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  نگاهي به روانشناسي اسالمي
   امام خمينيهاي  با توجه به انديشه

 دكتر مهرداد كالنتري ـ مليحه رمضاني  
  

  مقدمه
يكي از . هاي اخير، گرايش به سوي تحقيقات كيفي در روانشناسي افزايش يافته است در دهه

 است Psychology of religion »روانشناسي دين« وSpiritualism»معنويت«ها گرايش به  اين نمونه
، اگر چه معنويت در ديدگاه اسالمي و )Argyle ،1997 و آرگايلHallahmi، هاالميWest ،1383 وست(

با وجود اين، در نظام روانشناسي غربي بحث روانشناسي دين، . غربي تفاوتهاي بنيادين دارند
ربارة هويت روانشناسي ها د  و شبهه افكنيترديدها. )Wulff ،1998 ولف (اي دارد جايگاه ويژه
ريزي منسجم و پيگير، موجب شده است كه اكثر روانشناسان در   كناب فقدان برنامهاسالمي، در

كشور ما، به ترجمه و تدريس روانشناسي غربي بسنده كنند و در نظام حوزوي نيز نسبت به علم 
  .روانشناسي با شك و ترديد برخورد شود

.  استپردازي در آن وجود دارد، روانشناسي اسالمي ه يكي از قلمروهايي كه امكان نظري
چنين افقي به .  قلمرو روانشناسي جهاني استمي، به معني باز شدن افق جديدي درروانشناسي اسال

 موضوع اين تر و فراگيرتر به انسان به عنوان تواند نگاهي جامع يمن وسعت انديشة توحيدي، مي
هاي علم روانشناسي و با   تواند با در نظر گرفتن آخرين يافته روانشناسي اسالمي مي. علم داشته باشد
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گيري از ميراث عميق فرهنگ اسالمي، به بومي كردن علم روانشناسي در جوامع اسالمي  بهره
. )Berry ،1382 و بريKimكيم(بپردازد و ميزان اثر بخشي اين علم را در جوامع اسالمي افزايش دهد 

ه منظور از روانشناسي اسالمي، نه تحميل علم روز به اسالم و نه  بايد توجه داشت كاز اين رو
تحميل اسالم به علم روز روانشناسي است، منظور اين است كه در متون معتبر فرهنگ اسالمي، 

نگاهي . شواهد متعدد روانشناختي مبني بر توجه دين مبين اسالم به مسائل روانشناسي وجود دارد
يات، روايات، مباحث فقهي مربوط به خانواده و نظريات انديشمندان ها، مفاهيم، آ گذرا به واژه

تدبر و تعمق بيشتر در اين گونه . )2006بدري، ( اسالمي اين واقعيت را به خوبي نشان خواهد داد
شناسي اسالمي وجود دارد و تبيين  پردازي در روان شواهد، آشكار خواهد كرد كه امكان نظريه

  .بي شدن و كاربردي شدن روانشناسي اسالمي استمباني نظري پيش نياز تجر
ها در جهت تحقق روانشناسي اسالمي، توجه به مباني  طور كه مطرح شد از نخستين گام همان

 در اين مقاله تالش شده به همين منظور.  با استفاده از نظريات اسالم شناسان برجسته استنظري
  .امام خميني بررسي شوداست تا مباني نظري روانشناسي اسالمي از ديدگاه 

هاي غربي  هاي علوم اسالمي است كه سرچشمة اصلي آن دانشگاه روانشناسي يكي از شاخه
هاي مختلف رفتار، عواطف و افكار انسان و تأثير متقابل  باشد و به بحث و بررسي دربارة جنبه مي

اد، انحرافات عتياز مشكالت رواني مانند طالق، اآمار بسياري . پردازد آنها روي يكديگر مي
جنسي، افسردگي، خودكشي، بزهكاري و غيره در سطح كشورهاي صنعتي در حال افزايش است 

 الگوهاي كنوني روانشناسي، .)Sadock ،1382، سادوك و سادوكNeale ،2001 و نيلDavison ديويسون(
را گزارش اند يا موفقيت اندكي  در مهار بسياري از مشكالت رواني و اجتماعي، ناتوان مانده

تواند افق جديدي را در روانشناسي معاصر بگشايد كه  طرح بحث روانشناسي اسالمي، مي. اند كرده
  .نحل رواني، از زاويه جديدي نگاه كرديبراساس آن بتوان به برخي از مسائل ال

اند، اما هر كدام  الگوهاي رايج روانشناسي اگرچه كمك زيادي به درك رفتار انسان كرده
 رفتار قابل مشاهده تكيه ديدگاه رفتاري صرفاً روي. هاي خاص خود هستند دوديتداراي مح

ديدگاه روان پويايي صرفاً روي عوامل . گيرد كند و ساير ابعاد وجودي انسان را ناديده مي مي
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هاي   ديدگاه زيستي نيز عمدتاً به جنبه.كند كند و به عوامل محيطي توجهي نمي ناخودآگاه تكيه مي
علت اين محدوديت، ناشي از . پردازد انند عوامل كروموزومي، بيوشيميايي و مغزي ميجسماني م

 بنابراين در .اند محدوديت مباني نظري است كه هركدام از اين الگوها براساس آن شكل گرفته
پردازي روانشناسي اسالمي نيازمند مباني نظري جديدي مبتني بر معارف اسالمي هستيم تا  نظريه

  .بناي آن نظريه روانشناسي جديدي را بنا كردبتوان بر م
اند و  افزون بر آن هر كدام از مكاتب روانشناسي، تعريف خاص خود را از اين علم ارائه داده

 آتكينسون (بين روانشناسان توافق بر سر تعريف جامع و مانعي از علم روانشناسي وجود ندارد

Atkinson اما در زيربناي ديدگاه . دهند  نميتعريفي از علم ارائهروانشناسان معموالً . )1382 و همكاران
به طوري كه برخي عيني بودن را مالك علمي . فلسفي آنها، تعريف خاصي از علم نهفته است

مكاتب فلسفي . دانند برخي قابل تجربه بودن را مالك علمي بودن مي. كنند بودن تلقي مي
هايي كه  براين اساس يكي از شبهه. قابل با دين استدهند كه در ت گرا تعريفي از علم ارائه مي مادي
 شود اين است كه روانشناسي يك علم ب مخالفان اسالمي شدن روانشناسي مطرح مياز جان

Scienceدر حالي كه نويسندگان اين مقاله بر اين .  و به اين دليل نيازي به اسالمي شدن ندارد است
اي تنگاتنگ با دين و فرهنگ   انساني است و رابطههاي علوم باورند كه روانشناسي يكي از شاخه

  .دارد و اسالمي شدن آن در جوامع اسالمي يك ضرورت است
  

  دين
 برخي مانند فرويد، دين را مـانع        .اند  هاي متفاوتي اتخاذ كرده     روانشناسان، در قبال دين موضع    

، اگرچـه سـخني دربـارة ديـن          برخي همانند رفتارگرايـان    )1375الياده،  ( اند  رشد و تعالي انسان دانسته    
گرايانـه اتخـاذ كـرده و ديـن را از گردونـة مطالعـات خـود خـارج           مـاده  موضعي اند، اما عمالً    نگفته
اي  البته روانشناساني مانند يونگ، ويليام جيمز، آلپورت، و مزلو نظر مساعدي دربارة رابطه. اند كرده

سد صداي آنها در فضاي ضد ديني غالب ناشنوده ر اما به نظر مي. )1998ولف، (اند  دين و روان داشته   
   در عـين توان تعريفي از دين ارائه كرد كه با حقيقت روان انسان ناسازگار باشد؛ امـا   مي. مانده است 
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روانشناسي اسالمي به معني باز شدن افق جديدي در قلمرو روانشناسي جهاني است   
  
    اي تنگاتنگ با دين و فرهنـگ          رابطه هاي علوم انساني است و       روانشناسي يكي از شاخه

  دارد
  
  
. نمايد توان دين را به عنوان يك حقيقت برتر معرفي كرد كه گمشده انسان را به او باز مي حال مي

در انديشة امام خميني، دين يكي از مهمترين نيازهاي رواني بشر امروزي است و احياگري انديشة 
امام خميني، به طبقة روشنفكر . اي است در هر رشتهورز  ديني بزرگترين رسالت هر دانشمند دين

اند كه در هر شغلي كه هستيد كوشش كنيد با وحدت كلمه و با كنار گذاشتن  توصيه كرده
  .)212، ص 3، ج1379صحيفة امام،  (اختالفات، مذهب را صاحب نقش كنيد

. يازي به دين نبـود    كرد، ن   به نظر امام خميني اگر انسان مانند حيوانات و در همان حد رشد مي             
انسان مراتب فوق حيواني و مافوق عقل دارد و تربيت انسان به همة ابعاد جسمي و روحي و عقلي و                

 از  .زيرا بشر از تمامي احتياجات نـوع انـسان اطـالع نـدارد            . تواند در عهده بشر باشد      مافوق آن، نمي  
 پرتو آن، ابعاد كشف نـشده وجـود         اين رو نياز به دين، براي انسان حقيقتي انكارناپذير است كه در           

  .)186، ص4، ج1379صحيفة امام، ( شود انسان آشكار مي
دليـل گـرايش بـشر بـه مـذهب          «انـد     هاي مذهبي انسان فرمـوده      امام خميني، در زمينه گرايش    

كند و    اي است كه نسل امروز و فرار كرده از مذهب احساس مي             كننده وچي نگران بخاطر احساس پ  
دليل ديگر آن اين است كه بشريت از مكاتـب رايـج            . يابد  را تنها پناهگاه خود مي    از اين رو مذهب     

، 1379صـحيفة امـام،      (»هاي مختلف زندگي، مأيوس شـده اسـت         زمان براي حل مشكل خود در زمينه      
  .)188، ص5ج
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در ضمن بايد توجه داشت كه مفهوم مذهب در انديشة امام خميني، با مفهوم آن در 
ها كه تعريفي محدود از مذهب ارائه  برخالف بعضي فرهنگ. فاوت استهاي ديگر مت فرهنگ
اند كه همه ابعاد زندگي فردي،   از مذهب ارائه نمودهاند، امام خميني، مفهومي جامع و فراگير كرده

، 5، جلد 1379صحيفة امام، (. گيرد اجتماعي، خانوادگي و تمامي مراحل زندگي انسان را در بر مي
  )389ص

اند تا بتوانند به  ل بايد توجه كرد كه برخي مذهب را مخدر جامعه معرفي كردهدر عين حا
، 21صحيفة امام، ج ( و استقالل و آزادي را از جوامع بشري سلب كنندمقاصد خود دست يابند

توان گفت دين در انديشة امام خميني بزرگترين وديعة الهي به بشر است  بنابراين مي. )225ـ226ص
 آدمي ندارد، بلكه شود و نه تنها هيچگونه تقابلي با حقيقت روان انسان ميكه موجب سعادت 

  .توان آن را به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي رواني انسان تلقي كرد مي
  
  اسالم

روشن » اسالم«روانشناسي اسالمي سخن گفته مي شود، بايد منظور از اسالم از هنگامي كه 
تواند وجود داشته   در مورد اسالم نيز ميرد دين وجود داشت،همان خطر تحريفاتي كه در مو. باشد
هاي علميه معرفي شود، ديگر جايي براي  اگر اسالم به عنواني ديني محدود به حوزه. باشد

اگر اسالم محدود به آخرت شود، نيازي به روانشناسي اسالمي . روانشناسي اسالمي نخواهد بود
. شود  راه رسيدن به روانشناسي اسالمي، مسدود مييف شود،اگر اسالم جداي از علم تعر. باشد نمي

هاي فردي، اجتماعي، رواني  امام خميني، مفهومي وسيع و جامع از اسالم ارائه كردند كه همه جنبه
اند، گمان  به عنوان مثال در مورد تفاوت اسالم و مسيحيت فرموده. گيرد و عاطفي انسان را در بر مي
صحيفة امام،  (.ت فقط به يك رابطه معنوي بين افراد و خداوند توجه داردنشود اسالم مانند مسيحي

  .)3، ص2، ج1379
اند كه به كمك دانشمندان روشن ضمير، مزاياي مكتب  امام خميني اظهار اميدواري كرده
  هاي نفساني و  همه جانبه بشر و مربي نفوس و مكمل نقيصهنجات بخش اسالم كه كفيل سعادت
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»  ب مافوق حيواني و مافوق عقل دارد و تربيت انسان به همة ابعاد جـسمي و                انسان مرات

  »تواند در عهده بشر باشد روحي و عقلي و مافوق آن نمي
  
  
         اگـر ايـن دو   .  انسان دو جنبه دارد؛ يكي جنبه معنوي، ديگري جنبـه ظـاهري و مـادي

  جنبه با هم جمع بشود، يك انسان به تمام معنا بوجود خواهد آمد
  
  

به نظر ايشان، با عرضه اسالم، آن .  براي عموم بيان شودراهنماي زندگي انسان است، حاني ورو
ها، نفوس سالم بشري كه از فطرت الهي  ها و انحراف روي ها و كج طور كه هست و اصالح ابهام

اند، به آن روي خواهند آورد و  هاي باطل و هوا و هوس نگرديده منحرف نشده ودستخوش غرض
  . )207، ص3صحيفة امام، ج( مند خواهند شد هرهاز آن ب

صحيفة  (به نظر امام خميني اسالم، جامع تمام جهات مادي و معنوي و غيبي و ظاهري است
سازد هم از  هم انسان را از نظر عقل مي.  و به همة ابعاد وجودي انسان توجه دارد)230، ص3امام، ج

ر مجموع، در همة اموري كه انسان به آن نياز نظر اخالق و هم از نظر ظاهر و آداب ظاهري و د
از ديدگاه امام خميني اسالم مكتب تهذيب و . )449، ص4صحيفة امام، ج(دارد، اسالم توجه دارد 

ترسند و اسالم را  ها از آن مي همان كه ابر قدرت. سازد اسالم انسان را مي. سازي است آدم
اسالم يك مكتب . )278 ـ 79، ص 6، ج1379، صحيفة امام(كوبند چون مكتب انسان سازي است  مي

، 1379صحيفة امام، (ماديت را كنار معنويت قبول دارد .  معنوي استمادي نيست، يك مكتب مادي
ديگر اين كه اسالم مكتب تحرك است، تحرك از طبيعت به غيب، تحرك از . )531 ـ 32، ص 7ج

  .)291، ص8، ج1379صحيفة امام، (. ماديت به معنويت
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هاي ناقصي هستند و حدودشان در همان ديدي  هاي ديگر، مكتب ر امام خميني مكتببه نظ
، ص 8صحيفه امام، ج(تر از ساير مكاتب است  است كه دارند، در حالي كه مكتب اسالم ديدش وسيع

 حجابي براي  مقصدش اين است كه مادياتكند، و در عين حال كه به ماديات توجه مي. )415 ـ 16
در عين حال كه اسالم نسبت به ماديات . د بلكه ماديات در خدمت معنويات باشندمعنويات نباشن

كند و از ظلمت ماده  نظر دارد، نسبت به زندگي دنيا نيز نظر دارد و مردم را متوجه معنويات نيز مي
به نظر امام خميني، در صورتي كه تمام توجه به ماديات باشد، ظلمت بوجود . دهد نجات مي

 اين است كه اسالم با تمام )س(منظور امام خميني. )288 ـ 89، ص9، ج1379فة امام، صحي (آيد مي
 رسد محتوايي كه دارد و آن محتوا ميوه شيريني است، هر كس آن را بچشد، به لذات ابدي مي

  .)328، ص9، ج1379صحيفة امام، (
ز اسالم  ا)305، ص9صحيفة امام، ج(ترين مكتب است  به نظر امام خميني اسالم مترقي

به نظر ايشان . شود، بر حسب عواملي كه در برداشت كننده موجود است هاي مختلفي مي برداشت
از انسان . شود ها مختلفند در ديد و به واسطة اختالف در ديد، اختالف در برداشت هم مي انسان

تواند غير  محدود نمي. كامل كه گذشت تمام ديدهايي كه در انسان هست همه محدود است
 هايي دارند، اما  كمالشان برداشت بر حسب مراتب وجود وديگران. حدود را در حيطه بياوردم

ي الهي   امام خميني معتقدند اسالم يك وديعه)430 ـ 21، ص12، ج1379صحيفة امام، (محدود است 
، 1379صحيفة امام، (براي تربيت افراد و براي خدمت است و حفظ آن براي همه واجب عيني است 

هاي غير توحيدي، در تمام  اسالم به نظر امام خميني مكتبي است كه برخالف مكتب. )365 ص،15ج
شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه 
در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد، فروگذار ننموده است و موانع و 

ت سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشيده است و بر جميع مشكال
مسلمانان واجب است اين امانت الهي را با تمام توان حفظ كرده و در راه ايجاد مقتضيات بقاي آن 

  .)402 ـ 3، ص21، ج1379صحيفة امام، ( ع موانع و مشكالت آن كوشش نمايندو دف
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  ناسياسالم و روانش
ترين مرتبه تا باالترين درجه سر و  به نظر امام خميني، اسالم به تمام شئون انسان از پايين

براي معاشرت احكام دارد، .  احكام دارد و براي آنچه در رشد معنوي انسان مؤثراست،كارداشته،
م مراحل زندگي، براي تما. ي با همسر با فرزند با همسايه و ساير افراد جامعه احكام دارد براي رابطه

  .)219 ـ 20، ص3، ج1379 امام، صحيفة( تا بعد از مرگ احكام دارد از قبل از تولد
اسالم در باب ساختن از حيث معنويات كار دارد، در زمينه، : اند در جاي ديگر فرموده

  چگونه بايد باشيد، اخالقگويد مي. اعتقادات، اخالق، رفتار حتي در داخل خانه با شما كار دارد
چه جور باشد، ادراك عقليت چه جور باشد، رفتار با اعضاي خانواده و ساير افراد جامعه چگونه 

  .)450، ص4، ج1379صحيفة امام، ( بايد باشد، براي تمام اينها اسالم آداب و نظر دارد
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  انسان
ي خود را نسبت به   هر مكتبي در روانشناسي نگاه ويژه.موضوع علم روانشناسي انسان است

ها را  هاي رواني انسان توجه كرده و ساير جنبه هر كدام از مكاتب روانشناسي، به جنبه. سان داردان
ثار امام سيماي انسان در اسالم، در آ. اسالم كاملترين ديد را نسبت به انسان دارد. اند ناديده گرفته

در زير به برخي . شود خميني بخوبي منعكس شده و يكي از مباني روانشناسي اسالمي محسوب مي
  .شود  اشاره مي)س(هاي انسان از ديدگاه امام خميني از ويژگي

  .)176، ص4، ج1379صحيفة امام، ( آزاد آفريده شده است ـ انسان از ديدگاه اسالم،1
، 4، ج1379صحيفة امام،  (ه مراتب مافوق طبيعت را داردـ انسان قابليت تربيت و تكامل ب2

  .)176ص
تواند  ـ انسان هم از جهت سعادت و هم از جهت شقاوت، نامحدود است، تا آنجايي مي3

كند  كند نظر الهي باشد، دستش را دراز مي برسد كه تمام صفاتش الهي شود يعني نظر كه مي
، در طرف نقص و شقاوت نامحدود )17نفال، آيه سورة ا(دست الهي باشد، دست، دست خدا باشد 

  .)368، ص5، ج1379صحيفة امام، (است 
يكي جنبه مادي، ديگري جنبه ظاهري و مادي اگر اين دو جنبه با هم :  انسان دو جنبه داردـ 4

  .)222، ص 8صحيفة امام، ج(جمع بشوند، يك انسان به تمام معنا به وجود خواهد آمد 
اي است كه  ي موضوعي است، براي دين اسالم نيز موضوع همان سوره ـ اگر براي هر علم5

اند اين موجود  آمده. از اين رو موضوع تمام اديان انسان است. وارد شد) ص(در ابتدا بر پيامبر اكرم
  .)324، ص8، ج1379صحيفة امام، (طبيعي را از مرتبه طبيعت، به مرتبه مافوق طبيعت برسانند 

اينهايي كه ادعاي انسان شناسي و . دانند قضايا چيست د، نميـ همة عالم سرگردانن6
انسان . اند اند و اسالم را شناخته كنند انسان را شناخته افراد خيال مي. كنند، ادعاست شناسي مي اسالم

را به معني حقيقي انسان، به آن معنايي كه انسان است، جز ذات مقدس و حق و آنهايي كه ملهمند 
  .)326، ص8، ج1379صحيفة امام، ( شناسد  نميبه الهام او، كسي

انسان موجودي . ـ انسان مانند حيوان نيست كه احتياجاتش تنها به خوردن و خوابيدن باشد7
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اين .  با توجه به جهاتي كه در عالم هستاست كه خداي متعال او را خلق كرده است، بالقوه
، 1379صحيفة امام، ( ا، بايد فعليت پيدا بكندجهات به طور استعداد در انسان نيز هست و اين استعداده

  .)411 ـ 412، ص 8ج
چنين چيزي در غير از . السافلين به اعلي عليين بكشاند خواهد انسان را اسفل ـ خداوند مي8
هاي انبياء مطرح نيست، آنها كاري ندارند به اينكه مردم الهي بشوند، كاري كه به حكومتشان  رژيم

خواهند بكنند در حالي كه انبياء به شما كار دارند، هميشه  ر ديگري كه ميضرر بزند نكنند، هر كا
 خواهند انسان را تربيت كنند كه خلوت و جلوتش فرقي با هم نداشته باشد و در همه جا، آنها مي

  .)16، ص8، ج1379صحيفة امام، (
.  انسانيداگر بصيرت داشته باشيد،. با بصيرت، انسان است.  است انسان با روح، انسانـ9

بعضي از انبيا هم چشم نداشتند و نبي . ابوجهل چشم داشت، اما انسان نبود، زيرا بصيرت نداشت
  .)462، ص8، ج1379صحيفة امام، ( ميزان در انسانيت معنويت انسان است. بودند

. اي نيز در انسان قرار داده است  خداوند روزنهـ بر حسب تمام اموري كه در خارج هست،10
تواند درك  شنود و عقل، ما فوق طبيعت را مي ها را مي بيند، گوش، شنيدني ها را مي دنيچشم، دي

ها،  تواند كسب فضيلت كند و احياناً از طريق همين روزنه ها، مي انسان از طريق اين روزنه. كند
ك ها فضايل را و مصالح ي در عين حال، يك انسان از اين راه. آيد فساد در باطن انسان بوجود مي

  .)153، ص9، ج1379صحيفة امام، ( دهد كند و بازده مي جامعه را ادراك مي
برنامة اسالم اين است كه . انسان تا آخر هست. انسان مردني نيست. نهايت است ـ انسان بي11

  .)153، ص9، ج1379صحيفة امام، (اي بسازد كه هم اينجا صحيح باشد و هم آنجا  اين انسان را به گونه
اگر رها كنند اين موجود را، تمام عالم را . سازي است م همه امور مقدمه انسانـ در اسال12

  .)172، ص138، ج1379صحيفة امام، ( كشد به تباهي مي
 عظمت انسان، به روح انسان است، به اخالق و رفتار انسان است، به امور ظاهري ومادي ـ13

كند از آن مقامي  ر انسان را منحط مياينها عظمت انسان نيست، توجه به اين امو. و تجمالت نيست
  .)487، ص88، ج1379صحيفة امام، ( كه دارد
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 طغيان كند، اي است كه به محض اينكه استغنايي پيدا مي  وضع روحي انسان به گونهـ14
 اگر استغناي علمي پيدا .كند اگر استغناي مالي پيدا كند، بر حسب همان مقدار، طغيان مي. كند مي

 مقام پيدا كند، به مقداري كه مقام پيدا كرده است، طغيان كند، قدار، طغيان پيدا ميكند، به همان م
 خودمان را، و ها نجات دهد و ما تزكيه كنيم انگيزة بعثت اين است كه ما را از اين طغيان. كند مي

  )390، ص14، ج1379صحيفة امام، ( .نفوس خودمان را از اين ظلمت نجات بدهيم
صحيفة امام، ( .خواهد كه خودش داشته باشد  كمال مطلق را مي.ب استـ بشر انحصار طل15

  )205ـ 6، ص14، ج1379
ـ ارزش انسان، به اين است كه توجه بكند كه چه بايد بكند در برابر خدا و بندگان خدا، 16

  )450، ص16، ج1379صحيفة امام، (. چه تكليفي دارد در برابر خدا و در برابر بندگان خدا
 كه براي غضب و شهوتش پايان نيست و حرص و طمعش را هيچ چيز فرو است انسان ـ17
و پايه است و پس از جمع آوري او معلوم نيست روي چه اساس  انسان است كه جمع. ننشاند

خود راه خود را . تر است  از حيوانات پستپس انسان سرخود،. شود كردن، حرصش بيشتر مي
 حديث جنود شرح(. شود رود و آتش طلبش خاموش نمي اطله ميداند و ديوانه وار دنبال مقاصد ب نمي

  )10ـ 11عقل و جهل، ص 
 ـ انسان تنها وجودي است كه جامع همه  مراتب عيني و مثالي و حسي است و تمام عوالم18

  )15شرح دعاي سحر، ص( .غيب و شهادت و هرچه در آنها است، در وجود انسان پيچيده و نهان است
 با ساير حيوانات هم قدم است و از اين منزل دو راه در پيش دارد  حيوانيت انسان تا منزلـ19

العالمين است و يكي راه   كه صراط مستقيم ربكه با قدم اختيار بايد طي كند، يكي منزل سعادت
  )265آداب نماز، ص ( .شقاوت كه طريق شيطان است

و انحرافات از آن ها  ـ باطن ذات انسان محفوف است به چيزهايي كه تمام هدايت20
  )134، ص18، ج1379صحيفة امام، (. گيرد سرچشمه مي
اند  دهند كه امام خميني، جامعترين ديدگاه را دربارة انسان داشته هاي مذكور نشان مي ويژگي

  مكاتب روانشناسي، براساس ديدگاه. كه با هيچكدام از مكاتب روانشناسي قابل مقايسه نيست
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     ه جامع همة مراتب عينـي و مثـالي و حـسي اسـت و تمـام                  انسان تنها وجودي است ك

  عوالم غيب و شهادت و هرچه در آنهاست در وجود انسان پيچيده و نهان است
  
  
          انـد كـه هيچكـدام از مكاتـب            امام خميني جامعترين ديدگاه را درباره انـسان داشـته

  روانشناسي با آن قابل مقايسه نيست
  
  

يابي مشكالت رواني انسان از همان  به ريشهاند و  لي را ساختهمحدود خود از انسان، الگو يا مد
تواند  اند كه تنها در همان محدوده مي هايي را نيز ارائه كرده ديدگاه محدود، پرداخته و راه حل

در روانشناسي اسالمي، بايد براساس نگرشي كه نسبت به انسان وجود دارد، الگو يا . مؤثر باشد
يابي مشكالت رواني انسان امروز پرداخت و در  اس آن بتوان به ريشهمدلي ساخته شود كه براس

جربه جوئي مشكالت رواني شود و در ت هاي كاربردي براي چاره حل نهايت بتواند منجر به ارائه راه
بخشي آن در درمان مشكالت رواني در مقايسه با الگوهاي رايج نشان داده شود كه ميزان اثر

  .روانشناسي چقدر است
  
  اني غيبيمب

مهمترين مشخصة روانشناسي اسـالمي و وجـه تمـايز آن از روانـشناسي               اعتقاد به مباني غيبي،   
  :كند رهاي امام خميني را دربارة مباني غيبي روشن ميفرازهاي زير، برخي از نقطه نظ. ستغربي ا

شته  كـه در راه خـدا كـ        ـ اگر ما ماوراي اين عالم را اعتقـاد داشـته باشـيم، بايـد شـكر كنـيم                  1
  )293، ص 1صحيفة امام، ج (.بشويم، كسي بايد ترس داشته باشد كه غير اين عالم جايي ندارد

صـحيفة امـام،    (شود كسي به مبادي غيبي اعتقاد نداشته باشد و در فكر مـردم باشـد؟                  ـ مگر مي  2
  )304، ص 3ج
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هي كنـد و موجـب تبـا         بـشر هـرج و مـرج مـي          تا آن نقطه اصلي كه نقطه اتكا است نباشد،         ـ3
كنـد،    آورد و كنتـرل مـي       آن كه انسان را به راه مـي       .  انسان اگر سرخود باشد، متعدي است      .شود  مي

 انـسان را بـاز دارد از ايـن كـه در             توانـد   چنين اعتقاد اسـت كـه مـي       . اعتقاد به يك مبدأ ومعاد است     
  )402، ص4صحيفة امام، ج(. خالف نكندخلوت هم هيچكس نباشد، 

علـم تنهـا انـسان را بـه         . كنـد    انـسان را در جنـدالهي وارد نمـي         ـ درس خواندن بخودي خود    4
  )269، ص8صحيفة امام، ج(.  غيب باشددر كنار آن بايد توجه به. رساند مراتب انسانيت نمي

  
  ساير نكات

عالوه بر آنچه در فوق گفته شد توجه به نكات روانشناسي در آثـار امـام خمينـي بـسيار قابـل       
 اولويت خاصـي بـراي مـسائل روانـي قائـل             امام خميني  )1383كالنتري،  ( توجه، جامع و فراگير است    

اند و به طـور مكـرر مهمتـرين عامـل را در انقـالب اسـالمي ايـران، تحـول روانـي مـردم ذكـر                          بوده
برخي از اين اخـتالالت، مـشترك بـا         . انواع اختالالت رواني مورد توجه ايشان بوده است       . اند  كرده

سيب شناسي روانـي مطـرح مـي شـوند، ماننـد اضـطراب، افـسردگي،                مباحثي است كه امروزه در آ     
اي هـستند كـه صـرفاً از ديـدگاه اسـالمي مطـرح                برخـي مباحـث ويـژه     . ترس، وسواس و نظـاير آن     

 امـام خمينـي      عالوه بر اين،   . نفس و نظاير آن    مانند حب نفس، عجب، تكبر، غرور، هواي      : شوند  مي
انـد    هاي مشخصي ارائه كـرده      حل  ه و در بسياري موارد راه     تنها به طرح اختالالت رواني بسنده نكرد      

  .)1383كالنتري، (رسند كه از ديدگاه روانشناسي بسيار قابل توجه به نظر مي
گذشته از اينها موضوعات ديگري نيز مانند نفس، قلب، روح و فطرت به كرات در آثار امـام                 

ناسي اسالمي بـه طـور جداگانـه مـورد         توانند بعنوان  موضوعات روانش      اند كه مي    خميني مطرح شده  
  .بحث قرار گيرند

  
  گيري نتيجه

  در اين مقاله تالش شده است به برخي از مباني روانـشناسي اسـالمي از ديـدگاه امـام خمينـي                  
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                       اعتقاد بـه مبـاني غيبـي، مهمتـرين مشخـصه روانـشناسي اسـالمي و وجـه تمـايز آن از 

  روانشناسي غربي است
  

  
 مكتـوم   ايـن كـه توجـه پژوهـشگران حـوزوي و دانـشگاهي بـه يكـي از ابعـاد                    بـه اميـد      .اشاره شود 

هاي امام خميني جلب شود و سر آغازي شود براي مطالعـات پيگيـر و سـازمان يافتـه كـه در         انديشه
 بـا توجـه بـه همـه ابعـاد آن            نهايت بتواند منجر به معرفي روانشناسي اسالمي از ديدگاه امام خميني،          

  .شود
اند كه با دين پيونـد داشـته          حظه شد امام خميني تعريفي را از علم ارائه كرده         گونه كه مال  همان

توان نتيجه گرفت     از اين رو مي   . و انسان بتواند براي تكامل خود از دو بال علم و ايمان استفاده كند             
 دين راستين موجب تكامل رواني انسان مي شـود و   .كه دين و روان با يكديگر در هماهنگي هستند        

 بنابراين اسالم و روانشناسي نيز در       .باشد  به دين يكي از نيازهاي اساسي رواني انسان زمان ما مي          نياز  
هـاي     روانشناسي اسالمي حقيقتي قابل تحقق است كه بر مبناي پيش فـرض            .تقابل با يكديگر نيستند   

 همـه   ها نگرش ويژه نسبت به انـسان اسـت كـه از             از جمله اين پيش فرض    . روشن و مدلل قرار دارد    
 پيش فـرض اساسـي ديگـر كـه از           .رسد  هاي رايج در روانشناسي جامعتر و عميقتر به نظر مي           نگرش

  باشـد، اعتقـاد بـه مبـادي         هاي برجسته روانشناسي اسالمي از ديدگاه امـام خمينـي مـي             جمله ويژگي 
 و در بـسياري از مكاتـب        كنـد   غيبي است كه يكي از مهمترين ابعـاد وجـودي انـسان را مطـرح مـي                

 نكات روانشناسي فـراوان ديگـري در آثـار          عالوه بر اينها  . وانشناسي مورد غفلت قرار گرفته است     ر
امام خميني وجود دارند كه الزم است مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند تا بتواننـد بعنـوان                    

نمايند، بـه   هاي نظري رويكرد جامعي را فراهم          و بنيان  مباني روانشناسي اسالمي در نظر گرفته شوند      
تـداوم برخـي از مـشكالت روانـي را      اي كه براساس اين رويكرد بتوان علت بوجـود آمـدن و        گونه
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هـايي كـه ميـزان اثـر          تبيين نمود و روشهاي جديدي براي پيشگيري و درمان آنها ارائه كـرد، روش             
ربـت  اگـر اخـالص و قـصد ق        بخشي آنها با روشهاي رايج به طور تجربي مقايسه شود و آخر اينكـه             

 قدمي هم براي تقويت     داريد،  مي كه براي تحصيل علم برمي      قد اي ندارد و هر     نباشد اين علوم فايده   
  )70، ص1374امام خميني، جهاد اكبر،  (.قواي روحاني و كسب مكارم اخالق برداريد
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