای بیان ندارند، هویت خود را درپس تصاویر 
جذاب فرزندانشان بازتعریف می کنند. به تبع آن نیز کودک 
را  خود  برای  مشخص  هویتی  یافتن  فرصت  درازمدت،  در 
پیدا نخواهد کرد. آیا او وسیلۀ امرار معاش خانواده است یا 
خود  منحصربه فرد،  تجربیات  نتیجۀ  در  می تواند  که  انسانی 

واقعی اش را بسازد؟ 
هرآنچه که هست، خبری از »خود« نیست...

ریحانه نوری پور  علوم تربیتی ۹۵
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مادرم مکرر  می گیرد  عکس 

خنده ها تمام  شکلم،  و  سر  از 

ناهار و  شام  و  صبحانه  وعدۀ 

زدیم هم  بر  شهرتی  سه تایی  ما 

شیدا خواهرم  دست  در  دست 

داریم خود  نام  به  ما  صفحه  ای 

نی نی این  دقیق  حساب  با 

آینده سال  چند  یکی  در 

نیست پیدا  رقیب  دستش  روی 

تبلیغی بسته های  آن  پشت 

دلتنگیم چقدر  شیدا  و  من 

پاییز آخر  سرد  شب  یک 

اینستا گرگ  که  دیدم  خواب 

جانم و  تن  در  افتاده  ترس 

بدطینت خبیث  گرگ  آی 

آورده رفاه  شهرت،  پول، 

را ما  عده ای  دارند  دوست 

خودت برای  همه اش  این ها  ولی 

نی نی ها مثل  که  دارم  دوست 

بکنم بچگی  خوب  آن قدر 

اینستا گرگ  دست  برسد 

خواهرم بلوز  من،  لباس  از 

گریه ها زمان  حتی  راستش 

کار یک بند  می کند  من  مادر 

زدیم ماتم  چهرۀ  بر  آتشی 

حاال تا  گرفته  جنینی  از 

داریم نخود  چون  قّد  که  گرچه 

می بینی چشم  به  آنچه  طبق 

بنده خواهر  و  من  صفحۀ 

نیست! زیبا  قصه  کل  البته 

چینی اسباب بازی  کوه 

می خندیم! عکس  توی  فقط  ما 

تمیز و  گران  بالش  آن  بر  سر 

را ما  مادر  خورد  و  آمد 

مامانم! نیست  اینجاست،  اینکه 

رنگینت پست های  الیک  ها، 

آورده سرپناه  و  خانه 

را شیدا  و  شهاب  فیلم های 

خودت سوای  بده  را  مادرم 

گوشی ها چشم تنگ  از  دور 

بکنم خستگی  احساس  که  تا 

امضا خواهرم،  و  من  از  نامه 

مادر بزی را گرگ خورد

فاطمه صبور  علوم تربیتی ۹۹
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ضرورت توجه به مبانی در روان شناسی
همین  و  می شناسند  پژوهشش  موضوع  با  را  علمی  هر 
بروز  موضوع است که در عنوان رشته ها و علوم، ظهور و 
انسان  »روان«  شناخت  به  که  علمی ست  روان شناسی  دارد. 
پرداخته و پس از آن سعی دارد به گزاره های تجویزی در 
جهت درمان یا حرکت به سمت کمال مطلوب آن برسد، 
خودش  اختصاصی  موضوع  علمی،  هر  در  اول  مسئلۀ  پس 
است؛ اما مسئلۀ دوم که میان همۀ علوم مشترک است، مسئلۀ 
»شناخت« است که در لفظ دوِم عنواِن همۀ علوم و رشته ها 
از جمله »روان شناسی« به آن اشاره می شود. پرسش هایی از 
)در  ماست  مدنظر  که  موضوعی  »شناخت«  راه  دست:  این 
مورد علم روان شناسی، موضوع روان انسان و صالح و فساد 
آن( چیست؟ انسان تا چه حد امکان شناخت در این موضوع 
شناخت  ما  مدنظر  مختلِف  راه های  از  کدام یک  دارد؟  را 
اعتبارسنجی  مالک  اصاًل  می کند؟  حاصل  را  معتبرتری 

یافته ها چیست؟
راه  و  رشته  )موضوع  شد  مطرح  اینجا  تا  که  مسئله ای  دو 
شناخت آن(، مشخص خواهد کرد که چالش بر سر همین 
دو تعریف اولیه در هر رشته تا چه حد باعث ایجاد اختالف 
و نحله های مختلف در درون رشته ها و حوزه های پژوهشی 
خواهد شد. در واقع این دو مسئله مبانی اولیۀ رشته هستند و 
هر پژوهشگر و دانشمند، مبانی ای که از ابتدا انتخاب کرده 
را تا انتها با خود به همراه خواهد داشت و همین مسئله باعث 
تعیین خطوط و مرزها و انشعابات داخلی آن رشته خواهد 
به  بوده و نگاهی  این بحث ها در روان شناسی هم داغ  شد. 
گرفته  رفتارگرایی  از  روان شناسی،  مختلف  جریان های 
روان شناسی های  از  و  نوروسایکولوژی  و  شناختی  علوم  تا 
اثبات گرا تا روان کاوی و روان شناسی انتقادی و دیدگاه های 
پست مدرن در حوزۀ روان شناسی، این حقیقت را به ما نشان 
خواهد داد که تا مبنایی درست و معقول در دست نداشته 
نداشته  خودمان  روان شناسی  برای  مبنایی  تا  اساساً  و  باشیم 
باشیم و تفاوت و تمایز آن با سایر رویکردها را ندانیم، در 
واقع در مسیر کور و نامعلومی حرکت می کنیم که بی هدف 

و ناخواسته امتداد یافته و نقطۀ انتهایش مشخص نیست. 
در میان متفکرین معاصر اسالمی نیز از بزرگان صاحب مکتبی 
در  هم  و  شناخت شناسی  در حوزۀ  هم  برد که  نام  می توان 
حوزۀ انسان شناسی، مبانی متقنی را برای تعیین طریق علومی 

اما  داشته اند،  عرضه  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  همچون 
یک  )ره(،  طباطبایی  عالمه  از  بردن  نام  شاید  بین  این  در 
متفکرین  معدود  جزو  عالمه  باشد:  داشته  اساسی  دلیل 
اسالمی ست که راهی برای گفت وگوی اصولی با متفکرین 
حد  تا  عالمه  است.  کرده  باز  جدید  تجربی  علوم  و  غربی 
به سمت علوم  مبانی  از  برای حرکت  ممکن گام های الزم 
همچون  مهمی  مسائل  به  این  عالوه بر  و  برداشته  را  انسانی 
»نسبیت امور در زمینۀ مسائل انسانی« پرداخته که پیش 
از ایشان تقریباً در علوم اسالمی چنین بابی وجود نداشت؛ 
اعتبارات  ابتدای رسالۀ  به صراحت در  ایشان  همان طور که 
به  صرفاً  اسالمی  فالسفۀ  ایشان  از  پیش  که  می کنند  اشاره 
امورات حقیقی )امورات ثابت و غیر نسبی( پرداخته بودند و 
ایشان برای اولین بار در بحثی منسجم، امورات نسبی را هم 
مطرح می کنند. اگر بخواهیم به اهمیت این مسئله پی ببریم، 
و  قوانین  تمام  و  زبانی  و  فرهنگی  مسائل  تمام  بگوییم  باید 
اعتباری اند که نقش مهمی  امور  از جمله  ضوابط اجتماعی 
عالمه  از  پیش  اما  دارند،  ما  اجتماعی  و  فردی  حیات  در 
مطرح  صورت  این  به  اسالمی  علوم  و  فلسفه  در  هیچ گاه 
نشده بودند. این در حالی ست که دنیای غرب اهمیت عالم 
ذهن، نسبیت امور فرهنگی و محوریت آن در علوم انسانی 
و تجربی را حداقل از زمان کانت )۱۸۰۴-۱۷2۴( به خوبی 
دریافته بود و حتی مبنای علوم انسانی جدید خود را بر این 
حیطه قرار داده است. در واقع این تمایز اساسی همان محل 
اختالفی ست که راه گفت وگوی ما با علوم جدید را بسته و 
مانع از آن می شود که با مبانی بومی، به تولید علوم انسانی 
تجربی بپردازیم؛ اما از طریق توجه تازه به دیدگاه اعتباریات 
و انسان شناسی اسالمی با رویکردی که عالمه طباطبایی )ره( 

مطرح کرده اند، این مانع نیز قابل رفع خواهد بود.

منظور از اعتبارات چیست؟
حقایق  مقابل  در  که  می شود  گفته  اموری  به  اعتبارات 
قرار دارند. در واقع عالمه علم انسان را به سه دسته تقسیم 

می کنند: 
- علوم حقیقی: تصویر و دریافتی که از پدیده های واقعی  

جهان برای ما حاصل می شود )مثل تمام علوم طبیعی(.
- علوم اعتباری: علمی که ذهن خودمان خلق می کند، اما 
نیاز حقیقی و طبیعی ایجاد کرده ایم  با رفع یک  در ارتباط 

مبانی روان شناسی اجتماعی در دیدگاه عالمه طباطبایی )ره(
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و  ذهن  منظر  از  انسان  به  که  علومی  از  گسترده ای  )بخش 
روابط انسانی نگاه می کنند(.

- علوم وهمی: علمی که ذهن خودمان خلق کرده است، اما 
صرفاً از توهم ما ناشی شده، نه از نیازهای طبیعی و حقیقی 
)هرچند بر روی این ادراکات عنوان علم نمی توان گذاشت، 
توهمات  سنخ  از  ما  نزد  مشهور  انسانی  علوم  از  بخشی  اما 

است(.

مثاًل رفع گرسنگی یکی از اعتباراتی ست که ذهن ما آن را 
برای پاسخ به نیاز بدن خلق می کند. اگر به تمایز میان روح و 
جسم توجه کنیم، متوجه می شویم که نیاز به غذا، نیاِز روح 
و نفس و ذهن ما نیست، بلکه نیاز جسم است؛ اما در هنگام 
نیاز گرسنگی  ما  نفس  غذایی،  مواد  به  بدن  سلول های  نیاِز 
به  بدن  دستور حرکت  این رو  از  و  می بینید  نیاز خودش  را 
سمت مواد غذایی را می دهد؛ یعنی علمی اعتباری در ذهن 
ما ایجاد می شود که الزمۀ استفاده از مواد غذایی ست. اگر 
اکنون به جسم فردی  توجه داشته باشیم که روح از بدنش 
در  مواد غذایی  به  نیاز  اینکه  با  متوجه می شویم  جدا شده، 
سلول ها وجود دارد، اما چون نفس و ذهن از آن جدا شده، 
برطرف کند و  را  نیاز حقیقِی خودش  این  نمی تواند  دیگر 
که  افعالی  تمام  بنابراین  می شود؛  تجزیه  و  فساد  دچار  بدن 
ما انجام می دهیم، از طریق خلق علوم ذهنی و اعتباری برای 

رفع نیازهایمان در این جهان صورت می گیرد.
خارجی  پدیده های  تصویر  مستقیماً  اعتبارات  که  آنجا  از 
نیستند و ساختۀ ذهن ما هستند، نوعی نسبیت در آن برقرار 
همۀ  بین  مشترک  نیاز  یک  خوردن  غذا  اینکه  با  است. 
لباسی  چه  یا  بخوریم  غذایی  چه  اینکه  اما  انسان هاست؛ 
و جسمانی  فرهنگی  جغرافیایی،  شرایط  به  بستگی  بپوشیم، 
تمایزات فردی و  اینجاست که  از  فرد و جامعه  دارد و  هر 

فرهنگی ایجاد می شود.

مبانی روان شناسی اجتماعی عالمه طباطبایی )ره(
 چنین یادداشت کوتاهی برای بحث دربارۀ مبانی روان شناسی
 اجتماعی عالمه، قالبی تنگ و بسته است و ما فقط به ذکر

چند مثال کوتاه بسنده می کنیم:

تعریف و حدود »روان« انسانی
 یکی از موارد بحث برانگیز در روان شناسی، تعریف و حدود

موضوع پژوهش این علم یا »روان« انسانی ست. 

هرچند که واژۀ psyche که واژه ای یونانی ست، فراتر از
 ذهن معنای روح و جان انسانی می دهد۱؛ اما علم روان شناسی 
 جدید از این واژه بیش از هر چیز، »ذهن« را مورد توجه قرار
کامل معادل  که  هم  »روان«  فارسی  لفظ  است. خود    داده 
به نظر می رسد، در واقع بیانگر  psyche و مناسبی برای
 دقیق موضوع این علم یا ذهن نیست، اما به هر حال علم
 روان شناسی محدودۀ مشخص و بسته ای دارد: علم بررسی

ذهن، فرایندهای ذهنی و تأثیرات و نمودات رفتاری آن.
 انسان شناسی عالمه چیزی جامع تر از محدودۀ ذهن را مدنظر
 دارد و تمام سطوح ذهنی و معنوی انسان را پوشش می دهد؛
 اما در حیطۀ صرف ذهنی نیز مباحث جدی در مبانی عالمه
 برای پایه ریزی دیدگاهی خاص در روان شناسی وجود دارد.
حیات  عالمه حیات انسانی را به دو بخش تقسیم می کند: 
در اعتباری.  و  ذهنی  فکری،  حیات  واقعی/  و   طبیعی 
 واقع حیطۀ اعتباریات از منظری خاص، همان حیطه ای ست
این از  و  انسان می پردازد  مسائل ذهنی  به  به طور کامل   که 
 حیث، بررسی اعتباریات در واقع به نوعی »ذهن شناسی« یا
همان چیزی ست که تحت عنوان »روان شناسی« می شناسیم.
 عالمه امورات ذهنی و اعتباری انسان را به دو بخش تقسیم
 می کند: اعتبارات پیش از اجتماع و اعتبارات پس از اجتماع.
فرد هر  که  مسائلی ست  همان  اجتماع  از  پیش   اعتبارات 
روان شناسی در  و  است  آن  دارای  منفرد  به صورت   انسانی 
انسان و شکل گیری رفتار او  فردی، موضوع ساختار ذهنی 
 را شکل می دهد )مثاًل اعتبار وجوب که بر اساس آن انسان
 هر کاری که در جهت حفِظ بقا و رشدش باشد را ضروری
 می داند؛ مثل اینکه در هنگام گرسنگی باید غذا بخورد(؛ اما
 اعتبارات پس از اجتماع صرفاً امورات ذهنی و فکری ای را
 پوشش می دهد که فقط در تعامل با دیگران امکان بروز و
هستند ما  اجتماعی  رفتار  مبنای شکل گیری  و  دارند   ظهور 
دارد معنا  دیگران  با  تعامل  در  زبان که صرفاً  اعتبار   )مثاًل 
قابل اعتبار مالکیت که در مقابل عدم مالکیت دیگران   یا 

مطرح شدن است(.
 

 چیستی زبان و نقش آن در روان شناسی اجتماعی
و ساختار ذهنی فرد

 یکی از مثال های مهِم این بحث در روان شناسی اجتماعی،
 مسئلۀ »زبان« و اثر آن در ساختار روانی فرد است. عالمه زبان
 را از جمله اعتبارات اجتماعی و امری نسبی می داند، نه امری
تغییر شکل قابل  معلولی و غیر  اساس روابط علّی و  بر   که 
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 عالمه حیات انسانی را به دو بخش تقسیم می کند:
و ذهنی  فکری،  حیات  واقعی/  و  طبیعی   حیات 
 اعتباری. در واقع حیطۀ اعتباریات از منظری خاص،
 همان حیطه ای ست که به طور کامل به مسائل ذهنی
 انسان می پردازد و از این حیث، بررسی اعتباریات
 در واقع به نوعی »ذهن شناسی« یا همان چیزی ست

که تحت عنوان »روان شناسی« می شناسیم.

،،

،،
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 گرفته باشد؛ یعنی در هر جامعه و فرهنگی متناسب با شرایط
رشد تاریخی خاص خود  تحوالت  و  تغییر  و  اجتماع   آن، 
اجتماعی روابط  در  انسان ها  دیگر  از سوی  اما  است؛   یافته 
هر و  ندارند  زبان  از  را  فهمی  چنین  روانی،  لحاظ  به   خود 
با معادل حقیقی و واقعی آن اشتباه می گیرند؛ مثاًل  واژه را 
 اگر فردی را با لفظی نامناسب صدا بزنند، ناراحت می شود؛
 درحالی که لفظ صرفاً مجموعه ای از اصوات است. این مسئله
 به ویژه در مراحل رشد انسانی اهمیت دارد و هرچه ما در
 سنین پایین تر باشیم، این اشتباه بیشتر رخ می دهد. در واقع در
 دیدگاه عالمه زبان به طور عام و زبان کودک به طور خاص،
 وجهی اجتماعی و تحول یابنده دارد. یکی از مهم ترین وجوه
 نظریۀ زبان شناسی عالمه طباطبایی، تعریف وجود لفظی در
 قبال وجود خارجی است2. کودک از همان ابتدای یادگیری
نوعی با شیء خارجی،  کلمه  میان  ارتباط  برقراری  و   زبان 
متصور می شود که همان برای شیء خارجی  لفظی   وجود 
این رو از  و  است  شیء  لفظی  وجود  یعنی  هستند؛   کلمات 

صفات شیء به کلمه نیز تسری داده می شود:
معنی برای  لفظی  نوعی وجود  را  لفظ  ابتدا،  از  خیال  »قوۀ   
لفظ می بیند؛ گویی از   می پندارد و شنونده معنی را جدای 
 وجود دیگری در قبال وجود خارجی شیء است و از معنی
را بدیمنی  و  شقاوت  و  سعادت  یا  و  بد  و  خوب  لفظ،   به 

تسری می دهد که نوعی شأنیت به لفظ می دهد۳«.
 برای فهم بهتر این مبنا در حوزۀ روان شناسی و آزمایش های
از یکی  به  می توان  نیست،  آن  با  بی ارتباط  که   تجربی 
در ویگوتسکی  کرد.  اشاره  ویگوتسکی   پژوهش های 
زبان«، و  »اندیشه  کتاب  از  بخشی  در  زبانی  نظریات   زمینۀ 
 خود پیمایشی انتقادی نسبت به نظریات پیشین روان شناسی
روان شناسی آخ،  کوهلر،  نظریات  همچون  زبان شناسی   و 
 گشتالت و... دارد و این گونه نتیجه گیری می کند: »هیچ کدام
 از مکتب ها و روندهای روان شناسی به این نکتۀ اساسی که
 هر اندیشه خود تعمیمی ست، توجهی ندارد و کلمه و معنی
او که اما خود  به رشد بررسی می کنند«۴؛   را بدون مراجعه 
با آزمایشی  در  دارد،  زبان  به  نسبت  رشدیابنده   دیدگاهی 
 کودکان، مسئلۀ تمایز میان وجود خارجی و وجود لفظی و

فهم متفاوت کودکان از آن را به خوبی نشان می دهد.
در آزمایش به کودکان گفته شد که طی بازی، »سگ« را 
»گاو« بنامند. در اینجا پرسش و پاسخ نمونه وار ذکر می شود:

- آیا گاو شاخ دارد؟
- بله.

- مگر یادت نیست که منظور ما از گاو، سگ است؟ حاال  
بگو آیا سگ شاخ دارد؟

- البته، اگر گاو، سگ است و سگ، گاو نامیده می شود،  
باید شاخ های کوچکی داشته دارد. چنین سگی   پس شاخ 

باشد.۵
 دیدگاه »تعمیمی و تکاملی« زبان که از عالمه طباطبایی نقل
 نمودیم نیز نوعی نگاه پیچیده به زبان است که قابلیت رشد
امکانات اساس  بر  و  نظام یافته  به صورتی  را  زبان  تحول   و 
پایۀ نظریۀ  اساس  این  بر  می دهد.  توضیح  اعتبارات   تحولی 
 »اعتبارات« و روابط تحولی و تکاملی آن ها می تواند بستری
 برای نظریه پردازی در حوزۀ رشد زبان و اندیشه در کودکان
 باشد. البته نکتۀ مهم در دیدگاه زبان شناسی عالمه این است
 که بررسی اعتبار زبان در دیدگاه عالمه، هم رشد فرد انسان و
 هم رشد جامعه را در نظر دارد و از این منظر مبنایی مشترک
 برای بررسی زبان در جامعه شناسی و روان شناسی را فراهم

می کند که تحلیل وجوه پیچیدۀ زبان را مقدور می سازد.

روان شناسی جوامع حیوانی 
عالمه اجتماعی  روان شناسی  مطالب  نغزترین  از  یکی   اما 

مربوط به روش چهارم یا بررسی جوامع حیوانی ست. 
به نسبت  کالسیک  دیدگاه  در  می دانیم  که   همان طور 
 حیوانات، آن ها را فاقد ذهن، تفکر و حتی در مواردی مانند
 دکارت، فاقد احساسات می دانستند. در دیدگاه مکانیستی،
که می نماید  تصویر  را  بی شعور  و  بی روح  جهانی   دکارت 
 تنها انسان در آن ذی شعور است. به عقیدۀ دکارت حیوانات
و هستند  درونی  احساس  فاقد  بلکه حتی  روح،  فاقد   نه تنها 
کالبدشکافی را  حیوانات  بیهوشی،  داروی  بدون  این رو   از 
 می کرد و در وصف او گفته اند: »ناله و فریاد حیوان ها مایۀ
جز او  برای  صداها  این  زیرا  بود؛  او  تفریح  و   سرگرمی 
چیز ماشین،  ارتعاشات  و  آب  حرکت  خش خش   صدای 
 دیگری نبود«۶. در دیدگاه دکارتی اولین مسئلۀ روان شناسی
 اجتماعی که نمی توان پاسخ و تبیینی درست برای آن یافت،
اجتماع در  که  کودکانی ست  یا  جنگلی۷  کودکان   مسئلۀ 
حد آن  تا  جنگلی  کودکان  نمونۀ  یافته اند.  رشد   حیوانی 
نوع دو  تا  داشت  آن  بر  را  کمنیوس  که  بود   شگفت انگیز 
 تولد برای انسان قائل شود: تولد جسمانی و تولد انسانی یا
اجتماعی فاقد روح، شعور و روابط  اگر حیوانات   تربیتی۸. 
کودکان در  اجتماعی  خصلت های  ظهور  و  رشد   باشند، 
می دانیم که  همان طور  ندارد.  شدن  مطرح  جای   جنگلی 
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سنین در  که  شده  مشاهده  کودکان  این  از  متفاوتی   نمونۀ 
 شیرخوارگی یا خردسالی در جوامع انسانی دورافتاده و در
یافته اند. بررسی از حیوانات رشد   روابط اجتماعِی گونه ای 
گونۀ آن  اجتماعی  روابط  نوعی  نشان دهندۀ  نمونه ها   این 
 حیوانی در این کودکان است که اگر حیوانات را بی روح
با زینگ۹  ندارد.  توجیهی  هیچ گونه  بدانیم،  بی شعور   و 
مورد کودکان به سی  نزدیک  پژوهش های   خالصه کردن 
 وحشی، نوع برخورد اجتماعی آنان را این گونه بیان می کند:
از پیش  و  می خوردند  غذا  جانوران  مانند  کودکان   »این 
به کام می کشند و با صدا  لبان خود  با   غذا خوردن، آن را 
 به جای آنکه غذا را به لب ببرند، لب ها را به سوی غذا پایین
 می آورند، نمی پوشند و شیوۀ ابراز عواطف آنان عموماً برای
 افراد دیگر بشر مفهوم نیست و تمایلی به اجتماع بشری نشان
 نمی دهند«۱۰. همچنین زمینه های اولیۀ زبان اشاری در ایشان
 در همان جامعۀ حیوانی شکل می گیرد که در برخی موارد در

صورت پذیرش جامعۀ انسانی، زبان انسان را می آموزند۱۱.
بلکه کالسیک،  رویکردهای  از  نه تنها  عالمه  دیدگاه   اما 

حیوانی اجتماعات  زمینۀ  در  معاصر  دیدگاه های  از   حتی 
 پیشی گرفته و عجایبی را از آن بیان می کند. حیوانات مانند
ارتباطات خاص خود هستند که و  زبان   انسان ها دارای 
و حدود  به  می توان  گسترده  تجربی  پژوهش های  با   فقط 
مانند را  حیوانات  همچنین  عالمه  یافت.  علم  آن   جزئیات 
 انسان دارای تفکر و شعور می داند و بر همین اساس برای
 ایشان قائل به خوب و بد است؛ یعنی حیوانات مانند انسان تا
 حدی با امورات نسبی مواجه هستند که باید در آن انتخاب
 و گزینش کنند. در واقع حیوانات نیز در سطوح مختلف،
 کمتر از انسان با امور ارزشی روبه رو هستند و بر اساس همین
از البته  بود.  خواهند  جواب  و  سؤال  مورد  ارزشی   امور 
و اعتباری  و  ذهنی  امورات  این  همۀ  حیوانات  عالمه،   نظر 
 در سطحی ساده تر نسبت به جوامع انسانی را دارا هستند و
 از این رو قابلیت بررسی برای فهم بهتر ساختارهای پیچیدۀ

روانی و اجتماعی انسانی هستند۱2.

علی قربانی  دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت

 ۱ .The human soul, mind, or spirit. (oxford dictionary( 
2.به عنوان مثال لفظ »سیب« در فارسی یا »Apple« وجود لفظی است برای یک وجود واقعی خارجی که همان میوۀ قرمز یا  

زردی ست که می شناسیم.
۳.عالمه طباطبایی. مجموعۀ رسائل )رسالۀ اعتبارات(. ص ۳۵۸

۴.ویگوتسکی. اندیشه و زبان. ص ۱۶۷
۵.ویگوتسکی. اندیشه و زبان. ص ۱۷2 و ۱۷۳

۶ .Jaynes, j. the problem of animate motion in the seventeenth century .1970. p 22465به نقل از تاریخ روان شناسی نوین. ص
 ۷ .feral children

 ۸ .Butler, J. Donald. Four philosophies and their practice in education and religion. HARPER Be BROTHERS PUBLISHERS. 

1957. P 345

۹. .Zingg

۱۰. به نقل از کالینبرگ. روان شناسی اجتماعی. ص ۱۰۱
: ۱۱. برای مطالعۀ بیشتر در زمینۀ نمونه های کالسیک بنگرید به

Michael Newtongy. The Child of Nature: The Feral Child and the State of Nature (A PhD Thesis). University College, London

برای مطالعۀ نمونه مطالعۀ روان شناسی بر روی کودکان جنگلی بنگرید به:
Zingg.r. m. feral man and extreme cases of isolation. Amer. J. psychol.1940

Andrey Vyshedskiy, Shreyas Mahapatra, Rita Dunn.   Linguistically deprived children: meta-analysis of published rsearch under-

lines the importance of early syntactic language use for normal brain development.
ْطنَا فِی الِْکتَاِب ٍَّۀ فِی اْلَْرِض َو اَل َطئِر یَِطیُر بِجنَاَحیِْه إاِلَّ أَُمٌم أَمْثَالُُکم  مَّا فَرَّ ۱2.عالمه  طباطبایی ذیل آیۀ ۳۸ سورۀ مبارکۀ انعام )َو َما مِن َداب  
ْم یُحشَرون(، بحث مفصلی دربارۀ جوامع حیوانی و شباهت آن با جامعۀ انسانی مطرح می نماید که می تواند زمینه های  مِن شیَ ٍء  ثُمَّ إِلیَ  َربهِّ

نوینی برای پژوهش های روان شناسی فراهم آورد.
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روان شناسی علم  از  وقتی  اول،  سؤال  عنوان  به   
»علم  نام  به  علمی  از  عده ای  می کنیم،   صحبت 
 النفس« یا »نفس شناسی« یاد می کنند و آن را حتی
 با روان شناسی یکی می دانند. نظر شما چیست؟ علم
دو این  میان  ارتباطی  اساسًا  آیا  و  چیست    النفس 

علم وجود دارد؟
می کنم  عرض  مقدمه ای  پرسش،  این  به  پاسخ  برای 
که  مستحضرید  نیازمندیم.  آن  به  گفت وگو  طول  در  که 
با پیش فرض های  و  به عنوان یک علم مستقل  روان شناسی 
فعلی، سابقه ای حدود ۱۵۰ ساله دارد و کمتر از دو قرن است 
که در فضای علمی شکل گرفته است. اواخر قرن ۱۹، علم 
روان شناسی در امتداد تغییرات بنیادین رنسانس به مرور جدا 
»تن« و  مقابل  انسان که در  »روان«  بررسی  با دغدغۀ  و  شد 
»جسم« او قرار می گیرد، شکل گرفت. البته روانی که آن ها 
انسان  می فهمیدند، اصطالحاً آویزان جسم بود؛ یعنی چون 
این ها  باید  ما  بیرونی داشت و  اجتماعی  فعالیت های  بدن و 
دارد  هم  زاویه ای  و  بُعد  یک  که  فهمیدند  می شناختیم،  را 
اثرگذار  ظاهری  افعال  این  بر  و  است  بدن  این  از  غیر  که 
روان شناسی  معنا،  این  طبق  نامیدند.  »روان«  را  آن  و  است 
عمر محدودی دارد و خیلی طوالنی نیست و پیش فرض های 
خاصی هم دارد که تا روان شناسی پست مدرن کشیده شده 
است؛ پس خیلی ارتباطی با علم  النفس که سابقه ای طوالنی 
داشته است و از یونان باستان تا فالسفۀ متأخر کشیده شده، 

ندارد.
است؛ نیامده  به وجود  اخیر  سال   2۰۰ در  انسان  روان   اما 
 روان انسان از روز اول خلقت با او شکل گرفته است. اگر
باشد، حضرت روان  این شناخت  روان شناسی  از  ما   منظور 
و داشته  روان  چون  است!  خلقت  روان شناس  اولین   آدم 
این با  است.  می کرده  هم  را  اطرافیان  روان شناسی   حتی 
و دارد  بشریت  عمر  طول  به  سابقه ای  روان شناسی   نگاه، 
مبانی با  فعلی  فالسفۀ  تا  باستان  یونان  فالسفۀ  از  کدام   هر 
را خود  خاص  روان شناسی  خود،  انسان شناسی  و   فلسفی 
علم  النفس نسبت  و  ارتباط  از  می توان  و  می کردند   تولید 
 با روان شناسی حرف زد؛ چراکه علم النفس به دنبال بحث

جمله از  مختلف  ابعاد  شامل  که  است  انسان  نفس   پیرامون 
 آنچه روان شناسان به آن روان می گویند، می شود. در اینجا
نباید این دو باید گفت که  اما همین قدر   حرف زیاد است؛ 
 علم را یکی دانست، چون اساساً از منبع های متفاوتی شکل
 گرفته اند؛ اما می توانند بی ربط به یکدیگر نباشند و حتی در

تقویت به یکدیگر کمک کنند. 
انسان، نفس  اثبات  به  که  دارد  علمی  به  اشاره  النفس   علم 
تغییر آن و  پیرامون رشد  اصول کلی  و  قوای آن  و   مراتب 
 می پردازد. البته در سنت های مختلف فلسفی ما، علم النفس
 تعابیر مختلفی دارد و می توان از رابطۀ دقیق و تعاملی میان دو
 حوزۀ علم النفس و روان شناسی تا بازسازی روان شناسی بر

اساس علم النفس صحبت کرد.

علم این  مطالعۀ  توضیحات،  این  به  توجه  با  خب   
در که  دانشجویانی  خصوصًا  دانشجویان،   برای 
 حوزه های روان شناسی و علوم تربیتی کار می کنند،
علوم سبک  این  خواندن  آیا  دارد؟  فایده ای   چه 

 نوعی وفاداری به سنت یا نوستالژی علمی است؟
آیا  بنده هم یک سؤال می پرسم.  این سؤال،  در جواب 
یونگ  و  پیاژه  فروید،  مثل  اندیشمندانی  نظرات  وقتی  شما 
هستید؟  آن ها  به  وفاداری  در حال  را می خوانید،  اسکینر  یا 
از  انسان  روان  و  انسان  بهتر  شناخت  دنبال  به  شما  خیر، 
است  پیدا شده  نظریات هستید. حال یک علمی  این  طریق 
باالتری  تاریخی  سابقۀ  اینکه  عالوه بر  من  می کند  ادعا  که 
و  دارم  موجود  روان شناسی  از  متفاوت تری  پایه های  دارم، 
بکند.  اساسی  تغییرات  باید  موجود  روان شناسی  معتقدم که 
حداقل این است که ادعای بزرگی را مطرح می کند و انگار 
می خواهد پایه های علمی رشتۀ روان شناسی را هدف بگیرد! 
حاال یا تقویت می کند یا تخریب. مهم این است که یک  بار 

حرفش را شنید.
حوزۀ عام تر،  و  کلی تر  به صورت  و  النفس  علم   مطالعۀ 
 انسان شناسی یعنی من پایم را از چارچوب دانش روان شناسی
دانش به  باال  از  و  بیرون  از  و  می گذارم  عقب تر   کمی 
اشتباه داریم  جاهایی  یک  شاید  می کنم.  نگاه   روان شناسی 
 می کنیم و شاید انسان ابعاد و زوایایی دارد که نظریات جدید
ندیده اند. در خود علم روان شناسی و را   روان شناسی آن ها 

روایتی از علم و عالمه
مصاحبه با حسین قاسمی۱، دانشجوی دکتری و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع(

اگر روحیۀ تحولی در علم دارید، بخوانید!



::: 19نشریۀ طلیعه

که دارد  وجود  پیش زمینه هایی  آن،  اندیشمندان   نظریات 
کنیم. بحث  روان شناسی  علم  از  عقب تر  قدم  یک   باید 
و ناخودآگاه  انگیزه های  که  می کند  تاکید  فروید   اینکه 
 غریزه ها، اصلی ترین عامل رفتار انسان هستند یا مثاًل گزل
تغییر ویژگی های به  قادر   معتقد است که عوامل محیطی 
ذاتی خود عوامل  از  ناشی  رشد،  و  نیستند  انسان   ژنتیکی 
ارزیابی است؟ قابل  تجربه و آزمون  با  فقط   انسان است، 
 خیر، این ها آن چیزی است که انسان شناسی و علم النفس
این بتوانیم  آن  مبنای  بر  تا  کنند  را مشخص  اصولی   باید 
نسبت باید  کنیم.  قضاوت  را  پیش فرض ها  و   نظریات 
تا بفهمیم  النفس  علم  در  را  محیط  از  انسان   تغییرپذیری 
اساساً ما  مسئلۀ  بزنیم.  حرف  گزل  نظر  مقابل  در   بتوانیم 
دیوارهای به  و  باشیم  تحول گرا  باید کمی  که  است   این 
این دیوارها،  پیش ساختۀ علم محدود نشویم! شاید پشت 
این اگر  باشد.  مطرح  هم  کامل تری  و  جدید   حرف های 

روحیه را دارید، بسم اهلل.

 یعنی به نظر شما مباحث علم النفس و انسان شناسی
علوم حوزه های  در  مهمی  تأثیرات   می توانند 
تربیتی علوم  و  روان شناسی  خصوصًا   انسانی، 
 داشته باشند؟ اگر این طور است، به نظر شما باید

از کجا شروع کرد؟
اینجا تازه اول ماجرا است؛ چراکه با دنیای جدیدی مواجه 
راه  و  نشوید  غرق  که  باشید  مواظب  باید  تازه  که  می شوید 
در  النفس  علم  النفس،  معرفه  پیرامون  هنوز  ما  نکنید.  را گم 
میان  نسبت  و  النفس  علم  مختلف  مراتب  مختلف،  مکاتب 
آن ها با انسان شناسی حرفی نزده ایم. مسئلۀ بنده اوالً این است 
آن  به  باید  و  است  میان  در  مهمی  حرف  شود  مشخص  که 
اعتنا کرد. مباحث انسان شناسی ما تأثیرات مهمی بر دانش های 
دارند.  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  خصوصاً  انسانی،  علوم 
بنیان های این رشته ها را تحت تأثیر قرار می دهند، در کاربرد و 
تجویزهای جزء اثرگذارند و می توانند به ما کمک کنند تا در 
مورد نظریات مختلف قضاوت عالمانه کنیم؛ نه اینکه صرفاً بر 
اساس عالقۀ شخصی یا یک تجربۀ محدود، نظر اندیشمندی 
را بپذیریم یا رد کنیم. مسئله، مسئلۀ انسان پیچیده ای است که 

باید با پیچیدگی خودش شناخته شود.
 بعد از اینکه اصل مطلب را پذیرفتیم، حاال بهترین راه این است
 که از یک مکتب انسان شناسی اصیل و ریشه دار شروع کنیم
 و رفته رفته خودمان را در نسبت با آن جایابی کنیم؛ یعنی به
 مرور، روابط رفت و برگشتی علوم را درک کنیم. باید سراغ
 مکتبی برویم که از نفس شناسی فلسفی تا انسان شناسی متعالی
 الهی برخوردار باشد. حتی بتواند با مباحث عملی و عملیاتی
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 روان شناسی های کارکردگرا گفت وگو کند و برای آن ها
با این صورت است که می توانیم  باشد. در  داشته   حرف 
تغییرات و دیالوگ های علمی میان  یک قضاوت علمی، 

این رشته های علمی را فهم کنیم.
 مجموعۀ این نکات را بنده در مکتب انسان شناسی عالمه
 طباطبایی متعیّن می بینم. مکتب علمی ایشان با ویژگی های
به می تواند  که  کرده  بیان  را  اصولی  کمابیش   خودش، 
حرف های و  گیرد  قرار  فهم  و  گفت وگو  موضع   عنوان 
 جدید و نویی برای روان شناسی امروز ما داشته باشد؛ برای
 مثال ایشان مباحثی در شناخت روان و فلسفۀ رفتار انسان و
 چگونگی تغییر آن دارد که شاید اصاًل مورد توجه نبوده
 است. مکتب انسان شناسی ایشان یک نظام منسجم معرفتی
وقت آن  روی  سال ها  دارد  ارزش  که  است  کاربردی   و 

گذاشت و تأمل کرد.

طباطبایی  عالمه  انسان شناسی  مکتب  مورد  در 
کمی بیشتر توضیح می فرمایید؟

کنم،  عرض  توضیحاتی  جمله  چند  در  بخواهم  اگر 
عالمه طباطبایی شناخت روان انسان را از منظر خودشناسی 
قرار  ابژۀ خود  را  نفس  اینکه  به جای  یعنی  می کند؛  آغاز 
به صورت  را  آن  بگذارد،  تحلیل  میز  روی  را  آن  و  دهد 
را  خودت  که  است  این  حرف  می کند.  تحلیل  درونی 
بشناس تا الیه الیه با ظرافت های نفس و روان خودت آشنا 
شوی و کم کم روان شناس گردی. روان شناسی صیرورت 
از  را  انسان شناسی  ایشان  می خواهد.  درونی  حرکت  و 
منظری می بیند که قرار است همه چیز در خدمت آن باشد، 
آنگاه علم النفس نیز ذیل همین انسان شناسی تعریف شده 
و مباحثی شکل می گیرد که پشتوانه ها و زمینه های فعل و 
تجربۀ  و  علمی  برهان  با  را  انسان  روانی  و  رفتاری  انفعال 

درونی تحلیل می کند. 

در این معرفی کوتاه، خیلی وارد محتوا نشدم و صرفاً اشاره ای 
از باال به مکتب انسان شناسی ایشان کردم؛ چون به نظرم نشان 
دادن اصل این مطلب و اثرات آن، در یک گفت وگوی کوتاه 

جای نمی گیرد و نیازمند بحث های مفصل تری ا ست.

اگر بخواهیم به  شکل مصداقی تر بدانیم که از چه  
کتاب یا منبعی آغاز کنیم، پیشنهاد شما چیست؟

عمیقی  و  دقیق  آثار  طباطبایی،  عالمه  آثار  مجموعۀ  در 
مباحث  از  دارد؛  وجود  انسان شناسی  و  خودشناسی  برای 
معرفتی مستقل مثل »رسائل االنسان« که ترجمه هم شده گرفته 
حرکت  قدم به قدم  را  شما  که  عملیاتی  و  کاربردی  آثار  تا 
می دهد و به صورت عملیاتی به سمت معرفه النفس می کشاند. 
قسمت هایی از تفسیر المیزان به این مباحث پرداخته است؛ اما 
از  بهره مندی  و  مقدمات  نیازمند طی کردن  همۀ آن ها  تقریباً 
اساتید خبرۀ این فن و علم است. پیش از آن ها، آثار و مباحثی 
قرار  مطالعه  مورد  مقدمه  عنوان  به  دارند که می توانند  وجود 
گرفته و مورد استفاده قرار گیرند؛ مثاًل کتاب »انسان و ایمان« 
این  انسان شناسی  حوزۀ  با  بیشتر  آشنایی  برای  مطهری  شهید 
مکتب علمی، مطلوب است. برای کسانی که می خواهند نفس 
را بیشتر از یک ابژه ببینند و با احساس درونی خود آشنا شوند، 
سیر معرفه النفس استاد طاهرزاده که با کتاب »ده نکتۀ معرفه 
النفس« آغاز می شود، شروع خیلی خوبی  است و حداقل مزۀ 
راه  »تنها  کتاب  شاید  می چشاند.  شما  به  را  انسان شناسی  این 
رسیدن به آرامش با مدیریت خیال« خانم فیاض بخش نیز برای 
عزیزانی که حوصلۀ نظری کمتری دارند، مناسب باشد تا سنخ 
مباحث عملیاتی و کاربردی تری را از این مکتب ببینند. تمام 
آثاری که به عنوان مقدمه عرض کردم، از مکتب انسان شناسی 
است.  ایشان  وامدار  و  گرفته  نشأت  طباطبایی  عالمه  مرحوم 
بعد از این مقدمات اگر کسی عالقه مند باشد، می تواند از آثار 

تکمیلی تری استفاده کند تا قدم به قدم تعمیق پیدا کند.
 

۱. Hosseinghasemi3@gmail.com
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سمع چندانی  که  من  برادران  از  هست  هیچ کس   ...«  
 عاریت دهد۱ که طرفی از اندوه خویش با او بگویم، مگر
برادری؟ و  شرکتی2  به  کند  تحمل  من  اندوهان  از   بعضی 
مشوب۳ از  دوستی  تا  نگردد  صافی  هیچ کس  دوستی   که 
یابم؟ این چنین دوست خالص کجا  و  دارد  نگاه   کدورت 
است... شده  بازرگانی  چون  روزگار  این  دوستی های   که 
 مگر برادری دوستانی که پیوند از قرابت الهی بود و الف۴
چشم به  را  یکدیگر  دل های  و  علوی  مجاورت  از   ایشان 
 حقیقت نگرند و زنگار شک و پندار از سر خود بزدایند و
 این جماعت را جز منادی حق جمع نیارد، چون جمع شدند

این وصیت قبول کنند۵...«.
 عنوان یادداشت شاید یکی از رساترین تعابیر برای توصیف
 حال و هوای حاکم بر جلسات گفت وگوی عالمه طباطبایی
 و هانری کربن باشد؛ جلساتی که به گواه حاضرین و متون
ایدۀ »گفت وگو۶« شکل گرفت. طرفین پایۀ  بر   منتشرشده، 
 در گفت وگو ضمن به رسمیت شناختن یکدیگر، حداقلی
از پس  عالمه  متصورند.  مقابل  طرف  برای  را  حقیقت   از 
استاد هانری کربن،  از سوی  از درخواست مالقات   اطالع 
به هایدگر  آثار  مترجم  نخستین  سوربن،  دانشگاه   فلسفۀ 
 زبان فرانسوی، ایران شناس و مستشرق سرشناس می نویسد:
و اخالقی  فضایل  به  واسطۀ  نیز  بنده خودم  اینکه   »حقیقت 

از که  علمی  کم نظیر   فعالیت 
اشتیاق بودم،  شنیده   معّظم له 
داشتم، مالقاتی  به چنین   فراوان 
افراد نمودم۷...«.  اجابت   لذا 
یا ارشاد  قصد  گفت وگو   در 
سر از  و  قیم مآبانه   راهنمایی 
طرف دلسوزی  سر  از  یا   اجبار 
از دور  پس  ندارند؛  را   مقابل 
این در  عالمه  که  نیست   ذهن 
و جنجال  و  جدال  نه   جلسات 
 موعظه، بلکه اقناع و استدالل را

مشی خود قرار می دهند. 
 با این  حال افراد در گفت وگو به
بیجا و قبول بی دلیل تأیید   دنبال 
مطرح شده ادعاهای  بی برهان   و 
»تعامل دل مشغول  بلکه   نبوده، 

برای »دیگری ها« هستند؛ شناخت موضع دیگری  با   ایده ها« 
با حال  خود.  موضع  از  صریح تر  و  صحیح تر  درک  و   فهم 
از دو  هر  بحث،  طرفین  که  هستیم  طرف   گفت وگویی 
خویش اند؛ فکری  سنت  نمایندگاِن  مطلع ترین  و   عالِم ترین 
 حکیمی از شرق و فیلسوفی از غرب؛ فیلسوفی که جویندۀ
 حقیقی معنویت و حقیقت بود. به زباِن کربن »فیلسوفی َرهروم،
 به هر دیاری که راهبرم شود. اگرچه در این سیروسلوک از
 فرایبورگ، تهران و اصفهان سر درآورده ام، اما این شهرها از
 نظر من، مدینه های تمثیلی اند؛ منازلی نمادین از راه و سفری

همیشگی و پایدار۸«.
 حال در این »راه و سفر همیشگی و پایدار«، کربن به حکمت
رسائل ایرانی،  اسالم  یگانۀ  میراث  باستان،  ایران   خسروانی 
خالق تخیل  اشراق،  شیخ  شهود  شواهد  ابن سینا،   عرفانی 
 ابن عربی، مکتب فلسفی میرداماد و مالصدرا و... اکتفا ننموده
 و شخصاً حاضر شده تا در محضر یکی از علمای طراز شیعی
 حاضر شود و حقایق مکتب تشیع و معارف اهل بیت )ع( را
پرسش اگر  تا  کند  رصد  و  بشنود  آن ها  نظرگاه  و  زبان   از 
توسط خود آن ها دارد،  نظری خاصی هم وجود   یا مشکِل 

حل وفصل شود. 
پردامنۀ خود امتداد مطالعات و تحقیقات وسیع و   کربن در 
و برگزیدن  دلیل  رسید.  اهل بیت  مکتب  و  تشیع  مذهب   به 

 گفت وگوی برادراِن حقیقت
در باب جلسات عالمه طباطبایی و هانری کربن
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 انتخاب تشیع آن بود که از دید کربن »همۀ ادیان حق بوده
 و یک حقیقت زنده ای را دنبال می کنند و همۀ ادیان در
 اثبات اصل وجود این حقیقِت زنده، مشترک اند؛ اما تنها
 مذهب تشیع است که به زندگی این حقیقت، لباس دوام و
 استمرار پوشانیده۹...«؛ پس دوام و امتداد حقیقت در شکل

و هیئت تشیع بود که کربن را به مقام »زائر شرق« رساند.
قابل طباطبایی  عالمه  نظر  وسعت  و  رواداری   گشودگی، 
 تقلیل به خصایص خصوصی و ویژگی های روان شناختی
 شخص عالمه نیست، بل می توان رد این موضوعات را در
 دین شناسی و فهم ایشان از معرفت دینی دنبال کرد؛ فهمی
 ضدانحصار و دامن گستر از دیانت و دین داری. عالمه در
 قسمتی از مذاکرات و مکاتبات با پروفسور کربن در باب
 مقایسۀ اسالم و مسیحیت بیان می دارند که: »کتاب آسمانی

 دیگران هرگونه می خواهد باشد، ولی کتاب آسمانی اسالم که
 قرآن شریف بوده باشد، جهان و جهانیان را مخاطب قرار داده
 و با آن ها مستقیماً سخن می گوید... چنین کتابی هرگز در
در نخواهد  انحصار فهم عدۀ معدودی )هرکه باشند( 

آمد۱۰«.
 در آخر اینکه خروجی نخستیِن این جلسات، دو کتاب »شیعه«
 و »رسالت تشیع در دنیای امروز« است که توسط خود عالمه
 تحریر شده و توضیحات هر دو جلد توسط مرحوم آیت اهلّل
 علی احمدی میانجی و توسط سید هادی خسروشاهی، تهیه و
 تنظیم گردیده که جمعاً در ۷۰۰ صفحه، بارها به چاپ رسیده

است.

محمدرضا جاللی   انسان شناسی ۹۸

۱. گوش سپارد
2. شریک شدن و هم دست شدن در کاری

۳. آلودگی  
۴. انس و الفت گرفتن

۵. ابن سینا، رساله  الطیر  
 ۶. Dialogue

۷. طباطبایی، شیعه، ص ۹
۸. انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران، سخنان ایرادشده در سمینار پیرامون آثار  هانری کربن، ص ۱۸

۹. طباطبایی، شیعه، ص ۱۳
۱۰. طباطبایی، شیعه، ص ۴۶
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زمان و  علم  فلسفۀ  از  کلی  فضایی  کلی   به طور 
تولد آن بفرمایید.

مانند  است؛  مضاف  فلسفۀ  از  نمونه ای  علم  فلسفۀ 
فلسفۀ دین، فلسفۀ اقتصاد، فلسفۀ روان شناسی و... . در هر 
کدام از این موارد به چیستی و چگونگی موضوع فلسفه 
معنای  به  کلی  به طور  علم  فلسفۀ  پس  می شود؛  پرداخته 
طرح سؤاالتی دربارۀ علم است؛ برای مثال علم چیست؟ 
با شبه علم  تفاوت علم  به چه چیزی علم گفته می شود؟ 
یا خرافات چیست؟ همچنین شامل طرح سؤاالتی دربارۀ 
از  استفاده  در صورت  اینکه  می باشد؛  علم  روش شناسی 
چه روشی کار ما علمی محسوب می شود؟ آیا اساساً در 
علم روش خاصی وجود دارد؟ چگونه می توانیم ادعای 
یک دانشمند را ارزیابی کنیم؟ همچنین در دستۀ دیگری 
به  مثال  برای  می پردازیم؛  علمی  پیشرفت  به  سؤاالت  از 
چه مواردی پیشرفت علم گفته می شود؟ آیا علم پیشرفت 

می کند؟ ساختار یک نظریۀ قابل قبول چیست؟ 
 از چه زمانی به این سؤاالت اهمیت داده شده است؟ از
 زمانی که علم مهم شده است. از چه زمانی علم مهم شده
 است؟ تقریباً از یک نگاه می توان گفت که علم و معرفت
 همیشه مورد توجه بود ه اند؛ برای مثال در یونان باستان و
 در سخنان ارسطو، نکاتی را می بینیم که از جنس فلسفۀ
 علم است یا نکات مشابهی در دیدگاه های دکارت وجود
 داشته است یا در قرون میانه و در سخنان ابن سینا مباحثی
 وجود داشته که از جنس فلسفۀ علم است. به طور کلی هر

 فیلسوفی که به دانش پرداخته، مباحثی از منظر فلسفۀ علم نیز
شانیت  ۱۹ و   ۱۸ قرن  در  علم  است.  کرده       مطرح 
می شود کلمۀ SCIENCE متولد  و  می کند  پیدا  جدیدی 
)قبل از آن و تا قرن ۱۹، به طور کلی منظور از فلسفه معرفت  
نتیجه در  می شد(،  گفته  طبیعی  فلسفۀ  فیزیک  به  مثاًل   بود؛ 
و کرد  پیدا  را  خود  جدید  معنای  بیستم  قرن  در  هم   فلسفه 
 فیزیک نیوتنی که در طول 2۵ سال مقتدر بود، زیر سؤال رفت
 -به دلیل کارهایی که پالنک و اینشتین انجام دادند، اینشتین
 فیزیک کالسیک را کاماًل رد و نسبیت را مطرح کرد- بنابراین
 اهل فن شروع به فکر کردن دربارۀ ماهیت علم کردند و یک
 تهدید جدی برای آن مطرح شد. بیشترین افرادی که به این
 موضوع پرداختند، گروهی از فیزیک دان ها و ریاضی دان ها و
 جامعه شناسان بودند )مانند موریتس شلیک، رودلف کارناپ
 و هربرت فایگل(. این افراد گروهی را تشکیل دادند که آن
 را حلقۀ وین نامیدند. حلقۀ وین ساعت ها دربارۀ این صحبت
کردند خلق  آثاری  و  است  علمی  چیزی  چه  که   می کردند 
 مثل متن کوتاهی به نام مانیفست حلقۀ وین که در آن مطرح
 می کنند که ما چه چیزی را علمی می نامیم. در فاصلۀ جنگ
 جهانی اول و دوم، این گروه به شدت فعال بود و بعد از اینکه

فلسفۀ علم؛ از حلقۀ وین تا مسلمانان نسبی گرا

 دکتر یاسر خوشنویس، پژوهشگر فلسفۀ علم و فناوری
 و دانش آموخته از دانشگاه های تهران و صنعتی شریف
 است. وی دارای تألیف ها و پژوهش های متعددی در
 زمینۀ فلسفه است که از مهم ترین کتب ترجمۀ ایشان
چیست؟«، تحلیلی  »فلسفۀ  کتاب های  به   می توان 
اجتماعی »تاریخ  و  تکنولوژی«  و  علم   »مطالعات 

معرفت« اشاره کرد.
ایشان را در خصوص با  ادامه گفت و گوی طلیعه   در 

موضوع فلسفۀ علم و ماهیت آن می خوانید.



::: 25نشریۀ طلیعه

اتریش هم به یک به قدرت رسیدند و   نازی ها در آلمان 
 معنا به ایالتی از آلمان تبدیل شد، این افراد که گرایش های
 چپ داشتند یا یهودی بودند، کشته یا فراری شدند و باقی
 فعالیت خود را در بریتانیا یا آمریکا ادامه دادند. فعالیت این
 افراد در ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ و در دوران جنگ، بسیار محدود
در دادند.  گسترش  را  خود  فعالیت  جنگ  از  بعد  و   شد 
افتاد. جا  جنگ  از  پس  به تدریج  علم«  »فلسفۀ  واژۀ   واقع 
افرادی آمریکا  در  و  اِیِر  مثل  انگلیسی زبان   فیلسوف های 
را آن ها  مسیر  و  شدند  نزدیک  گروه  این  به  کواین   مثل 
 ادامه دادند. کم کم زبان این حوزه نیز انگلیسی شد. به طور
از شکست آلمان در جنگ جهانی و مهاجرت بعد   کلی 
 دانشمندان آلمانی، زبان علم کم کم انگلیسی شد. از نیمۀ
 دوم قرن بیستم، در برخی دپارتمان ها دانشجوی فلسفۀ علم
دیسیپلین به  تبدیل  علم  فلسفۀ  به تدریج  و  می شد   جذب 

دانشگاه شد.

 پس می توان گفت دیسیپلین فلسفۀ علم به شکل
بود و فیزیک مواجه  علم  بحرانی در  با   مشخص 

می-خواست آن را حل کند؟
بله، دقیقاً این موضوع به این دلیل اهمیت پیدا کرد که 
تصور جهان از فیزیک نیوتنی زیر سؤال رفت و اهل فن به 

این موضوع پرداختند که اصاًل کار علمی چیست.

 ما در خیلی از موارد و در درسی مثل روش تحقیق
تحمل را  خطا  حدودی  تا  طبیعت  که   معتقدیم 
 می کند و نظام علمی با چند خطا از هم نمی پاشد.
 آیا در فیزیک نیوتن بحران به حدی رسیده بود که

قابل تحمل نبود؟
در  هم اکنون  ما  کردید.  اشاره  مهمی  بسیار  نکتۀ  به  بله، 
بسیاری از رشته ها مثل حوزۀ تکنولوژی، همچنان با فیزیک 
نیوتنی کار انجام می دهیم؛ اما در فلسفه برای کشف حقیقت 
نمی توانیم این نظریه را تحمل کنیم. حتی در مورد اینشتین نیز 
نمی توانیم بگوییم به طور مطلق درست است، بلکه می گویند 
نسبتاً صحیح تر است و شاید در آینده رد شود؛ پس ما خطا 
را در علم نمی توانیم تحمل کنیم، ولی در تکنولوژی و علم 

روزمره می توانیم.

 آیا این موارد را می توان در علوم انسانی نیز تطبیق
داد یا مالحظات دیگری برایش وجود دارد؟

در کدام بخش از علوم انسانی؟

فروید نظریۀ  روان شناسی،  رشتۀ  در  مثال   برای 
 وجود دارد که کارکردهای زیادی دارد، اما تمام

بخش های آن مورد تأیید نیست.
جامعه شناسی  و  روان شناسی  در  است.  همین طور  بله 
مکاتب متعددی داریم که کارآیی دارند، ولی این به معنای 
صدق آن ها نیست. به طور کلی رابطۀ مستقیمی از کارآمدی 
در  می توانید  هم  غلط  نظریۀ  با  شما  ندارد.  وجود  صدق  به 

بازه ای کارآمد باشید.

منظور شما از صدق و کذب چیست؟
است؛  معرفت شناسی  از  بخشی  معنا  یک  به  علم  فلسفۀ 
برای مثال ما یک معرفت روزمره  یعنی معرفت شناسی علم؛ 
داریم یا یک معرفت که من کیستم یا در موارد بسیار زیادی، 
هنگامی که در مورد فیزیک و جهان ادعای معرفت می کنیم، 
در  آن  کذب  و  صدق  بحث  بنابراین  می نامیم؛  علم  را  آن 

حوزۀ معرفت شناسی است.
چیست. معرفت  که  است  این  حوزه  این  در  بنیادین   سؤال 
تعریف موجه«  صادق  »باور  عنوان  به  را  معرفت   افالطون 
نفع به  قوی  دالیل  و  دارد  صحت  که  باوری  یعنی   می کند؛ 
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دیدگاه به  میتوان  صدق  تعریف  در  حال  دارد.  وجود   آن 
 تطابقی اشاره کرد؛ یعنی صدق یک اندیشه به معنای تطابق
 آن با جهان خارج از من است؛ مثاًل این ادعا که »هوا تاریک
تطابق خارج  جهان  با  که  است  در صورتی صادق   است«، 
 داشته باشد و واقعاً هوا تاریک باشد. در فلسفۀ اسالمی نیز
شود«؛ جهان  این  تا  است  تالش  در  »ذهن  می شود:   گفته 
نوزدهم، قرن  میانۀ  از  است.  فلسفه  در  مالصدرا  جملۀ   این 
)شامل تردید کردند  تطابقی  دیدگاه  این  در  مختلفی   افراد 
 افراد مختلفی مثل نیچه که زبان شناس بود، افرادی که اقوام
که افرادی  و  دورکیم  مانند  کردند  مطالعه  را  اروپایی   غیر 
 منطق دان بودند مثل کواین(. این افراد به تدریج رویکردهای

دیگری را ارائه کردند.
مستقل صدق  یک  ما  که  می گوید  انسجامی  رویکرد   مثاًل 
 بیرونی نداریم و هر نظریه ای که به صورت درونی به حدی
یعنی دانست؛  صادق  را  آن  می توان  می رسد،  انسجام   از 
باشد. نداشته  ناسازگاری  خودش  میان  در  که   نظریه ای 
این رویکردها است؛ از   رویکرد چشم اندازگرا یکی دیگر 
و ندارد  وجود  مطلق  صدق  که  معتقدند  رویکرد  این   در 
حقیقت یک  به  بنگریم،  که  منظر  هر  از  موضوع  یک   به 
بیستم قرن  در  رویکرد  دو  این  می کنیم.  پیدا  دست   خاص 
 گسترش پیدا کردند و حمایت ها و صورت بندی هایی برای
 آن ها مطرح شد. اساساً زندگی فلسفی این است که شما به
 سؤاالت اساسی می پردازید و نقادی می کنید و هر زمان که
 به یک پاسخ رسیدید، بعد از مدت کوتاهی اشکالی در آن
به طور ولی  می شود،  پیدا  دیگری  فرد  یا  شما  توسط   پاسخ 
 کلی این سه رویکرد، رویکردهای جامع در مورد صدق و

کذب هستند.

 آیا پوزیتیویست ها نمایندۀ جریان انطباقی هستند؟
آن ها  از  گروهی  بودند.  عمیق  بسیار  پوزیتیویست ها 
منطقی  ابزارهای  از  یعنی  بودند؛  منطقی  پوزیتیویست های 
محسوب  عطف  نقطۀ  یک  گروه  این  می کردند.  استفاده 
آنتی رئالیسم  و  رئالیسم  بین  که  جهت  این  از  می شوند؛ 
االن،  تا  فلسفه  اهل  که  بودند  معتقد  و  کردند  ایجاد  تمایز 
آنتی رئالیست  را  خود  که  درحالی  بودند؛  رئالیست  همه 
در  آنچه  -برخالف  نبودند  نیز  ایده آلیست  و  می پنداشتند 
را  خود  منطقی،  پوزیتیویست های  می شود-  تصور  ایران 
آنتی رئالیست می دانستند و می گفتند که تالش برای تطبیق 

چیزی با چیزی فراتر از اندیشه ها، یک تالش باطل است و 
تمام آنچه در دسترس ماست، همین تحریکات حسی است. 
دچار  رویم،  فراتر  تحریکات حسی  از  کنیم  تالش  ما  اگر 
بودند  اشتباه روش شناختی شده ایم. آن ها تحت تأثیر کانت 
که در قرن هجدهم، بحث شیء فی نفسه را بیان کرده بود 
)یعنی اگر ما یک جهانی داریم که زبان و پدیده هایی دارد، 
یا شیء  نومن  این یک  فنومن هستند. عالوه بر  آن پدیده ها 
فی نفسه وجود دارد که مستقل از این پدیده ها است و این 

پدیدارها از آن نشأت می گیرند(.
را او  بودند،  کانت  تحت تأثیر  که  درحالی  گروه  این   البته 
نومن وجود  چگونه  کانت  که  می گفتند  و  نداشتند   قبول 
از نباید  ما  این صرفاً یک فرض است و   را مطرح می کند. 
بنابراین به یک معنا این گروه را  سطح فنومن فراتر رویم؛ 
فنومن ها از  رفتن  باال  برای  تالشی  هر  می نامند.   فنومنیست 
 فریبنده است. آن-ها نیز خود را نه ایده آلیست و نه تطابقی
 می دانستند، بلکه خود را آنتی رئالیست می دانستند؛ یعنی ما
نود نیستیم.  حقیقت  و  واقعیت  با  چیزی  دادن  تطبیق   دنبال 
پوزیتیویست ایران دربارۀ  پنج درصد آدم هایی که در   ها  و 
 صحبت می کنند، حتی یک متن از آن ها نخوانده اند و خیلی
می کنند. اظهارنظر  آنان  دربارۀ  راحتی  به  که  است   جالب 
می خواندم، علم  فلسفۀ  شریف  دانشگاه  در  که  زمانی   من 
متون را این  استادان خوبی داشتم و  بودم که   خوش شانس 
 می خواندیم و متوجه شدم که پوزیتیویست ها چه می گویند؛
اینکه آن مطالب را می پذیرم یا رد می کنم. من به  فارغ از 
 دفعات دیده ام کسانی که به پوزیتیویست ها انتقاد می کنند،
پوزیتیویست ها نخوانده اند.  را  وین  حلقۀ  مانیفست   حتی 
 دیدگاه تطابقی را اصاًل قبول نداشتند و می گفتند که اشتباه
از همین بودند.   و یک تالش بی ثمر است و آنتی رئالیست 
پیدا بسط  انسجام گرایی  بعدها  که  بود  پوزیتیویستی   نقادی 

کرد.

دربارۀ علم  که  بودند  معتقد   پوزیتیوست ها 
 پدیدارهایی که در ذهن ما می آید مطالعه می کند.
 این باعث نمی شود که علم تنها به یک بستۀ منطقی
و منظمی تبدیل شود که ارتباطی با خارج ندارد؟

اصاًل همین بوده است و می گفتند که هر چیزی فرای این 
یک تالش بی ثمر است و ما را به عبث گویی می رساند و تنها 
چیزی که ما داریم، همین پدیدارها هستند و کار علم نیز نظم 
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دادن به همین پدیدارها است. هر دانشمند و 
از  فراتر  را  پایش  می خواهد  که  فیلسوفی 
می رسد.  یاوه گویی  به  بگذارد،  پدیدارها 
ویتگنشتاین متقدم و راسل هم همین دیدگاه 
را داشتند؛ آن ها می گفتند که ما تنها پدیدار 
پدیدارها  ورای  چه بسا یک چیزی  و  داریم 
وجود دارد که آنان را به وجود می آورد که 
یا  و  نفسه کانت، خداوند  فی  می شود شیء 
هر موجود مطلقی. نوآوری فلسفی آن ها در 
از  پوزیتیویست ها  بود.  همین  هم  عصر  آن 
بودند و  فروتن  لحاظ معرفت شناختی کاماًل 
می گفتند که هرچه در اختیار ماست، پدیدار 
فلسفه،  متافیزیک،  آنان می گفتند که  است. 
روان شناسی،  از  بزرگی  بخش های  الهیات، 
صادق  نه  و...  دکارت  کانت،  فروید،  آراء 
پوچ  و  یاوه  همه  بلکه  هستند،  کاذب  نه  و 
و  صدق  قابل  و  هستند  بی معنی  و  عبث  و 
رادیکال  دیدگاه  اصلی  نکتۀ  نیستند.  کذب 

پوزیتویست های منطقی این بود.

 امروزه وقتی می گوییم چیزی علمی
دقیقًا ما  منظور  غیرعلمی،  و   است 
آن پشت  دیدگاهی  چه  و   چیست 

وجود دارد؟
نمی شود.  متوقف  هیچ گاه  بشری  اندیشۀ 
و  آمده اند  مختلفی  افراد  این مدت  تمام  در 
چیزی  چه  و  علمی  چیزی  چه  اینکه  دربارۀ 
غیرعلمی است، بحث کرده اند. مشهورترین 
موضوعات  این  است.  کوهن  توماس  آن ها 

ما مدت ها است که فکر می کنیم هیچ  ندارند.  پایانی  هیچ 
نداریم.  کند،  جدا  غیرعلم  از  را  علم  که  آشکاری  معیار 
علمی  معیار  اینکه  اما  است؛  ارزش  یک  بودن  ابطال پذیر 
نیست. دیدگاه فالسفه در طول  این طور  باشد، دیگر  بودن 
حقیقت  در  می شود.  عوض  و  می کند  تغییر  بارها  زندگی 
بزرگ ترین منتقد اندیشمندان، خودشان هستند. ما در حال 
باشند.  داشته  باور  آن  به  همه  که  نداریم  دیدگاهی  حاضر 
و  می شوند  ترکیب  هم  با  و  می آیند  مختلفی  رویکردهای 
این روند همواره ادامه دارد. حتی برخی می گویند که تمام 
این دعواها اشتباه بوده و به خطا رفته است. مثل هر حوزه ای 
که  ندارد  وجود  مستقیمی  جواب  نیز  اینجا  در  فلسفه،  در 

همه را به خود جلب کند. ما دیگر نمی گوییم مرز قاطعی 
بین علم و غیرعلم وجود دارد؛ اما کماکان سؤال از اینکه 
چه چیزی علمی و چه چیزی غیرعلمی است، مطرح است 
از دست داده است و بیشتر  البته اهمیت خودش را نسبتاً  و 
می دانیم،  علمی  که  را  است که چیزی  این  سر  بر  بحث ها 
چگونه کار می کند و پیش می رود. این سؤال که چه چیزی 
ما  برای  می شود،  علمی  چیزی  وقتی  چرا  و  است  علمی 
ارزش پیدا می کند، محل بحث است؛ البته این سؤال پیش 
از آنکه در روش شناسی و منطق علم دنبال شود، بیشتر سوال 
روان شناختی و جامعه شناختی است؛ زیرا مسئلۀ جذابیت و 
مانند آن ها بیشتر روانی و اجتماعی است. این گونه بحث ها در 
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جامعه شناسی است و از دهۀ شصت و هفتاد بسیاری از افراد 
تحصیل کرده روان شناسی، جامعه شناسی و بعد نوروساینس 
و... در این بحث ها وارد شدند. ما اکنون حتی اقتصاد علم 
به تدریج  دیگر  دلیل  این  به  داریم،  نیز  علم  روان شناسی  و 
به این گونه مباحث »مطالعات علم« گفتند و نه صرفاً فلسفۀ 
علم که مطالعات علم شامل فلسفۀ علم، روش شناسی علم، 
روان شناسی، سیاست، جامعه شناسی علم و حتی تاریخ علم 

نیز می شود.

 پس علم یک نهاد مستقل است و آن نهاد، منطقی
 دارد که بررسی آن بر عهدۀ فلسفۀ علم است که
 منطق تحول آن را بررسی می کند؛ اما از این نظر
 که علم یک نهاد است و با انسان ها ارتباط دارد و
 ممکن است حوادث متعددی بر آن اثر بگذارد و
 خودش بر چیزهای دیگر اثر بگذارد، جامعه شناسان

و روان شناسان معرفت علم را مطالعه می کنند؟
انسان  می برند،  پیش  را  علم  که  کسانی  علم  خود  در 
فقط  پس  دارند؛  زیادی  بد  و  خوب  ویژگی های  و  هستند 
مصرف کنندگان علم نیستند که روان دارند، بلکه حتی درون 
علم را هم می توان بررسِی روان شناسانه و جامعه شناسانه کرد، 
چون دانشمندان هم انسان هستند، نه قدیس و نبی. در بعضی 
از موارد نظریه ای علمی می شود؛ نه به این دلیل که شواهدی 
قوی دارد، بلکه چون فرد ارائه دهنده کاریزما دارد و بعضی 
نظریات به رغم وجود شواهد، به این دلیل که گویندۀ آن ها 
نیست،  مشهوری  دانشگاه  استاد  یا  ندارد  معتبری  مدرک 
نهاد  درون  بیرون،  عالوه بر  ما  پس  نمی کند؛  کسب  اعتبار 

علم را هم می توانیم با روان شناسی بررسی کنیم.

امر هنوز  علم  فرمودید،  شما  که  این گونه   پس 
 مشخص و قطعی ندارد و بر سر مسائل مختلف آن
 بحث و چالش وجود دارد؛ اما اغلب در ایران علم
 تبدیل به دوگانگی ها شده است؛ مثاًل بعضی وقت ها
و یکپارچه  و  مشخص  واضح،  را  علم  دانشگاه   در 
از فارغ  که  جهان شمول  و  یقینی  امری  مثابۀ   به 
 ارزش ها است، می دانند و از سویی دیگر عده ای
 با تکیه بر آراء فوکو و کوهن و جامعه شناسی علم
 و... علم را به شدت نسبی و سلیقه ای می دانند که

عده ای غرض ورزی  یا  قدرت  روابط   محصول 
چرا است.  سلطه گرانه  اهداف  بردن  پیش   برای 

این اتفاق رخ می دهد؟
در هر دو طرف، مغالطۀ پهلوان رخ می دهد؛ بعضی  علم 
را مقدس و مطهر می کنند و برخی آن را بازی بی سرانجامی 
بر  اتفاقات  این  است.  سرمایه داری  دست  در  که  می دانند 
سر همۀ امور رخ می دهد، حتی بر سر فلسفۀ اسالمی؛ یکی 
یکی  و  است  حقیقت  عین  و  خالص  فلسفه  این  می گوید 
یونانیان است و چنین و چنان. علم  می گوید تکرار حرف 
چون مهم ترین دستاورد اروپایی است، بسیار مهم و محترم 
سالیان سال  و... که  ایران  مانند چین،  می شود. کشورهایی 
از همه لحاظ برتر بودند، ناگهان از تمدن نوظهور اروپایی 
شکست خوردند و به این نتیجه رسیدند که علم و تکنولوژی 
حتی  شرقی  شدند.  بیزار  علم  از  لذا  شد؛  شکستشان  باعث 
ما  است.  متنفر  آن ها  از  بگیرد،  خود  به  اروپایی  ظاهر  اگر 
ایرانی ها در دوگانه هایی گیر کردیم؛ هم قدرت غربیان را 
دوست داریم و هم به خاطر تصرف شهرهایمان و... از آن ها 
اما  نقد کنیم،  را  علم  داریم  ما دوست  بدمان می آید؛ پس 
نسبی گرایان  است.  شده  آن ها  قدرت  باعث  علم  می دانیم 
در ایران نقدهای رادیکال می کنند و دقت نمی کنند که آن 
را  دین  حتی  و  کالم  و  اسالمی  فلسفۀ  نسبی گرایی،   ابزار 
هم متزلزل می کند. معیاری که دربارۀ دیگران به کار گرفته 
به کار رود، وگرنه می شود  دربارۀ خود هم  باید  می شود، 

مغالطۀ معیار دوگانه.
 اما مردم عادی اغلب اسیر تصورات غیرواقعی از علم هستند.
 این موضوع محدود به ایران نیست، بلکه در آمریکا، اروپا
نیز  و... هم هست. اعتراضات ضد واکسن در آن کشورها 
 وجود دارد و مردم بسیار به محدودیت های کرونایی اعتراض
 کردند. یکی از کارهای افراد متخصص در زمینۀ علم این
 است که حوزۀ عمومی علم را درست معرفی کنند، زیرا که
 علم نه آن قدر مطهر و خالص است که در روش تحقیق گفته
 شود و نه آن قدر بی در و پیکر است که هیچ اعتباری نداشته
 باشد؛ اما مشکل این است که غالباً گفت وگو رخ نمی دهد
 و هر دو طرف یکدیگر را محکوم می کنند. ما و بسیاری از
 افراد درگیر کلیشه ها می شویم و چون قدرت نقادی امری را

نداریم، می گوییم کاًل به خطا رفته و غلط است.
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اغلب آن،  پیدایش  اوایل  در  مخصوصاً  مدرن  انسانی   علوم 
و می برد  سر  به  شدن  طبیعی  علوم  و  ریاضیات  رؤیای   در 
این علوم می دانست. دکارت به  را رسیدن   غایت آمال خود 
 می خواست تمام علوم را به شکل ریاضی درآورد، آگوست
 کنت به دنبال فیزیک اجتماعی بود و اسکینر به شوق رسیدن
نیوتون، روان شناسی را علم رفتار دانست.  به فیزیک و طرح 

 حال در این میان پزشکی چه نقشی دارد؟
 آنچه معموالً مغفول قرار گرفته است، نقش علم پزشکی در
به ویژه روان شناسی، جامعه شناسی، انسانی   شکل گیری علوم 
در پزشکی  نقش  به  پرداخت  است.  و...   جرم شناسی 
است؛ کلینیکی  درمان  وجود  بحث  برای  اغلب   روان شناسی 
 یعنی جایی که متخصص پشت میز می نشیند و مراجع یا همان
 بیمار، عاجزانه منتظر نسخۀ پزشک یا روان شناس است. آن ها
 شباهت را به این حد محدود می دانند یا نهایتاً به دلیل اهمیت
اما می شوند؛  قائل  شباهتی  علم  دو  هر  در  زیستی   بحث های 
 پزشکی نقشی بسیار مهم تر و حیاتی تر برای علوم انسانی دارد
 و این اهمیت حتی محدود به روش علمی نیست، بلکه مربوط
 به خود موضوع علوم انسانی است. پزشکی توانست با گذر از
 ایده های طب سنتی و طب رده بندی، علِم فرد را تشکیل دهد
نابهنجاری، مفهوم  طرح  با  و  دهد  قرار  ابژۀ خود  را  انسان   و 

آسیب شناسی روانی و اجتماعی را متولد سازد. 
انتزاعی و بیماری را امری کلی و   پزشکِی اخالطی و سنتی، 
می دانستند؛ بدن  چهارگانۀ  اخالط  خوردن  هم  به   محصول 
 یعنی جهان طبیعت از چهار عنصر آب، خاک، آتش و هوا
 ساخته شده است و این در ترکیب بدن انسان به عنوان بخشی
اعتدال در اخالط در حالت  این  دارد.  نیز حضور   از طبیعت 
 بدن به سر می برند و زمانی که این تعادل به هم می خورد، فرد
 بیمار می شود؛ بنابراین بیماری چیزی نیست جز به هم ریختن

اعتدال اخالط بدن.
این به هم خوردن تعادل، خودش را در قسمتی از بدن نشان 
بدن  بلکه  نیست،  بدن  از  عضوی  بیماری  منشأ  پس  می دهد؛ 
فقط محلی است که بیماری خودش را در آنجا نشان می دهد 
دنبال  به  بیماری  پیدا کردن  برای  ما  که  است  دلیل  این  به  و 
نگاه،  این  در  که  است  واضح  همچنین  نیستیم.  تشریح عضو 
بیماری امری وجودی نیست، بلکه بیماری، فقدان سالمتی و 
امری عدمی است؛ لذا ما در بدن به دنبال بیماری نمی گردیم.  
این داشت.  نام  رده بندی  پزشکی  پزشکی،  از  دیگری   نوع 

بالینی مدرن پزشکی  و  پزشکی سنتی  بین   پزشکی حدفاصل 
الزم شرط  را  بدن  عضو  یک  ابتالی  نیز  پزشکی  این   بود. 
بدنمند را  بیماری  دیگر،  عبارتی  به  و  نمی دانست   بیماری 
بر بیماری  بود که  معتقد  به گونه ای  بلکه  نمی گرفت،  نظر   در 
 بدن عارض می شود و با ورود به بدن، بیماری دچار تغییراتی
بیان دیگر، در پزشکِی رده بندی، نخست بیماری  می شود. به 
که همان طور  مثاًل  شد؛  رده بندی  و  تقسیم  منطقی  شکل   به 
تقسیم جوهری  موجوداِت  ارسطو،  مشهور  تقسیم بندی   در 
و نموکننده  به  جسم  بعد  و  غیرجسم  و  جسم  به   می شدند 
 غیرنموکننده تقسیم می شد و... بیماری را به این شکِل منطقی
 تقسیم می کنیم )بیماری یا تب است یا غیر تب و... (؛ سپس
 افراد بیمار مصداق هایی می شوند که ما آن بیماری را باید در
 او پیدا کنیم؛ یعنی بیماری امری کلی و انتزاعی است که حاال
 در بدن حلول کرده است و ما دنبال پیدا کردن ذات بیماری

هستیم. 
با بحران مواجه شد و آن زمان بود این پزشکی سرانجام   اما 
 که اساتید پزشکی مجبور شدند برای آموزش پزشکی، ذات
دانشجویان به  را  بتوانند آن  تا  بیابند  بیمار  بدن  را در   بیماری 
 نشان دهند. مشکل اینجا بود که واقعیت مطابق مفاهیم آن ها
 نبود و بدن مانند مزاحمی بود که حقیقت بیماری را تحریف
 کرده بود؛ یعنی خلوص ذات بیماری در ورود به بدن دچار
در و  بود  نمانده  باقی  ذاتی  دیگر  و  بود  شده   ناخالصی هایی 
 نتیجه نشان دادن آن را سخت یا ناممکن کرده بود. پزشکی
این رویکرد بیماری داشت.  به  نگاه دیگری  اما   بالینی مدرن 

روان شناسی در آرزوی تولد در اتاق عمل
سخنی در باب مرگ انسان و پزشکینه بودن علوم انسانی مدرن



نشریۀ طلیعه

:::30

لذا نمی کرد؛  بدن  اخالط  و  انتزاعی  مفاهیم  اسیر  را   خود 
 بیماری را امری وجودی و محصل۱ دانست؛ امری که باید
اعضای بافت  در  اختالل  اصوالً  زیرا  یافت؛  بدن  در  را   آن 
به وجود را  مرضی  پدیدۀ  بدن،  عملکرد  در  اختالل  یا   بدن 
فیزیولوژی و  تشریحی  آسیب شناسِی  دانِش  لذا   می آورد؛ 
و بیماری  یافتن  برای  راه  بهترین  تشریح،  اکنون  شد.   مهم 
 بررسی آن شد و این امر جز با مرگ انسان میسر نبود، پس
 چند جسد را بشکافید! پزشکان با شکافت جسد می توانستند
است بیماری شده  این  باعث   ببینند که آسیب کدام عضو 
 و سرگذشت مرض را در جسم بخوانند. پزشکی، گم شدۀ
جسد در  بلکه  زنده،  انسان  در  نه  را  بیماری  یعنی   خویش 
جنازۀ بر  را  علم، خودش  این گونه  یافت.  ابژه شده  و   مرده 

مرده بنا کرد.
مسائل به  بیماری  دربارۀ  پزشکان  مرده،  اجساد  شکافتن   با 
ویژگی های تمام  با  موردمطالعه  فرد  و  بردند  پی   جدیدی 
مسائلی یعنی  کرد؛  بیماری کمک  فهم  به   منحصربه فردش 
به و... همگی می توانند  فرد  بدن، سن   مانند جنسیت، وزن 
پزشکی رده بندی برخالف  بیماری کمک کنند.   تشخیص 
مفهوم تحریف  باعث  بدنی  جزئی  ویژگی های  آن  در   که 
روانی اختالالت  برخی  تشخیص  در  )مثاًل  می شد   بیماری 
مشخصی(. جنسیت  یا  و  مشخصی  سن  برای   می گویند 
فرد نگاه،  این  در  شد.  تأسیس  فرد  علِم  که  بود   این گونه 
و کلی  مفهوم  مثابۀ  به  انسان  از  صحبتی  دیگر  و  شد   مهم 
 مصداق بیمارِی انتزاعی در میان نیست. به این معنا که دیگر
 پزشک مفهوم بیماری را نمی سازد تا سپس دنبال مصادیق
 آن بگردد. در واقع اکنون منشأ علم، خوِد فرد است. شخص

»الجزئی قاعدۀ  منطق دانان سنتی  تبدیل شد،  فرد۳  به  مثال2   از 
 الیکون کاسبا و ال مکتسبا۴« را سرلوحۀ علم قرار داده بودند.
 بله، جزئی نه علم می دهد نه از علمی حاصل می شود؛ زیرا که
 موطن علم کلیات است و جزئی اگر خودش را به کلی وصل
 نکند، محسوس است و گذرا و علم، بر محسوِس ناپایدار بنا
 نمی گردد؛ اما اکنون فرد و امر جزئی، خود منشأ علم است.
و سر  متشخص  و  متعین  فرد  همین  با  نیز  مدرن  انسانی   علوم 
 کار دارند. روان شناسی از انسان به مثابۀ مفهوم کلی صحبت
 نمی کند؛ لذا برای مراجع پرونده تشکیل می دهد. پروندۀ بیمار

تمام جزئیات او را در بردارد.
 DSMشکل گیری طبقه بندی اختالالت در روان شناسی  مانند

بر تقسیم بندی های نه  بود،  افراد متعددی  مبتنی بر بررسی   و... 
دسته بندی داد.  رخ  رده بندی  پزشکی  در  آنچه  مانند   منطقی 
از بیش  پزشکی،  در  بیماری ها  مانند  روانی  اختالالت   کردن 
 حد وابسته به نشانه ها۵ و نشانگان۶ است و قائل به ذات بیماری
 نیست۷. البته بعد از اینکه نظریه ها مدون می شوند و جای پای
کلی نظریه هایی  به  تبدیل  اغلب  می کنند،  محکم  را   خود 
نقطۀ تدوین نظریه از موارد بحث ما در  لذا برخی   می شوند؛ 
 و لحظۀ تأسیس علوم انسانی است. فروید و دیگرانی چون او،
 آسیب شناسی و نظریه هایشان را نه از دریای ذهنیات، بلکه از
 سر و کله زدن با افراد۸ استخراج کردند. البته این حرف ها به
 مشهوراتی چون عینی بودن علم و واقعی بودن آن و کور بودن
 علوم گذشته از دیدن واقعیت های خارجی، ربطی ندارد و علم

مدرن نیز آکنده از نظریات و مشحون از انتزاعیات است.

احمد کاتب   روان شناسی ۹۷

۱. Positive

۲. Example

۳. Case

۴. جزئی نه کاسب است و نه مکتسب. منظور از این عبارت این است که ما با مفهوم جزئی نمی توانیم به شناختی برسیم و جزئی از آن  
جهت که جزئی است، مفید علم نیست و همچنین نتیجۀ شناخت ما نمی تواند جزئی باشد؛ زیرا شناخت به جزئی تعلق نمی گیرد.

۵. Symptom

۶. Syndrome

۷. مثاًل در اختالل افسردگی اساسی نشانه هایی مانند کاهش محسوس عالقه یا لذت در تمام یا بخشی از فعالیت های روز، خستگی یا  
 فقدان انرژی و... باعث تشخیص آن می شود و کنار هم قرار گرفتن این نشانه ها در نظمی خاص، نشانگان را می سازند و اختالل را معین

می کنند؛ پس گویا اختالل چیزی جز این نشانه ها نیست. 
۸. Cases
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 دانشگاه کلمبیا در بیست وچهارم فوریه ۱۹۱۳، میزبان جان
 بی. واتسون بود تا مقاالتی را در باب روان شناسی حیوانات
 ارائه دهد؛ اما واتسون ارائۀ خود را با مقاله ای آغاز کرد که
نگاه از  »روان شناسی،  شد:  رفتارگرایی  ایجاد  منشأ   بعدها 

یک رفتارگرا«. 
بود بشری  دانش  از  رسته ای  روان شناسی  روز،  آن  به   تا 
با این همه، با درون نگری وونت پیوند عمیقی داشت.   که 
 ابینگهاوس در سال ۱۸۸۵ با انتشار مقاله ای دربارۀ حافظه،
و حافظه  او  کرد.  وارد  وونتی  روان شناسی  به   ضربه ای 
 یادگیری را با روش آزمایشی مطالعه کرده بود که به زعم
 وونت، امری ناممکن به نظر می رسید. پس از او نیز تیچنر
وونت ساخت گرایی،  رویکرد  ایجاد  و  وونت  از  عبور   با 
نزدیک کرد. کارکردگرایی تاریخ  به   را یک قدم دیگر 
آوردند وارد  همکارانش  و  جیمز  که  بود  دیگری   ضربۀ 
روان شناسی به  را  ضربه  آخرین  واتسون  نهایت  در   و 
 غیرآمریکایی زد. پس از این، روان شناسی از ناحیۀ دوچ ها
 خارج شد و به سرمایه داران خوش خیال آمریکایی سپرده

شد؛ یک طفل سی وسه ساله.
 آن روز در دانشگاه کلمبیا روش درون نگری تا حد ممکن
 مورد انتقاد قرار گرفت. واتسون با جرئت و اطمینان بیان
»هشیاری« به هیچ وجه  روان شناسی  موضوع  که   می کرد 
مطالعه مورد  موضوع  باید  که  است  »رفتار«  این  و   نیست 
رفتارگرایی از  دقیقی  توصیف  این صحنه  اما  گیرد؛   قرار 
این در  نمی دهد.  دست  به  آن  ایجاد  چالش های   و 
آورد؛ نظر  در  را  دیگر  مهم  عنصر  دو  باید   صحنه آرایی 
به آن روز بخش تا  است که  فروید  عناصر،   نخستین آن 
 اعظم کار خویش را به سرانجام رسانده و حتی شاگردان
 خود را هم پرورش داده بود. دومین عنصر مهم اما کمتر
انگلیسی روان شناس  مک دوگال،  ویلیام   شناخته شده، 
جایگزین را  رفتار  واتسون  که  هنگامی  درست   است. 
را غریزه  مک دوگال  و  ناهشیار  فروید  می کرد،   هشیاری 
با رفتارگرایان  جانشین می کرد. بحث و جدل های فروید 

سفر هنگام  وی  نگرانی های  مهم ترین  از  یکی  است.   مشهور 
 به آمریکا برای ایراد پنج سخنرانی مشهورش، قدرت گرفتن
 رفتارگرایی بود. البته آینده نگری فروید بجا بود و چهار سال

بعد، لحظۀ انفطار رفتارگرایی رخ داد. 
سال یازده  رفتارگرایی،  با  مواجهه  در  مک دوگال  مهم   کار 
مقابل مک دوگال نشست  بعد رخ داد؛ در واشنگتن واتسون 
مناظره برندۀ  اینکه  با  مناظره کردند.  رفتارگرایی  مورد  در   و 
رفتارگرایی روان شناسی  محافل  اما  شد،  اعالم   مک دوگال 
از برای بدگویی  نتیجه فرصت خوبی  بودند و در   را پذیرفته 
مناظره در  مک دوگال  که  مباحثی  عمدۀ  یافتند.   مک دوگال 
تجربه های درون نگری،  باب  در  می کرد  طرح  واتسون   با 
 بشری و روان شناختی بود. او از این طریق توانست واتسون و
 رفتارگرایی را متهم به جبرگرایی و کم برآورد کردن نقش
پیوستی اما  کند؛  رفتارگرایی  انسان شناسی  در  انسانی   ارادۀ 
ناامیدکننده بود: »بر  که مک دوگال به مناظرۀ منتشرشده زد، 
 اساس تخمین بلندنظرانه ای از هوش مردم آمریکا حدس زده
 بودم که رفتارگرایی چند سال بعد از بین خواهد رفت. دکتر
خویش کشور  سربلندی  مایۀ  که  پیغمبری  عنوان  به   واتسون 

است، به فتوا دادن ادامه می دهد«. 
اهمیت تاریخی آنجا  این جریانات  تمام  از   مطالعه و آگاهی 
دیسیپلین یک  عنوان  به  روان شناسی  بررسی  در  که   می یابد 
 علمی، ما را از ساده انگاری در باب رویکردها بر حذر می دارد.
 معموالً در پاسخ به این پرسش که منادی رفتارگرایی کیست
 می شنویم: »بی. اف. اسکینر«. با اینکه این پاسخ اشتباه نیست؛

اما نمی توان برچسب درست را هم به آن چسباند.
رفتارگرایی که  بود  کسی  واتسون  غلط،  و  درست  از   فارغ 
مک دوگال و  کرد  مطرح  نظری  رویکرد  یک  عنوان  به   را 
 کسی بود که مهم ترین نقدها را به رفتارگرایی ایراد کرد، اما
بنابراین همیشه از این دو برده نمی شود؛  نامی   امروزه چندان 
قله به  را  ما  بازگشتن،  گاهی  که  باشیم  نکته  این  متوجه   باید 

می رساند، نه پیش رفتن. 

سیدمهدیار رحیمی   مشاوره ۹۸

به خاک سپاری واتسون
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 هر دانشجویی که مدال افتخار
به را  روان شناسی   دانشکدۀ 
 گردنش آویخته باشد، حداقل
 یک  بار اسم علوم شناختی را
 شنیده است و شاید نیم بیشتری
علم بزرگ  جنجال  از  ما،   از 
 شناختی در رابطه با اراده باخبر

باشیم.
آزمایشات طبق  ساده  زبان   به 
پیش فرد  هر  شناختی،   علوم 
 از آنکه تصمیم به انجام کاری
 بگیرد، فعل و انفعاالت مغزی و
 مجموعۀ افعال علت و معلولی
او فعالیت  موجب   نورون ها 
 می شوند؛ این فعالیت می تواند

رفتاری فعالیت  یا  کردن  توجه  مثل  ذهنی  فعالیت   یک 
 همچون بشکن زدن باشد. در هر حال تصور همۀ ما دربارۀ
 تمام فعالیت ها این است که ابتدائاً اراده می کنیم و بعد کاری
بشکن سپس  می کنیم،  اراده  ابتدا  یعنی  می دهیم؛  انجام   را 

می زنیم.
فعل کنید،  این کار  به  اراده  اینکه  از  قبل  کنید  تصور   حال 
 و انفعاالت نورونی منجر به چنین تصمیمی ـ البته اگر بتوان
 اسمش را تصمیم گذاشت- در شما می شود. در این صورت

جایگاه ارادۀ فردی کجاست؟
»آزمایش زمینه،  این  در  آزمایشات  معروف ترین  از   یکی 
تا می دهند  شما  به  اهرمی  آزمایش  این  در  است.   لیبت« 
بسیار ساعت  یک  دهید.  تکان  را  آن  خواستید،   هروقت 
آن روی  نورانی  نقطۀ  یک  که  شماست  جلوی  هم   بزرگ 
 حرکت می کند تا بتوانید زمان را با دقت گزارش کنید. شما
 باید به نقطۀ نورانی نگاه کنید و به خاطر بسپارید که در کدام
 لحظه تصمیم گرفتید اهرم را حرکت دهید. از طرف دیگر،
 یک ساعت هم زیر این اهرم قرار دارد که لحظۀ حرکت آن
 را ثبت می کند. در واقع می توانیم حساب کنیم که چه وقت

فرمان حرکتِی آن حرکت در مغز شما صادر شده است.
اهرم دادن  حرکت  فرمان  صدور  آزمایش،  این  نتایج   طبق 
در می افتد.  اتفاق  دادن  حرکت  به  فرد  تصمیم  از   پیش 

 حقیقت فعل و انفعاالت مغزی زودتر از آن چیزی که ما آن
 را »اراده و تصمیم« می نامیم، رخ می دهند. شاهد این مدعا
 یک آزمایش ساده است که نشان می دهد با تحریک قسمتی
 از نواحی مغز، می توان به یک عضله در بدن دستور حرکت
 داد؛ ولو اینکه آزمایش شونده با آگاهی قبلی تصمیم به عدم

حرکت دادن آن عضله داشته باشد.
اتفاق این  ترتیِب  و  توالی  زمینۀ  در  پیچیده تری   آزمایشات 
با جهان  به روزرسانی اند.  حال  در  همچنان  که  گرفته   انجام 
 شتاب عجیبی به سمت تفسیر هرچِه بیشتر فرایندهای شناختی
 انسان حرکت می کند و روز به روز بر داده های حاصل از آن
 افزوده می شود. گاهی بر اساس همین آزمایشات، باورهای
نو از  و  متالشی  می نامیم،  اراده  آنچه  با  رابطه  در  ما   پیشین 
 ساخته می شوند و مجدداً در مسیر دستیابی به حقیقت پیش

می روند.
 آنچه باید بدان توجه داشت این است که دربارۀ انواع علوم
نهایی« وجود یا حتی »غلِط  نهایی« و  »درسِت  الزاماً   تجربی 
است؛ تغییر  حتی  و  تکمیل  پیشروی،  حال  در  علم   ندارد. 
 بنابراین هیچ کس نمی تواند در انتهای چنین مباحثی ادعا کند

که اراده بی اراده و نقطه سرخط.
باید صبور بود و پیش رفت.

سعیده رفیعی   مشاوره ۹۶

چالش شناخت جدید
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از یکی  انسان«  »ارادۀ  مسئلۀ  بشر،  تفکر  تاریخ  طول   در 
بوده  است. اندیشمندان  میان  در  مسائل   بحث برانگیزترین 
»ارادۀ را از طرف علم عصب شناسی،  نیز چالش هایی   امروزه 

)FreeWill( نشانه گرفته است. آزاد »
عصب شناسی علوم  در  که  پیشرفت هایی  با  اخیر  سالیان   در 
تصویربرداری دستگاه های  توسعۀ  و  اختراع  با  و  داده       رخ 
برای بسیاری     همانند MEG  ،PET و FMRI کارکردهای 
برخی ازاین رو  کرده اند.  مشخص  مغز،  راز  و  رمز  پر   جهان 
 عصب شناسان تالش می کنند از طریق ثبت فرایندهای مغزی و
 سیگنال های الکتریکی برای برخی حاالت ذهنی همچون ارادۀ

انسان، تبیین نوینی ارائه  دهند.
یک و  آمریکایی  محقق   ،)۱۹۱۶-2۰۰۷( لیبت   بنجامین 
 فیزیولوژیست اعصاب است که به دلیل آزمایش معروف خود
اندیشمندان  دربارۀ فرایند شکل گیری »ارادۀ آگاهانه« در بین 
۱۹۸۳ سال   در  همکارانش  کمک  به  او  است.  شده   مشهور 
فعل دادن  رخ  فرایند  مورد  در  را  جنجال برانگیزی   آزمایش 
اختیاری انجام داد. آن ها یافته ها و نتایج این  آزمایش را در مقالۀ
do we have free will“ آوردند. »آیا ما ارادۀ آزاد داریم؟»“?
 این آزمایش مورد توجه بسیاری از فیلسوفان، روان شناسان و
 دیگر عصب شناسان قرار گرفت. قرائت جدیدی که لیبت از
 ارادۀ آزاد ارائه داد، سبب شد تا از یک سو برخی فیلسوفان و
ارادۀ آزاد« مؤید دیدگاه  »توهم  را  نظریه  این   عصب شناسان، 
 بدانند. در طرف مقابل، بعضی دیگر یافته های این آزمایش را

با نظریه »ارادۀ آزاد« سازگار دانستند. 
 مسئلۀ ارادۀ انسان، یکی از مبانی اصلی نظام های اخالقی و دینی
دیگری مسائل  گیرد،  قرار  تردید  مورد  امر  این  اگر  و   است 
 همچون ارزش اخالقی، مسؤلیت پذیری، تکالیف الهی و کیفر
 و پاداش نیز زیر سؤال می رود؛ ازاین رو ما در این مقاله سعی

داریم این آزمایش را به طور مختصر بررسی کنیم.
تبیین آزمایش لبیت

با نصب با دستگاه DC و  با آزمایش هایی که  لیبت       بنجامین 
   الکترودهایی به نام الکتروانسفالوگرام )EEG( بر تارک سر و
 قسمت چپ قشر مغزی که ناحیۀ کنترل حرکت طرف راست
می باشد و همچنین با نصب الکترومایوگرام )EMG(  بر روی

 ماهیچه های دست راست، زمان تحریک آن ها و لحظۀ حرکت 
 دست را محاسبه کرد. این آزمایش ـ که بر روی گروه های مختلف

در ۴۰ سری انجام شد- تقریباً در %۹۰  نتیجه ای مشابه داشت.
تغییر آزادانه، یک  اختیاری  اعمال  از  پیش        لیبت مدعی شد که 
)RP(الکتریکی خاص در مغز رخ می دهد. وی اسم این تغییر را         

   Readiness Potential یا »پتانسیل آمادگی«گذاشت. 
ماهیچه تحریک  از  قبل  میلی ثانیه   ۵۵۰ حدود  آمادگی   پتانسیل 
 آغاز می شود )البته همان طور که در تصویر ذیل آمده، در اعمالی
 که از پیش برنامه ریزی شده، این زمان بیش از این، یعنی حدود
تا ۴۰۰  ۳۵۰ افراد   و  است(  فعل  انجام  از  پیش  میلی ثانیه   ۱۰۰۰ 
آگاه خود  قصد  از  آمادگی،  پتانسیل  شروع  از  بعد   میلی ثانیه 
کنش از  قبل  میلی ثانیه   2۰۰ حدود  نیز  قصد  این  البته   می شوند. 
 است. بنابر این مطالعات، لیبت نتیجه می گیرد که فرایند اختیاری
یافته ها این  ایشان،  نگاه  از  می شود.  آغاز  غیرآگاهانه   به طور 
محدود را  آزاد  ارادۀ  تأثیر  امکان  چگونگی  دربارۀ   دیدگاه ها 

 .)Libet,۱۹۹۹, p:۴۷( می کنند
بدین سان یافته  این  در  اختیاری  فعل  یک  انجام  فرایند   ازاین رو 

هست:
»پتانسیل را  مرحله  این  نام  وی  مغزی:  فرایند  شروع  لحظۀ   .۱     
آمادگی« )RP( نامیده که قبل از تحریک ماهیچه، تغییر آهستۀ
 خود را به طور »خودانگیخته« شروع می کند )حدود ۵۵۰ میلی ثانیه

پیش از انجام حرکت دست(.
2. زمان ارادۀ آگاهانه: لحظه ای که فرد از قصد و میل خود آگاه  
می شود و تصمیم می گیرد که دست خود را حرکت دهد )حدود
۳۵۰ میلی ثانیه بعد از RP  و حدود 2۰۰ ثانیه پیش از انجام

حرکت دست(.
شده تحریک  دست  ماهیچۀ  که  لحظه ای  فعل:  وقوع  زمان   .۳  
در اختیاری  دیگر، کنش  بیان  به  می کند؛  فرد حرکت   و دست 

خارج تحقق پیدا می کند.

ارادۀ آزاد؛ توهم یا واقعیت؟
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»فرایند می گیرد:  نتیجه  لیبت  بنجامین  یافته ها،  این   بنابر 
این و  دارد  غیرآگاهانه  منشأ  آگاهانه   اختیاری 
 منشأ غیرآگاهانه سبب اراده و میل به انجام کنش

اختیاری می شود«.
پژوهش این  یافته های  لیبت  بنجامین  منظر  از  این،  بر   افزون 
 تجربی در مباحث اخالقی و دینی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
از را  گناهی  فردی  اگر  فلسفی  و  دینی  نظام های  برخی   در 
 روی اختیار انجام دهد، باید پاسخگوی اعمال خود نیز باشد،
 اما مسئلۀ دیگر این است: آیا میل و گرایش به گناه نیز گناه
 است یا نه؟ بنا بر برخی نظام های دینی مانند مسیحیت، میل
میل این  به سبب  نیز گناه محسوب می شود و فرد    به گناه 
بر خود  مطالعات  بر  بنا  لیبت  اما  است؛  سرزنش   مستوجب 
 روی فرایند کنش اختیاری، معتقد است که میل به گناه، گناه

.(Libet,1999, p:54) نمی باشد
دارد؛ همخوانی  اسالم  دین  آموزه های  برخی  با  مطلب   این 
 یعنی اگر انسان  قصد گناه کند، ولی به مرحلۀ عمل نرسد،

مستحق کیفر نمی باشد.
بررسی دیدگاه لیبت:

 از یک سو،  اصل این آزمایش و یافته های آن از سوی برخی
»آرون است.  گرفته  قرار  تردید  مورد  عصب شناسان   از 
 شورگر«، از مؤسسۀ ملی بهداشت و پژوهش فرانسه، یکی از
 منتقدان جدی برای این نظریه به حساب می آید. شورگر و
 همکارانش سعی کرده اند تفسیر دیگری از پتانسیل آمادگی
 پیش از ارادۀ آگاهانه را ارائه دهند. این پژوهشگران احتمال
 می دهند که این تغییر نوسانات ممکن است نشانگر نوسانات
    تصادفی بوده و این احتمال هرگز در آزمایش لیبت مطرح

.)Schurger.et al, 2012, p:290)    نشده است 
این باره در  نیز  را  نقدها  برخی  می توان  این،  از  نظر   صرف 

مطرح کرد.

۱. نقد روش شناختی
این آزمایش می توان مطرح کرد،  نخستین نقدی که در مورد 
 به روش تجربی و آزمایشگاهی بنجامین لیبت در رویکردش به
 ارادۀ آگاهانه برمی گردد. همان طور که لیبت در آغاز مقالۀ خود
 تصریح می کند، وی با اتخاذ روش تجربی می خواهد مسئلۀ ارادۀ
 آزاد را تبیین کند؛ اما روش تجربی به تنهایی نمی تواند تبیینی
 جامع از مسئلۀ ارادۀ آزاد ارائه دهد، بلکه باید به جنبه های فلسفی
 و عقلی این مسئله نیز توجه داشت؛ زیرا اراده یک حالت ذهنی
 و نفسانی می باشد و همۀ جنبه های حالت ذهنی را نمی-توان از
 طریق روش حسی و تجربی کنکاش کرد. در اینجا نمی خواهیم
 به طور مفصل به نقد روش شناختی این مسئله وارد شویم. به نظر
 نگارنده، روش تجربی و یافته های آن با رعایت شرایط خودش
 و در حوزۀ علوم طبیعی، دارای اعتبار خاص خود می باشد؛ اما
 تنها با رویکرد تجربی نمی توان همۀ ابعاد ارادۀ انسان را شناخت.
 یورگن هابرماس نیز به نوعی به این موضوع اشاره کرده است:
 »تصویر پیچیده تِر تعامل میان مغزی که ذهن را متعین می سازد
 و ذهنی که مغز را برنامه ریزی می کند،  محصول تأملی فلسفی
)هابرماس، ۱۳۹۳، طبیعی«  علوم  معرفت  از  قطعه ای  نه  و   است 

ص ۷۵(.
 افزون بر این، در مقالۀ لیبت به طور غیرمستقیم به این مسئله اشاره
الکتریکی قابل پیام های  ارادۀ آگاهانه از طریق   شده که مسئلۀ 
 مشاهده نیست؛ به طور نمونه، در جایی او از خوِد آزمایش شونده ها
 می خواهد که با نگاه به ساعت، زمان آگاهی خود را از اراده و
 میلشان بیان کنند. همچنین وی در پایان مقالۀ خود برای اتخاذ
که می کند  اذعان  اختیارگرایی،  و  رویکرد جبرگرایی  دو   بین 
 برای هیچ یک از این دو نظریه نمی توان شواهد علمی ارائه کرد

و در نهایت به شهود و حس درونی متوسل می شود.
بررسی کلی و اجمالی می توان فلسفی، در یک  بر دیدگاه   بنا 
دانشمندان و  فیلسوفان  برخی  دیدگاه  با  یافته     این   گفت 
 دوگانه انگار سازگاری ندارد؛ زیرا  بنا بر دیدگاه آن ها که قائل
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 به حقیقتی به نام نفس یا ذهن هستند، اراده یک حالت نفسانی
 و ذهنی است. ازاین رو انسان وقتی می خواهد کنشی را انجام
 دهد، نخست نفس و یا ذهن انسان اراده می کند، سپس به مغز
به را  از طریق سیستم عصبی دست  نیز  مغز   دستور می دهد، 
 حرکت درمی آورد. ازاین رو اراده منشأ آگاهانه دارد و این

مطلب با یافته  های لیبت در تعارض است.
2. بررسی توهم اراده یا ارادۀ آزاد بنا بر آزمایش لیبت:

منجر لیبت  آزمایش  آیا  که  است  این  راستای  در  دوم   نقد 
 به »جبرگرایی« یا »توهم اراده« انسان می  شود؟ به طور نمونه، 
که است  کسانی  از  اجتماعی،  فیلسوف  هابرماس،   یورگن 
 معتقد است آزمایش لیبت منجر به دیدگاه جبرگرایی می شود.
 البته وی بیان می کند که دیدگاه لیبت نمی تواند مدافع خوبی

برای جبرگرایی باشد )هابرماس، ۱۳۹۳، ص ۷۶(.
 از سوی دیگر برخی عصب شناسان، از تحقیقات بنجامین 
لیبت دیدگاه »توهم ارادۀ آزاد« را برداشت کرده اند. یکی از 
این افراد ، دکتر راماچاندران است. به باور وی، چون فرایند 
فعالیت  به  شروع  اراده  آگاهی  از  قبل  میلی ثانیه  چند  مغزی 
می کند، »به این معنی است که در حقیقت مغز شما در جایگاه 
کنترل قرار گرفته و ارادۀ آزاد شما فقط نوعی توجیه از وقوع 
)نوعی توهم( است -همچون ناخدایی که فکر می کند امواج 
طوفان در کنترل او است و یا رئیس جمهور آمریکا که اعتقاد 
)راماچاندران، ۱۳۸۷،  دارد«  در دست  را  کنترل جهان  دارد 
از  هندی- آمریکایی  عصب شناس  این  ازاین رو،   .)۱۱۶ ص 
یافته های آزمایشگاهی لیبت مبنی بر پیشی گرفتن فرایند مغزی 
اراده، توهم و  نتیجه می گیرد که  ارادۀ آگاهانه،  این گونه  بر 
فریبی بیش نیست و در واقع این مغز هست که همه کاره است.
 حال یک سؤال اساسی مطرح می شود که آیا بنجامین لیبت،
 منکر ارادۀ آزاد بوده و ارادۀ انسان را توهمی بیش نمی دانسته
که می شود  مشخص  وی  معروف  مقالۀ  بررسی  با   است؟ 
منشأ عنوان  به  را  آمادگی  پتانسیل  لیبت  بنجامین   هرچند 
منکر وی  اما  می گیرد،  نظر  در  آگاهانه  ارادۀ   شکل گیری 
 ارادۀ آزاد نمی باشد. او منتقد دیدگاه جبرگرایان است )لیبت،
اتخاذ در  تجربی  دانشمند  این  همچنین  ص۳۱2(.   ،۱۳۹۳ 
به تجربۀ حسی یا »اختیار«،   رویکرد درست در مسئلۀ »جبر« 
بر بنا  که  می کند  اذعان  او  می شود.  متوسل  درونی   و شهود 
 یافت درونی انسان ها از اعمالشان،  نظریۀ اختیار پذیرفتنی تر به
 نظر می رسد: »واقعیت پدیداری این است که بیشتر ما احساس

می کنیم دارای اختیار هستیم«.
 خالصه اینکه او جمع بندی خود را دربارۀ ارادۀ آزاد این گونه

بیان می کند:

 پس نتیجه گیری من درباره ارادۀ آزاد -آزاد به معنای واقعی
به آزاد  ارادۀ  دیدگاه  که  است  این  نامتعین-  مفهوم  در   و 
 لحاظ علمی، اگر بهتر از دیدگاه تعین گرایی )جبرگرایی(
چنین دست کم  است...  خوبی  دیدگاه  دست کم   نباشد، 
احساس و  بپذیریم  را  آن  ما  که  می دهد  اجازه   دیدگاهی 
 عمیق خودمان را با اینکه ارادۀ آزاد داریم، سازگار کنیم.
 ما به دیدگاهی نیاز نداریم که خودمان را به عنوان ماشینی
 فرض کنیم که کنش آن به طور کامل توسط قوانین فیزیک

.)Libet,1999, p:56( شناخته شده، کنترل شده است
که می کند  تصریح  لیبت  بنجامین  مطالب،  این  بر   بنا 
 نمی توان ارادۀ آزاد را انکار کرد. انسان ها به طور شهودی
 در درون خود می یابند که در برخی کنش های خود دارای
دکتر همانند  از عصب شناسان  برخی  اینکه  هستند.   اختیار 
»توهم بر  حمل  را  لیبت  بنجامین  یافته های   راماچانداران، 
 ارادۀ آزاد«  کنند یا اینکه بعضی فیلسوفان همچون هابرماس،
 از آزمایش لیبت دیدگاه تعین گرایی را برداشت کنند، در

تعارض آشکار با دیدگاه وی می باشد. 
 افزون بر این، لیبت در آزمایش خود به نقش اراده تصریح
 کرد و برای اختیار نقش »وتو« یا متوقف کنندۀ کنش قائل
 شد؛ یعنی انسان پس از آگاهی از اراده حدود 2۰۰ میلی ثانیه
 زمان دارد که آن فعل را انجام دهد یا جلوی آن را بگیرد

.(Libet,1999, p:54)
جمع بندی

امر یک  عنوان  به  را  اختیار گرایی  لیبت  یک سو   از 
وی تحقیقات  بر  بنا  دیگر،  سوی  از  و  می پذیرد    شهودی 
است؛ ناآگاهانه  مغزِی  فرایندهای  مبتنی بر  آگاهانه   ارادۀ 
بنابراین هستند؛  مؤثر  اراده  در شکل  فیزیکی  قوانین   یعنی 
 به هیچ وجه آزمایش بنجامین لیبت، مؤید فرضیه های توهم
همچون عصب شناسان  برخی  سوی  از  که  آزاد   ارادۀ 
 راماچاندارن مطرح شده است، نخواهد بود. نوشتار حاضر
 بیشتر از این گنجایش نداشت تا بنا بر مباحث فلسفۀ اسالمی
 و روان شناسی اسالمی این مسئله را بررسی کنیم. در نوشتار
 دیگری امکان وجود منشأ مغزی و مادی برای ارادۀ انسان و
 سازگاری آن با مبانی روان شناسی اسالمی را به طور مفصل
عنوان با  ان شاءاهلل  نزدیک  آیندۀ  در  که  کرده ایم   بررسی 
 »نگرشی از منظر حکمت متعالیه بر آزمایش بنجامین لیبت

در باب ارادۀ آزاد« به چاپ خواهد رسید.

حمید محسنی   دانشجوی دکتری فلسفۀ اسالمی
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قرن دو  طول  در  روان شناسان  ادعاهای  از   یکی 
آیا است.  انسان  رفتار  پیش بینی  قدرت   گذشته، 
یا قربانیان تجارب  ما بر سرنوشت خود حاکمیم 
 گذشته، عوامل زیستی و نیروهای ناهشیار هستیم؟
پاسخ دو  اگزیستانسیالیسم  و  روان کاوی   مکاتب 

متفاوت به این پرسش می دهند.
 اولین مکتبی که به نوعی مفهوم انتخاب آگاهانه
بود. فروید برد، مکتب روان کاوی   را زیر سؤال 
 ماهیت محتواهای روانی را به سه دستۀ هشیار، نیمه
 هشیار و ناهشیار تقسیم بندی کرد. مفهوم ناهشیار
 سلسله موضوعاتی را به روان شناسی وارد کرد. از
 آنجا که ناهشیار مخزن تجربیات گذشته است و
 بیشترین تأثیر را بر گرایش ها و رفتارهای حال و
 آیندۀ ما دارد، این مکتب تجارب گذشتۀ فرد را
 در پی ریزی شخصیت انسان مؤثر می داند؛ تا آنجا
 که ضمیر ناهشیار اصلی ترین علت رفتارهای فرد
 شمرده می شود. فروید به کودکی توجه ویژه ای
مراقبان دارای  کودِک  او  پیروان  نگاه  در   دارد. 
 سرد و بی توجه، در بزرگسالی شخصیت منزوی
مفهوم به  توجه  داشت.  خواهد  اجتناب گر   و 

 ناهشیار به ما نشان می دهد که علت بسیاری از رفتارهایمان
وادار را  ما  نیرویی درونی،  پنهان است و گویی  نظرمان   از 
را اختیار آن  با  انجام کاری می سازد که گمان می کنیم   به 
به عقیدۀ نیست.  این اختیار توهمی بیش  اما   انجام داده ایم، 
 فروید آنچه از ذهن ما رانده شده، وارد ناهشیار می گردد و
 بر انسان تسلط دارد. او بخش زیادی از ناهشیار را مربوط به
 تجربیات دورۀ رشد سریع، یعنی کودکی دانسته و از آن به

عنوان اصل علیت یاد می کند.
آزاد ارادۀ  مسئلۀ  به  متفاوت  به گونه ای   اگزیستانسیالیسم 
 انسان پاسخ می دهد. در نگاه پیروان این مکتب، هدف ها و
 طرح های انسان موجب حرکت او می شوند، نه گذشته اش.
 آن ها حضور انسان در جهان با شرایط ویژۀ خود را مسبب

 شکل گیری ذهنیت خاص هر فرد می دانند که باعث ایجاد
 تصمیم می شود. در واقع انسان در این نگاه محصول ناگزیر
زندگی، مراحل  همۀ  بلکه  نیست،  کودکی  دوران   شرایط 
 تجاربی در ذهن فرد ایجاد می کنند که برآیند آن ها باعث
نوع این  در  تصمیم سازی خواهد شد.  و  تفکر   شکل گیری 
 تصمیم گیری، ارادۀ فرد است که تصمیم نهایی را می سازد،

نه عوامل تجربی.
در زیادی  طرفداران  نظریات  این  از  کدام  هر   گرچه 
مهم مسئلۀ  هنوز  اختیار  و  جبر  مسئلۀ  اما  دارند،  علم   دنیای 
و آگاهانه  ما  تصمیمات  از  مقدار  چه  اینکه  و   انسان هاست 
انسان ها بر  هنوز  که  رازی ست  است،  نا هشیارانه  مقدار   چه 

پوشیده مانده است.

مریم جهان بین  روان شناسی ۹۶

اختیار یا توهم آن؟
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کمی بخشی شان،  تحقق  از  پیش  دنیا  یادگیری های   اغلب 
 گیج بودن همراه خود دارند؛ مثل گیجِی آنکه در نوزادی
می رفتیم، آغوششان  در  که  غریبه هایی  از  را  مادر   چگونه 
 متمایز کنیم یا گیجی آنکه چگونه در مهدکودک جهت
 راست و چپمان را بشناسیم )بگذریم که خیلی ها هنوز هم
 گیج مانده اند( یا گیجی آنکه حواسمان باشد در دبیرستان
چگونه آنکه  گیجِی  یا  اجازه«  »خانم  نگوییم  آقا  معلم   به 
 رتبۀ کنکورمان را از شارژ ایرانسل تشخیص بدهیم و از این

دست مثال ها.
عالم حیرانِی  تنها  علم  گیجی  بگذریم،  که  این ها  همۀ   از 
 امکان است که بشر برایش سر و دست می شکند و غرولند

نمی کند.
 پس یادگیری امروزمان در حوزۀ روان شناسی غیرعلمی را
 در حالی آغاز می کنیم که قاعدۀ اول صدایمان می زند: »از

گیجی مسیر لذت ببر رفیق!«
 نمی دانم چند نفر از افرادی که این نوشته را می خوانند، اهل

مطالعۀ مباحث جامعه شناختی هستند.
قاعدتاً اگر کتابخانه تان مأمِن »جامعه شناسی« آنتونی گیدنز، 
»نظریۀ کنش ارتباطی« هابرماس، »اقتصاد و جامعه« ماکس 
هم  نباشد  رضاقلی  علی  نخبه کشی«  »جامعه شناسی  و  وبر 
جماهیر  اتحاد  نام  شده  که  هم  یک  بار  برای  دست کم 

شوروی و ماجرای فروپاشی آن به گوشتان خورده است.
 حال شاید برایتان این سؤال مطرح شود که چرا ماشین زمان
 را با َسری که از شلوغی نمی شود خاراند، قرض گرفته ایم
جوامع به  دارد  روان شناختی  فضای  که  نشریه ای  از   تا 
 پساشوروی سفر کنیم؛ به همین علت است که دوست دارم

دومین قاعده را در اینجا عنوان کنم:
»در برابر ابهامات موجود از آنچه که نمی دانی، صبور باش  

رفیق!«
و چشمانمان عقلمان خوب کار می کند  باشیم،   صبور که 
اعتراضات صدای  می توانیم  مثاًل  می بینند؛   عمیق تر 
اوکراین گرجستان،  چون  کشورهایی  رنگِی   انقالب های 

و... را بشنویم.
نمی شناسند را  رنگی  انقالب های  که  آن هایی  برای   جانم 
بدون که  هستند  حرکاتی  رشته  همان  این ها  که   بگوید 
دم اغتشاشاِت  بدون  و  تانک  و  توپ  بدون   خونریزی، 
حتی یا  و  تعیین  را  دولتی  عزل،  را  مسئولی   انتخاباتی، 

حکومتی را دگرگون می کنند.
 البته حق می دهم که برایشان کمی ناآشنا به نظر برسد؛ چراکه
 در زادگاهشان ماجرا کمی متفاوت است و مسئولی حذف

نمی شود، بلکه تنها از میزی به میزی دیگر منتقل می شود.
همۀ این ها را گفتم تا بگویم ”fake psychology“  یا همان
انقالب های آن  مثل  هم  خودمان  زرِد«  »روان شناسی   همان 

سرخ و نارنجی است؛ غیر تخصصی و غیرعلمی!
نقشی شتاب زده در کسب و بقای منفعت های بسیار!

 روان شناسی زرد بدون ذره ای مخالفت با موضعی، آرام آرام
و مدرن  البه الی کشفیات  را  می نهد، خودش  پیش  به   قدم 
مخاطب دل  در  آن چنان  و  می دهد  جای  همه فهم   منطِق 
فکری اش بنیان  چندشبه  می کند  وادار  را  او  که   می نشیند 
و بریزد  فرو  گفتیم،  پیش تر  که  دولت هایی  همان  مثل   را 

حماسه ها به پا کند.
 به اسم روان شناسی سفره ای می اندازد از این سر تا آن سر که
 قوِت غالبش رمالی ست و پیشگویی و قوانیِن جذب و دفع و
 چیزی که نهایتاً تحویل می دهد، سوءهاضمه ای ست حاصل

از همان سراب واقعیت.
 تنها چیزی که هرچه در آن چشم می اندازی پیدا نمی کنی
 که نمی کنی، علِم فلک زده ای ست که لباس ها و شمایلش را
 دزدیده، پشت درب میهمانی جایش گذاشته اند و هرچقدر

کلون عقل می کوبد، کسی گوشش بدهکار نیست.
 روان شناسی زرد نه حرفی از عناصر شناختی بر زبان می آورد

و نه سخنی از تحلیل رفتار.
 در واقع تأکید دارد که با روش های مخصوص به خودش که
 بیشتر توجیه، عقالنی سازی و تنزل مسائل از سطوح پیچیده
به همراه چند راه ساده تنها   به مفاهیم پیش پاافتاده هستند و 
 می توان به گوهر مقصود که همان ثروت، مقام، جذابیت و

روابط ایده آل هستند، رسید.
 برای آنکه بخواهید در زیرمجموعۀ مؤلفان این مدل کتاب ها

قرار بگیرید، باید حتماً چند ویژگی را دارا باشید:
فیلم”secret“ یا »راز« را حتماً دیده باشید و با خانم راندا .۱

برن آشنا باشید.
2. حداکثر ۱2-۱۰ ساعت از ورکشاپ های روان شناسی را  
 شرکت کرده و جمالت قصار و ثقیل فراوانی را بلد باشید
بس کاری  و  می گیرد  را  وقتتان  بیشترشان  که  کنید   )دقت 

عبث است(.

پرشی از خطوط زرد
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باید بنابراین  نیمه شبی تصمیم بگیرید دنیا را تغییر دهید؛   .۳  
 صبح فردایش، پیج اینستاگرامی بزنید و رسالت خود را آغاز

کنید.
 اگر گذراندِن این سه مرحله را در فردی از نزدیکانتان دیده اید
 یا نشانی اش را در خودتان یافته اید، تبریک می گوییم؛ شما

یک روان شناس غیرعلمی را شناسایی کرده اید.
 کتبی که با رویکرد روان شناسی جعلی نوشته می شوند، اغلب
از یا  معموالً  و  یا خودیار هستند  فردی  توسعۀ   از ردۀ کتب 
یا رهگذران  گاری  روی  یا  و  منتشر  ضعیف  ناشران   سمت 
از بسیاری  و  می شوند  فروخته  دستفروشان  پهن شدۀ   پارچۀ 
و پرفروشی ست  کتاب  »چون  که:  این گمان  با  اغلب   مردم 
شنیده ام، البد هما  و دخترخالۀ  ژاله خانم  دهاِن  از  را   نامش 
باید بخوانم«، آن ها را  کتاب خوب و مفیدی ست و من هم 
مؤلفان فالوورهای همان  به جمع  فردا  از  و   خریداری کرده 

عزیزی که پیش تر گفتیم، می پیوندند.
به مجبور  بخواهد،  آنکه  بدون  سوم  قاعدۀ  که   اینجاست 

مداخله می شود:
»در راه مطالبۀ علم ژاله خانم و دخترخالۀ هما نباش رفیق!«

 در قسمت جدی ماجرا باید اذعان داشت که بر اساس مباحث
علمی، بخشی از موضوع اتفاقاً درست و قابل توجه است.

بنیان گذاران لیتم،  ادوین الک و گری  افرادی چون  نظر   از 
 تئوری »هدف گذاری در روان شناسی مثبت«، هدف گذاری
مسئلۀ بر  باید  تمرکز  عبارتی  به  باشد؛  مثبت  باید  آینده   در 
آنان حذر از  که  »اهدافی  نه  باشد،  می خواهم«  که   »اهدافی 

می کنم«.
(approach goals و avoidance goals تمایز میان دو مفهوم(

)مبدع کلرمن  چون  افرادی  از  که  دیگری  تحقیقات   طبق 
 روان درمانی بین فردی( و کاچ گرفته شده، نشان داده می شود
 که به دلیل آنکه ذهن انسان می تواند میان آنچه که در خود
۸۸ دارد،  وجود  واقعیت  در  که  آنچه  و  می کند   احساس 
 درصد هم پوشانی ایجاد کند و متوجه تفاوت این دو نشود،
 این قسمت از صحبت دوستان انگیزشی کاماًل درست است
 که بیان خواسته ها و اهداف و همچنین تصور آن ها به صورتی

مهم تر پرسش  اما  بود؛  خواهد  مفید  کاماًل  ما  برای   مثبت، 
 که در زمینۀ روان شناسی علمی مطرح می گردد، آن است
 که با این حساب جایگاه تالش و اقدام چه می شود و نقش
این کتاب ها و نوع سبک زندگی  درماِن کارآمد، کجای 

قرار می گیرد؟
برطرف برای  به صورت شبانه روزی   فرض کنید که مدتی 
به و  بخوانید  انگیزشی  مطالب  درونی تان،  خشم   کردن 
خود درمان  برای  آنکه  بدون  بفرستید؛  ارتعاش   کائنات 
 وقتی را در نظر بگیرید. آیا پس از گذشت آن مدت دیگر

خشمی در درون شما باقی نخواهد ماند؟
اتومبیل منزل،  راه  در  که  بعد  هفته  یک  می بندم   شرط 
 جلویی تان نیش ترمزی می زند، تمام آن حس خشم مجدداً
 در وجودتان خواهد غلتید؛ آن چنان که نه تنها خودش، بلکه
جد و آباءش را نیز مورد لطف و عنایت قرار خواهید داد.

 در واقع نکتۀ مهم تر آن است که مطالعۀ مطالب غیرعلمی
 عالوه بر عدم بهبود شرایط، حتی خود علم را نیز در نزد شما
 بی اعتبار می سازد. این مسئله همان قدر که ممکن است در
 حل موضوع خشم، سطحی و طنزآمیز به نظر برسد، برای
 کسانی که از اختالالت و کژکاری های روان شناختی رنج
گمراهی زیرا  بود؛  خواهد  اهمیت  حائز  و  بغرنج   می برند، 
درمان های تحت  گرفتن  قرار  از  را  فرد  و  ایجاد   عجیبی 

درست و علمی دور می کند.
پس خوب است اگر چهارمین و آخرین قاعده این باشد:

» »از مرز باریِک علم و شبه علم هوشمندانه گذر کن رفیق!
 حال در فرجام کار باید یادآور شد که به عنوان نگارندۀ این
 متن، نه درصدِد تأیید قوانین جذب بوده ام و نه تکذیب آن ها.
 تنها هدف از جمع آوری و تحلیل اطالعاتی که خواندید،
زرد روان شناسی  مبحث  و کاستی های  به کم  که  بود   این 
در شود؛  پرداخته  علمی ست،  نقد  خوِر  در  که   آن گونه 
قرار باشید-  شما  -که  مخاطب  عهدۀ  به  قضاوت   نهایت 

خواهد گرفت.

به قاعده بمانید.

تینا رسالت   مشاوره ۹۹
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ترجمه تان دلیل  و  نویسنده  کتاب،  خود   دربارۀ 
بفرمایید.

رابطه  در  کتاب  این  که  می رسد  نظر  به  اول  نگاه  در 
کتاب  که  درحالی  باشد؛  تاریخی  مباحث  یا  آزمون ها  با 
یعنی  دارد؛  روان شناسی  به  نگاه جامعه شناختی  نوعی  بیشتر 
مؤلف  که  همان گونه  روان شناسی.  علم  جامعه شناسی 
در  هم  باقری  دکتر  که  همان طور  و  است  کرده  اشاره  هم 
اشاره  معموالً  هم  علم  فلسفۀ  با  مرتبط  مختلِف  نشست های 
می کنند و در کتاب نظریه های معاصرشان )که با خانم دکتر 
علمی  هر  کرده  اند،  اشاره  به خوبی  شده(  تألیف  خسروی 
انقیادات فرهنگی-اجتماعی خاصی دارد؛  که رشد می کند 
یعنی وابستگی ها و تأثرات فرهنگی متناسب با آن جامعه را 
دارد و ایشان این کتاب را از این حیث برای ترجمه پیشنهاد 
کردند؛ چون کتاب دقیقاً به همین مسائل در خصوص علم 
این موضوع می پردازد که  به  روان شناسی می پردازد.کتاب 
آکادمیک  و  فرهنگی-اجتماعی  مختلف  بافت های  چگونه 
در اروپا و آمریکا، روان شناسی را به شکل امروز آن تبدیل 
مناسبات مفروض آن فضا آغاز  از  را  کردند. کتاب بحث 
امروزه  که  را  مفروضاتی  چرایی  و  چگونگی  و  می کند 
تبیین  و  تشریح  است،  بدیهی  نوعی  به  روان شناسان  برای 
میانگین  از  روان شناسی  در  چرا  اینکه  مثال  برای  می کند؛ 

اینکه شرایط و  از  بحث  استفاده می شود؟ در پی آن فرضاً 
به جای  که  بوده  چطور  آمریکا  در  علم  تکوین  اقتضائات 
استفاده  جمعی  مقیاس  یک  از  فردی،  داده های  از  استفاده 
به  تاریخی  مناسبات  در  و  دیگر  بخشی  در  یا  است  شده 
این مسئله می پردازد که چرا روان شناسی آمریکا در حوزۀ 
بوی  و  رنگ  آلمان  در  اما  دارد؛  رونق  آموزش وپرورش 
فلسفی به خود می گیرد و حتی برخی آزمایش های فیزیکی 
فلسفۀ  و  ریشه  کتاب  این  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  آن 
روندهای پژوهشی و روان سنجی را باز می کند و از دیدگاه 

انتقادی به آن نگاه می کند.

 بنابراین می توان گفت جزو مطالعات روان شناسی
است؟
بله.

میخ بر تابوت روان شناسی و دندان های پوسیده ای که روان شناسان نمی بینند

در معمولی  کتاب  یک  آزمودنی«،  »برساخت   کتاب 
این از  موضوعاتی  یا  روان شناسی  آزمون های   حوزۀ 
 قبیل نیست، بلکه کتابی ست که سعی دارد خاستگاه های
بررسی را  روان شناسی  علم  اجتماعی  زمینۀ  و   تاریخی 
 نماید و بیش از پیش حقایق بدیهی و مسلم انگاشته شدۀ
 روان شناسان را برمال کند. نویسندۀ کتاب، مسائلی مانند
روان شناسی علم  در  و...  روش پرستی   میانگین گیری، 
عهدۀ بر  کتاب  این  ترجمۀ  می کشد.  چالش  به   را 
در که  بوده  قمری  وحید  آقای  و  باقری  خسرو   دکتر 
معرفی در جهت  شد.  آراسته  طبع  زیور  به   ماه گذشته 
 بهتر کتاب »برساخت آزمودنی«، گفت و گوی کوتاهی
 توسط نشریۀ طلیعه با آقای قمری انجام گرفته است که

در ادامه آن را میخوانید.
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به نظر شما آیا روان شناسی در دانشگاه ها -باالخص 
در دانشکدۀ روان شناسی دانشگاه تهران- به طور 
انتزاعی تدریس می شود؟ یعنی به اندازۀ کافی به 

ریشه و فلسفۀ آن ها نمی پردازیم؟
فرهنگی،  بافت  از  انتزاع یافته  انتزاعی،  از  منظور  اگر 
بله.  زیادی  حد  تا  باشد،  فلسفی  مفروضات  و  اجتماعی 
نمی شود  محدود  ایران  دانشگاه های  به  موضوع  این  البته 
این  به  یعنی  نیز مورد غفلت واقع شده است؛  و در جهان 
موضوع و وابستگی های فرهنگی و ریشه های پژوهش های 
این  اما  می کنند؛  عبور  آن  از  و  نمی پردازند  روان شناختی 
)برای  روان شناسی  تاریخ  کتاب های  بقیۀ  برخالف  کتاب 
دارد.  انتقادی  دیدگاه  هرگنهان(،  تاریخ  کتاب  مثال 
تاریخی که من در  اظهار می دارد که  این کتاب  نویسندۀ 
این کتاب مطرح می کنم، به نوعی تاریخ یک فرد خارجی 
است )منظور خارج از رشتۀ روان شناسی است(؛ چراکه این 
کتاب دارای نگاهی انتقادی است؛ انتقادی به معنای سنت 
منظور  انتقادی.  یا  تفکر خالق  طرز  نه  فلسفه،  در  انتقادی 
آن نهضت فکری است که فهم هرمونوتیکی، گفتمانی و 
ساختارشکنانه دارد، نگاه کسانی چون نیچه، فوکو، دریدا 

و مکتب فرانکفورت.
می کشند،  چالش  به  را  مفروضات  متفکران  از  دسته  این 
دیگر  بیانی  به  و  می کنند  بازتعبیر  و  بازخوانی  را  تاریخ 
چرا  که  می گویند  مثال  برای  می کنند؛  ساختارشکنی 
فعاالن  می نمایند.  بررسی  را  آن  و  است  بدیهی  چیز  فالن 
با  این موارد نمی پردازند و صرفاً  به  علوم مختلف معموالً 
می پردازند.  علمی  کار  به  نیندیشیده،  بعضاً  پیش زمینه های 
نویسنده نیز در این کتاب مواردی که شاید در روان شناسی 
کاماًل بدیهی باشد را به چالش کشیده و بررسی می کند؛ 
انجمن  روش  به  باید  همه  روان شناسی  در  چرا  مثال  برای 
موضوع  این  به  یا  بدهند  ارجاع  آمریکا  روان شناسی 
هویت  روان شناختی،  پژوهش های  در  چرا  که  می پردازد 
علت  می شود؟  بی اهمیت  عماًل  شرکت کنندگان  شخصی 

چیست و آیا اساساً این کار صحیح است؟
که  می شود  پرداخته  موضوع  این  به  کتاب  این  در 
روان شناسان برای تبدیل روان شناسی به یک علم باثبات و 
احراز مالک های علم تجربی بودن، به چه اقداماتی دست 

زده اند.

می توان گفت که بحث اصلی کتاب برساخت آزمودنی )که 
در ابتدا برساخت سوژه ترجمه شده بود( این است که چقدر 
مبتنی بر  می کنند،  بیان  دانشمندان  که  مفاهیمی  و  مطالب  از 
است؟  ضمنی  اجتماعی  مفروضات  یا  فلسفی  مفروضات 
هستند  دقیق  و  صحیح  کاماًل  می کنند  فکر  آنان  که  مطالبی 
است  حقیقت محض  می کنند،  بیان  که  علمی  می پندارند  و 
به چالش کشید؛  این کنکاش کرد و  از  نباید آن را بیش  و 
درحالی که نویسنده در کتاب تمامی این موارد را به چالش 
کشیده و از بداهت خارج می کند؛ آن هم با ارجاعات بسیار 

دقیق تاریخی مستند.
می توان گفت برخی از دانشمندان و روان شناسان برجسته در 
طی حدود صد و بیست سال، )بیشتر( روان شناسی را ایجاد 
کرده و بر روی آن کار کرده اند و به صورت جمعی بر سر 
برخی از مفروضات توافق نموده اند. بعد از گذشت این صد 
و بیست سال تقریباً در دهۀ هشتاد و نود میالدی، عده ای از 
این علم  باتجربه در روان شناسی که در  افراد  پیشکسوتان و 
کاماًل آگاه و متبحر بودند و نگاه هایی جامعه شناسانه و فلسفی 
موضوعات  و  مسائل  به  متفاوت  دیدی  با  و  باال  از  داشتند، 
روان شناسی پرداختند و به این نگاه رسیدند که چرایی برخی 
مفروضات بدیهی باید مورد بررسی و حتی تجدید نظر قرار 
بگیرد. بعد از حدود صد سال که سنت روان شناسی استقرار 
گفتمان  شد،  تثبیت  علمی  جامعۀ  فرایندهای  همۀ  و  یافت 

شکل گرفت.
محتوای  تحلیل  و  گفتمان  تحلیل  اساس  بر  کتاب  این 
عده  یک  بعد  است.  تولد  بدو  از  روان شناسی  ژورنال های 
از  را  بدیهیات  و  مفروضات  این  بخواهیم  ما  اگر  که  گفتند 
باشیم،  به آن داشته  انتقادی  روان شناسی  بگیریم و رویکرد 
)منظورم  آن ها  دادند.  انجام  را  کار  این  و  می شود  چطور 
دانشمندان غربی است( خودشان روان شناسی را اختراع کردند 
و پیش بردند، به همین دلیل خودشان نیز می توانند به اندازه ای 
روی آن اشراف داشته باشند که گفتمان روان شناسی شان را 
این طور تحلیل و انتقاد کنند )البته این کار کمی متناقض هم 
هست؛ آنان به همان اندازه که اشراف دارند، ممکن است در 

ساختارهای آن گم شده باشند و برخی واقعیات را نبینند(.
اما ما )یعنی روان شناسان ایرانی( کجای این داستان هستیم؟ 
۸۰ سال از سر و سامان گرفتن روان شناسی در دانشگاه تهران 
)به اهتمام علی اکبر سیاسی( می گذرد و حدود سی سال بعد 
انقالب )انقالب فرهنگی( است که ما صرفاً سنتی را که  از 
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غرب پیش می برد، با فاصلۀ زیادی تقلید می کنیم و هنوز به 
آن گفتمان غالِب جهانی روان شناسی نزدیک نشده ایم که 
بخواهیم خود را در آن جا بدهیم؛ اما خودمان یک گفتمان 
داریم و نمی شود گفتمان نداشت )وابسته به شرایط سیاسی 
روابط  حال  هر  به  مختلفمان(.  اقتضائات  و  اجتماعی  و 
تماس  در  را  گفتمانی  اجتماعی،  فرهنگی  بافت  و  قدرت 
هم  ایران  روان شناسی  مثاًل  می کنند؛  ایجاد  دانشی  بدنۀ  با 
یک گفتمان غالب دارد که مسائل در آن تعریف می شوند 
یا پیش از آن، واقعیات تاریخی روشنی به روان شناسی ما 
شکل داده اند؛ فرضاً روان شناسی تربیتی و تحولی در ایران 
برخی  ابتدای  در  یا  بوده  قدرتمند  بسیار  تهران(  )دانشگاه 
به روان شناسی وجود داشته که عمدتاً  اجتماعی  نگاه های 
دکتر  فرضاً  که  است  آن  دلیل  به  این  و  بودند  اروپایی 
از  کاردان  دکتر  و  محسنی  دکتر  دادستان،  دکتر  منصور، 

شاگردان پیاژه بوده اند.
در  را  روان شناسی  افراد  این  چگونه  اینکه  و  این ها  همۀ 
به آن جایگاه داده اند،  این شکل آورده اند و  به  ما  جامعۀ 
جای بحث و بررسی دارد. البته در ایران تا آنجا که می دانم، 
انتقاد  و  کشور  گفتمان  تشخیص  دغدغۀ  هیچ کس  هنوز 
روان درمانی،  از  اعم  مختلفی  )بحث های  ندارد  را  آن  از 
نگاه های  پژوهش ها،  جهت گیری  نظام،  سازمان  اخالق، 
و  مهم  موضوعات  از  روان شناسی،  در  آموزشی  کالن 
با  قابل تأمل هستند؛ اخیراً یک رسالۀ دکتری در دانشکده 
چنین رویکردی به بررسی تحوالت گفتمانی نهاد سالمت 

روان پرداخته است(.
به طور کلی کتاب های انتقادی در جهان بسیار کمیاب اند؛ 
زیرا نوشتن چنین کتابی نیازمند شرایطی است؛ یکی اینکه 
روان شناسان آن را نوشته باشند؛ روان شناسانی که بر رشته 
مقدس انگاری  و  روش پرستی  غرق  و  باشند  مسلط  بسیار 

علمشان نشده باشند.
دوم اینکه روان شناسانی آن را نوشته باشند که از کار خود 
سیر شده باشند، چون از جامعۀ علمی دور انداخته می شوند. 
موارد قابل توجهی از پژوهش های انتقادی روان شناسی در 
چراکه  می رسند؛  چاپ  به  روان شناسی  غیر  ژورنال های 
اجازۀ  مقاالت  این  به  معموالً  آمریکا  روان شناسی  انجمن 
انتشار نمی دهد. این افراد به دلیل نقد گفتمان، در گفتمان 
جهان  در  کتاب ها  این  خاطر  همین  به  و  نمی گیرند  جای 

که  است  این  بعدی  نکتۀ  می شوند.  نوشته  سخت  هم  غرب 
موضوع مورد نقد باید شکل درستی گرفته باشد )یعنی مدت 
قابل توجهی از آن گذشته باشد و ریشه دار شده باشد( تا افراد 
منتقد بتوانند نگاه تاریخی را پیاده کنند؛ چون نگاه تاریخی و 

انتقادی همیشه کنار هم هستند.
استاد  و  لهستانی(  اصالت  )با  آمریکایی  کتاب،  این  نویسندۀ 
و  داشته  فلسفی  مطالعات  او  است.  یورک  دانشگاه  بازنشستۀ 
روی تاریخ روان شناسی کار کرده و به طور خاص، عمدۀ پروژۀ 
پژوهشی ای که پیش برده، جامعه شناسی علم روان شناسی بوده 

است.

هدف و دغدغۀ شما از ترجمۀ این کتاب چه بود؟
اصلی  و  اول  دغدغۀ  بود.  ترجمه  این  در  مختلفی  مقاصد 
من کسب تجربه و نوعی پژوهش در باب روان شناسی انتقادی 
بود؛ اما به نظرم دغدغۀ دکتر باقری بیشتر جایگاه تفکرنشدۀ 
روان شناسی علمی در ایران و برخی مسائل گفتمانی مرتبط با 
آن است. البته تأکید و تصریح می کنم که دغدغۀ دکتر باقری 
را باید از خود ایشان جویا شد؛ ولی مفاهیم کتاب با مباحث 
مرتبط با سازه گرایی )برساخت گرایی( در علم و واقع گرایی 
انتقادی )در فلسفۀ علم( که تفکر دکتر به آن ها نزدیک است، 

هم سویی شاخصی دارد.
یکی از اهداف مهم ترجمۀ این کتاب، آگاهی بخشی نسبت به 
چگونگی تکوین پیدا کردن رشتۀ روان شناسی و وابستگی های 
اجتماعی آن است و از این حیث به نظرم می رسد که مفاهیم 
دغدغۀ  که  ما  علمی  جامعۀ  از  بخشی  برای  آن  رویکرد  و 

روان شناسی اسالمی دارند، خاصه می تواند مفید باشد.
یک داللت تلویحی این کتاب برای جامعۀ علمی روان شناسی 
ما، برای کسانی است که می خواهند یک سری گفتمان ها را به 
زور وارد روان شناسی کنند )حاال ضرورتاً منظور اسالم نیست؛ 
منظورم شامل برخی تقلیدهای کورکورانه از غرب، بدون فهم 
می گوید  نوعی  به  کتاب  می شود(.  هم  پیش فرض ها  صحیح 
هم  با  را  اسالم  و  روان شناسی  کمی  شما  نیست  الزم  که 
مخلوط کنید تا بدل به روان شناسی اسالمی گردد؛ وقتی یک 
روان شناس در یک جغرافیای ایرانی-اسالمی به روان شناسی 
بپردازد، همین روان شناسی اسالمی می شود )البته در این نگاه 
انتقادی، جامعه محور و برساخت گرایانه اسالم بیشتر در جایگاه 
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مناسبات اجتماعی و اقتضائات فرهنگی و تأثیرات عملی آن 
موضوعیت پیدا می کند(؛ چون برای روان شناسان غربی هم 
این مسئله ناهوشیار بوده است، روان شناسی غرب هم به این 
هم  یافته، ضرورتاً  پرورش  اتمسفر  و  فضا  آن  در  که  دلیل 

مسیحی است و هم متأثر از روشنگری.
ما  روان شناسی کشور  در  که  است  این  دیگر  مهم  دغدغۀ 
هیچ نگاه انتقادی ای وجود ندارد. سرکوب و خفقان نیست، 
بلکه نگرش آن وجود ندارد؛ یعنی نوعی غفلت است. اینکه 
تعمیم  را  آن  و  می سازند  دانشی خاصی  ادعای  دانشمندان 
می دهند؛ اما تعلق و وابستگی آن دادۀ دانشی و مفروضات 
پنهانی ای که وجود دارند را در نظر نمی گیرند و از آن غفلت 
می کنند، ممکن است پیامدهای مضری برای علم و جامعه 
و  علم پرستی  جامعه،  در  که  می شود  سبب  مثاًل  بزند؛  رقم 
موجود  دغدغۀ  و  حقیقت  از  یعنی  دهد؛  رخ  روش پرستی 
به  و  شویم  دور  معرفت،  یک  کردن  پیدا  و  ساختن  برای 
یا یافته های علمی مان را همیشه  بیافتیم  وسواس های روشی 
در حال حاضر  کنیم.  قلمداد  و جهان شمول  و صحیح  روا 
گرفته  نظر  در  پایان نامه نویسی  برای  که  تمرکزی  بیشترین 
را  ما  دید  مسئله  این  و  است  روش شناسی  بحث  می شود، 
محدود می کند و سبب می شود که ما متوجه موضوع اصلی 
از اجماعی  برخاسته  بیشتر درگیر روندهای  نشویم و  آن ها 

باشیم که از بنیان های آن پرسش نمی کنیم.

معیار تشخیص جامعۀ اسالمی برای ساخت نظریات 
و روان شناسی اسالمی کدام است؟

مباحث مربوط به فلسفۀ علم و جامعه شناسی علمی بایستی 
به صورت تاریخی، بررسی و در بستر تغییر و تحوالت زمانی 
ببینیم  نمی توانیم  هیچ گاه  ما  دلیل  همین  به  شوند.  سنجیده 
که علم در حال حاضر در کجا قرار دارد. باید بیست سال 
بگذرد و عده ای که این تحوالت را در طول زمان بررسی 

کرده اند، بگویند که جامعۀ ما چه وضعیتی داشته است.
چرا ما نمی توانیم؟ چون ما و هرکس دیگری که در عصر 
به فعالیت علمی می پردازد، در گفتمان حل شده و  حاضر 
کلی  به طور  و  اساتید  دانشجویان،  است.  گفتمان  از  جزئی 
و  هستند  کوچک تر  علمی  جامعۀ  از  علمی،  جامعۀ  افراد 
ازاین رو  است؛  کوچک تر  علمی  گفتمان  از  علمی  جامعۀ 
کسی به صورت فردی نمی تواند از گفتمان خارج شود و به 
همین دلیل نمی تواند تغییر و تحولی به صورت فردی ایجاد 

کند؛ زیرا افراد جامعۀ علمی اگر بخواهند حرفی بزنند که در 
جامعه پذیرفته و شنیده شود، باید گفتمان موجود در جامعه 

را اتخاذ کنند.
حاال فرض کنید کسی بخواهد خالف گفتمان حرف بزند یا 
زبان دیگری اتخاذ کند، در این صورت بعید است حرفش 
حرف  این  به  که  باشند  آیندگانی  اینکه  مگر  شود،  شنیده 
توجه کنند یا تعداد این افراد آن قدر زیاد باشد که خودشان 

بروند یک گفتمانی را تشکیل دهند و در آن حل شوند.
نمی کند،  طرفداری  و  است  انتقادی  همیشه  کتاب  این  نگاه 
بدیهیاتی  و  مفروضات  چه  و  گذشت  چه  می گوید  بلکه 
این  نگاه  بستن  کار  به  با  نمی توانم  من  فلذا  شد؛  فراموش 

کتاب، معیاری برای روان شناسی اسالمی ارائه کنم.

چقدر این حرف دقیق است که بگوییم اگر جامعه 
اسالمی شود، علم اسالمی می شود؟ یعنی چه زمانی 

می توانیم بگوییم که جامعه اسالمی است؟
می خواهند  که  کسانی  آن  چیست.  اسالم  نمی دانم  من 
اسالم  از  منظورشان  ببینند  بروند  باید  کنند،  اسالمی  را  علم 
و  تاریخ نگاری  علم،  فلسفۀ  کارش  که  کسی  اما  چیست؛ 
اسالم،  که  می گوید  است،  علم  به  انتقادی  و  تاریخی  نگاه 
قرار  علم  این  کنار  در  که  هرچیزی  و  کمونیسم  مسیحیت، 
گیرد، می تواند در جایگاه یک سری مناسبات و مفروضات 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به آن علم شکل دهد.

با  مرتبط  حقیقت طلبانۀ  ادعاهای  که  ندارم  کاری  دیگر  من 
چیست.  دیگری  مکتب  هر  یا  اسالم  مسیحیت،  آموزه های 
گرچه ممکن است ناراحت کننده و غم انگیز باشد؛ ولی وقتی 
)فرضاً  آسمانی  ادیان  کنیم،  قضاوتش  علم  در  می خواهیم 
اجتماعی  بافت  یک  صرف  به  تبدیل  مسیحیت(  یا  اسالم 

اثرگذار بر علم می شود.
چون  است؛  جامعه نگر  انتقادی  روان شناسان  ایدۀ  ایده،  این 
اعتقاد  گفتمان  و  اجتماعی  بافت  جامعه،  اصالت  به  این ها 
به علم  یا غلط بودن چیزی که  به درست  دارند، خیلی کار 
جهت می دهد ندارند و صرفاً توصیف می کنند که آن چگونه 
جهت می دهد. در واقع نگاه نمی کنند که دینی الهی است، 
شخصی  نظریه ای  یا  و  است  شیطانی  است،  مقدس  چیزی 
است. آن را ارزش گذاری و قضاوت ارزشی نمی کنند و همه 
در حد بافت اجتماعی، بسته به تأثیری که فضای این تفکر بر 
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آن علم می گذارد، تقلیل داده می شوند.
است؛  دوران  آن  جامعۀ  و  فلسفه  تابع  همیشه  دوران  هر  علم 
یعنی نمی توانیم به هر زمانی برگردیم و بگوییم علمی که االن 
این  زمان  آن  جامعۀ  باشد،  هم  زمان  آن  می توانست  هست، 
دارد، پس  فرق  با آن زمان  االن  داده و جامعۀ  را شکل  علم 

نمی تواند آن علم را شکل دهد.
نسبت به اسالم هم همین است؛ ممکن است یک عده به صورت 
تجویزی بگویند که باید آموزه های قرآنی را به صورت مستقیم 
وارد روان شناسی کرد و نتیجه اش روان شناسی اسالمی است. 
نه از این جهت که یک عده مفروضاتی را از قرآن استنباط 
کرده اند و بر اساسش یک روان شناسی پایه گذاری کرده اند، 
بلکه بر این اساس که این روان شناسی در جمهوری اسالمی 
شکل گرفته است، یک روان شناسی اسالمی است؛ یعنی در 
اتفاقاً هم سویی و هم گرایی هم  فضای تفکری یک عده که 
نداشته اند، اما همه دغدغۀ روان شناسی اسالمی داشته اند. بعد 
از مدتی می بینیم که یک سری پژوهش با این دغدغه ها انجام 
می توان  زمان  آن  درآمده اند،  مختلفی  به صورت های  و  شده 
آن ها را جریان شناسی کرد. وقتی نگاه انتقادی می خواهد این 
را کنار می زند و  این سیستم ها  بکند، کل  را قضاوت  جامعه 
می گوید در هر صورت دغدغۀ همۀ شما روان شناسی اسالمی 
بوده و با این دغدغه های متفاوت و متعدد و با توجه به شرایط 
خود،  گفتمانی  و  حاکمیتی  سیاسی،  مناسبات  اجتماعی، 
ملغمه ای را درست کرده اید و نامش را روا  ن شناسی اسالمی 

گذاشته اید.
را  نظر  همین  آمریکا  روان شناسی  دربارۀ  هم  دانزیگر  کتاب 
در  بگویم  من  ندارد که  موجود  به وضع  ربطی  این  می دهد. 
است،  ملغمه  روان شناسی  اسالمی،  جمهوری  به خاطر  ایران 
اما در آمریکا وضعیت خیلی مناسب است.اتفاقاً نگاه انتقادی 
بافت های مختلف را نشان دهد  می خواهد همین تنوعات در 
در  اگر  می شود؛  ساخته  کجا  در  علم  این  که  ندارد  فرقی  و 
باشد(  )هرچه  ایران  حاکمیتی  مسائل  شود،  برساخت  ایران 
بررسی می شود، اگر در آمریکا باشد هم لیبرال دموکراسی، 

علم،  برساخت  در  آن ها  امثال  و  فردگرایی  سرمایه داری، 
موضوعیت پیدا می کنند. 

هر  داریم که  را  نهاد  و  روان شناسِی چند شخص  ایران  در 
کدام  یک نظر می دهند؛ ولی در آمریکا ۵۰ ایالت و ده ها 
روان شناسی  نوع  یک  کدام  هر  که  هستند  دانشگاه 
نهایت  در  و  اند  شده  قبول   APA در  هم  همه  داشتند. 
می توانیم بگوییم این روان شناسی ها آمریکایی هستند؛ مثاًل 
فضاهای  روی  کردن  کار  آموزش،  بر  تاکید  ویژگی های 
جزئیات  در  اما  دارن،  را  پراگماتیستی  نگاه های  و  جمعی 
نوعشان تنوع دارند. اگر ریز بشویم، احتماالً می فهمیم که 
خودشان با هم فرق دارند. این ها خرده گفتمان هایی هستند 
که همه ذیل یک گفتمان وجود دارند و این همان شیوه و 
سیاق اجتماعی علم است که اگر بعدها این دوران را تحلیل 

گفتمان کنیم، به آن می رسیم.

انتقادی و حتی فلسفۀ نگاه های   معمواًل می گویند 
روان شناسی در  شدن  غرق  مستلزم   روان شناسی، 
روان شناسی فضای  از  بیرون  نمی توان  و   هستند 
تحصیالت با  برخی  مثاًل  اما  کرد؛  عمل   این گونه 
 حوزۀ علمیه یا فلسفۀ غرب دربارۀ روان شناسی نظر

می دهند.
من نمی گویم این نظرات بی اعتبار هستند؛ ولی باید آن ها 
را به عنوان نظر یک فرد خارجی در نظر گرفت که خیلی 
که  کسی  است.  نکرده  تنفس  روان شناسی  گفتمان  درون 
خارج از گفتمان روان شناسی باشد، یک بخشی از واقعیت 
را آشکار می کند که کسی که داخل گفتمان باشد نمی تواند 
باشد،  آشکار کند و کسی که داخل گفتمان روان شناسی 
چیزی را می تواند بگوید که از بیرون نمی تواند گفته شود. 
هر دو معتبر هستند و اتفاق خوب مقایسۀ این ها با هم است 

که چطور دیده اند. 
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 آن گونه که از شیوۀ نام گذاری این کتاب برمی آید، انتظار
عاشقانه ای رابطۀ  داشتن  دربارۀ چگونگی   داریم که کتاب 
 پایدار و یا ارائۀ راهکارهایی برای زندگی مشترک و مواردی
 از این قبیل باشد؛ لکن این کتاب دربارۀ هیچ یک از موارد
 فوق نیست. اثر »عشق کافی نیست« با یک رویکرد متفاوت
شکلی به  و  می پردازد  خودآگاهی  به  نوین  روندی  در   و 
نظریه های و  قدیمی  مسائل  از  را  خودآگاهی   هنرمندانه، 
با را  آن  و  می دهد  انعکاس  حال  زمان  به  پیشین   مفروض 
بی رحمانۀ اقتصاد  و  فیس بوک  اینترنت،  چون   مواردی 
توصیف صریح  بیانی  با  همچنین  درمی آمیزد.  ما   زمانۀ 
نفس از بحث  فراتر  امروزه خودآگاهی چیزی   می کند که 
 افالطون و ارسطو می باشد و شخصیت امروزی ما با صفحۀ
یقیناً و  نیست  بی ارتباط  مجازی،  دوستی های  و   اینستاگرام 
آدمی شخصیت  بر  امروزی  مسائل  تأثیر  از  نمی توانیم   ما 

در منسن  مارک  کنیم.  چشم پوشی  او  روابط  صدالبته   و 
از یادگیری  و  هدفمند  تصمیم گیری های  از  کتاب   این 
 شکست ها سخن می گوید، اما در عین حال معمولی بودن
 را نیز ستایش می کند؛ به طوری که موفقیت را تنها شرط
 الزم برای شادکامی می داند، نه شرط کافی. مارک منسن
 برخالف فلسفۀ مثبت اندیشی، انسان ها را معمولی پنداشته
می داند. تالشگری  انسان  هر  مسلم  حق  را  شکست   و 
شادی، چون  عمیقی  مفاهیم  از  کتاب  این  آگاهی   نسیم 
 همدلی و دلبستگی می وزد و در رابطۀ عاشقانه، خواستار
 چیزی فراتر از رمانتیسم است؛ یعنی او اعجاب در دیدار
و نمی داند  کافی  را  معشوق  به  عاطفی  دلبستگی  و   اولیه 
رابطه ای داشتن  برای  را  آگاه  و  ثابت  شخصیتی   وجود 
 سالم ضروری می داند؛ مسئله ای که غالباً عکس آن را در

رسانه ها مشاهده می کنیم.
راستین عشق  الزمۀ  را  خرد  و  منسن خودآگاهی   مارک 
 می داند؛ چراکه برای داشتن رابطه ای سالم، ابتدا باید انسان
 خوبی باشیم. وی در بخشی دیگر به بیشترخواهی آدمی و
 عدم ارتباطات اجتماعی سالم به عنوان موانع کمال انسان
 در روابط عاطفی می پردازد. در بخشی از کتاب در رابطه

با دلبستگی می خوانیم: 
به  که  است  روان شناسی  در  حوزه ای  دلبستگی،  »نظریۀ 
می پردازد.  انسان ها  میان  عاطفی  دلبستگی  ماهیت  شرح 
این حس از زمان کودکی با دلبستگی به والدینمان شروع 
پرورش  اینکه چگونه  و  دلبستگی  این  ماهیت  و  می شود 
ما  دلبستگی  ماهیت  بعدها  می شود،  توجه  آن  به  و  یافته 
می کند«.                                                                                                                                          تعیین  را  زندگیمان  در  عشقی  شریک های  به 
بهتری  تصمیم گیری  قوۀ  به  کتاب  این  خواندن  با  شما 
دست پیدا خواهید کرد، معنای واقعی دلبستگی را کشف 
خواهید کرد و با دیدگاهی نوین به اینترنت و آسیب های 
روحِی برگرفته از آن خواهید پرداخت. کتاب عشق کافی 
را  و شما  است  زمان حال  در  راهنمای شادکامی  نیست، 
بهتریِن خودتان در زندگی فردی و مشترکتان  به  توأمان 
تبدیل خواهد کرد. خواندن این کتاب را از دست ندهید.

نسترن گل بهار  مشاوره ۱۴۰۰

شکافی در عشق مدرن
کتاب »عشق کافی نیست«
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