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مقدمۀ ناشر

یکی از مهم ترین لوازم تحقق جامعه اسالمی و به تبع آن ،تحقق آرمان تمدن نوین
اسالمی -همان طور که در تأییدات مقام معظم رهبری مشهود است -توجه به تولید
علوم انسانی اسالمی به عنوان پایه و مبنای شکلگیری تمدن ایرانی -اسالمی در عصر
حاضر است.
علوم انسانی چه در مباحث اجتماعی و چه در مباحث فردی پیوند وثیقی با مبانی
اندیشهای دارد .چه اینکه وقتی موضوع علم «انسان» است ،تعریفی که از «انسان»
مبنا قرار میگیرد به شدت در همۀ مباحث علم از مبانی تا روش سایهافکن میشود؛
از اینرو طبیعی است تفاوت مبنایی مفهوم انسان در نظام اندیشهای توحیدی با نظام
اندیشهای الحادی و تبع جایگاه او ،مبدأ و معاد او ،ارزشهای او و در یک کالم همۀ
ثابتات و متغیرات پیرامون او ،مایۀ تفاوت و حتی تضاد در علوم انسانی مبتنی بر هر یک
از این دو نظام اندیشهای شود.
این تفاوت و تضاد در حوزههایی چون روانشناسی که انسان بما هو انسان و فراتر از آن
ابعاد ناشناخته و غیرملموسش چون روح و روان موضوع قرار میگیرد؛ نمود صدچندان
مییابد .بدیهی است انسان منقطع از ماوراء غربی وقتی با ابزار تجربه و با دستگاه عقل
حسابگر مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد ،نیازها و مسائلش و به تبع پاسخهایی که به
ً
آنها داده میشود کامال متفاوت از انسان الهی که اشرف مخلوقات است و مبدأ و معاد
الهی دارد ،خواهد بود.
در این راستا باید افزود که حساسیت و اهمیت موضوع تحول علوم انسانی در
خصوص حوزۀ روانشناسی به مراتب بیش از سایر حوزههای علوم انسانی است چرا که

عالوه بر آنچه ذکر شد ،در میان رشتههای علوم انسانی ،روانشناسی به دلیل آمیختگی
با مسائل کاربردی در زندگی هر فرد ،عالقهمندان زیادی دارد ،و آموزههای آن عالوه بر
استفاده عمومی بهطور مستقیم در حوزههای دیگر علوم انسانی چون تعلیم و تربیت نیز
بهطور جدی تأثیرگذار بوده و از این رهیافت هم بهطور فراگیری در زندگی مردم مبنای
عمل قرار می گیرد.
متأسفانه عمده تالشهای دغدغهمندان اسالمیسازی علوم ،بهویژه در روانشناسی
ً
صرفا به انطباق مفاهیم اسالمی با آموزههای غربی و بیان شاهد مثال برای آنها از آیات
و روایات معطوف شده است .حال آن که رویکرد نقادانه و تصرفگری انتقادی در علوم
انسانی ،نقطۀ آغاز حرکت در مسیری است که غایت آن رسیدن به علم دینی و رهایی
تمام عیار از علوم انسانی و حتی علوم طبیعی و فنی مدرن است که مقدمۀ آن شناخت
خاستگاه و ماهیت و جایگاه این علوم در غرب است.

بر این اساس ،کتاب حاضر که دومین دفتر از مجموعه تأمالتی در نقد علوم انسانی
است به تبیین سیر شکلگیری روانشناسی مدرن و ماهیت آن پرداخته و سپس به
مکاتب مهم آن به ریشههای روانشناسی مدرن در این میپردازد.
مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق در تالش است با انتشار آثار متناسب با
مخاطبان حوزوی و دانشگاهی ،در حوزۀ مباحث علوم انسانی با رویکرد تحولی در دو
ساحت نظری و کاربردی ،گامی در راستای اعتالی اندیشۀ ناب اسالمی بردارد و در این
راستا از دیدگاه های مخاطبان ارجمند دربارۀ این اثر به گرمی استقبال می کند.
در پایان الزم است از مجاهدتهای استاد گرانقدر دکتر شهریار زرشناس در تدوین
مجموعه علوم انسانی در ترازوی نقد که کتاب حاضر ،دفتر دوم آن است ،تشکر و
قدردانی نماییم.
ّ
و ما توفیقی الا باهلل العلی العظیم
مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق

فصـ ـ ـ ــل اول

ن
ن
ن
مدر� و علوم نا�سا�ی
روا� ش� ن�اسی

آنچه «روانشناسی» یا به تعبیر دقیقتر «روانشناسی مدرن» نامیده میشود
یک رشته از رشتههای علوم انسانی مدرن است .نطفه علوم انسانی در قرن
هجدهم منعقد گردید .علوم انسانی در قرون نوزده و بیست بسط و تفصیل
یافت و صاحب شعب و رشتههای متکثر گردید.
روانشناسی یکی از رشتهها و «علوم متکثره» ذیل علوم انسانی است .البته
باید توجه داشت وقتی از «علوم متکثره» و «علوم انسانی» نام میبریم نظر به
تعریف اومانیستی «علم» داریم و میدانیم که آنچه در متون دینی «علم»
نامیده میشود با مفهوم مدرنیستی علم تقابل دارد .از منظر حکمت و تفکر
اسالمی ،این به اصطالح «علم» مدرن ،در حقیقت حجاب جهل و غفلت
مضاعف نفسانی و مقوم شرک خود بنیادانگارانه است و نمیتوان آنرا «علم»
نامید اما چون تعبیر علم در خصوص علوم انسانی مشهور شده و رواج یافته
ً
است ،ما هم مسامحتا از آن استفاده میکنیم.
روانشناسی یکی از رشتهها و شعب علوم انسانی است و همۀ ویژگیهای
نوعی و ماهوی علوم انسانی را در خود دارد .روانشناسی در دهههای آخر
قرن نوزدهم میالدی و در روند بسط و تطور علوم انسانی ،به مثابه یک رشته از
رشتههای علوم انسانی ظهور و فعلیت یافت.
روانشناسی به طور مشخص در سال  1879میالدی به واسطۀ تأسیس
«آزمایشگاه الیپزیگ» توسط «ویلهلم وونت» به مثابه یک رشته از رشت ههای
علوم انسانی و در مقام یک رشته علمی مستقل پدیدار گردید .به تدریج و در

علم مدرن مقوم شرک
خودبنیادانگارانه
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اجتماعات مدرن و شبهمدرن ،بر دامنۀ نقشآفرینی و کارکردهای روانشناسی
مدرن
افزوده شد به گونهای که نحوۀ ظهور فردانگاری و سبک
بشر ِ
زندگی ِ
ِ
معاصر بدون نقشآفرینی مؤثر روانشناسی دیگر قابل تصور نیست.
روانشناسی در اجتماعات مدرن و بسیاری از اجتماعات شبهمدرن
امروزی ،وظایف متعدد و مهمی را بر عهده گرفته است و تداوم کارکرد این
اجتماعات بدون حضور و نقشآفرینی روانشناسی امکانپذیر نمیباشد.
عمق و میزان تأثیر گذاری روانشناسی در زندگی بشر معاصر به حدی
است که میتوان گفت کلیت «نهاد تعلیم و تربیت» و بخش ّ
مهمی از
روانشناسیمدرن،
مروج سبک زندگی
سکوالر-اومانیستی

«نهاد بهداشت و درمان» در جهان مدرن و شبهمدرن کنونی تحت کنترل و
تأثیرگذاری روانشناسی قرار دارد .فراتر از اینها ،باید گفت که روانشناسی
مدرن ،مدتها است که به مرجع و منبع اصلی تبیین و ترویج سبک
زندگی سکوالر -اومانیستی بدل گردیده است .دامنۀ نفوذ و نقشآفرینی
روانشناسی عرصههای مختلف فردی و جمعی انسان مدرن و شبهمدرن و
دقایق و لحظهها و حوزههای مختلف آنرا ( در صلح و در جنگ ،در خلوت
و در جلوت ،در عرصۀ مناسبات فردی و اخالقی در قلمرو ازدواج و زندگی
خانوادگی و  )...دربرگرفته است و در تمامی این حوزهها نقش تأثیرگذار و
محوری دارد.
روانشناسی در اواخر سدۀ نوزدهم به مثابه یک رشته در ذیل علوم انسانی
پدیدار گردید ،اما در قرن بیستم دامن گسترد و به رکنی مهم و تأثیرگذار از سبک
زندگی بشر مدرنیست بدل شد .روانشناسی در مسیر بسط خود صاحب
گرایشها و حوزههای تخصصی متعدد گردید و تئور یهای روانشناسی
دامنۀ گسترده و بسیار متنوعی از موضوعات از قبیل یادگیری و تعلیم و تربیت
و شناخت و ادارک ،هیجانات و عواطف و فرایندهای انگیزشی ،شخصیت
آدمی و پروسه رشد و ّتطور آن ،وجوه جسمانی و فیزیولوژیک و زیستشناسانه
حیات بشر ،ناخودآ گاهی و رویا و هشیاری و خواب ،سالمت و بهداشت

روانشناسی مدرن و علوم انسانی
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و بیماری ،و انبوهی از قلمروهای دیگر نظیر اسطوره و فرهنگشناسی و
پدیدههای فراروانشناسانه (پاراسایکاالژیک  )Parapsychologicو اخالق و
سیاست و اقتصاد و مناسبات سازمانی و اداری را دربرگرفت.
در پی بسط و تطور روانشناسی و گسترش دامنۀ حضور و نفوذ آن در زندگی
بشر معاصر ،به تدریج روانشناسان در مقام معلمان سبک زندگی ،و مرجع
راهنمایی ،و آموزگاران نحوۀ نگرش واندیشه ،و ترسیمکنندگان ضوابط و
معیارهای تعامالت اجتماعی و اخالقی ،و مصلحان!!؟ فرهنگی -اجتماعی
و حتی سیاسی و در بسیاری نقشهای مؤثر دیگر ظاهر گردیدند و بر دامنه

پدیدار شدن
روانشناسی
مدرن به مثابه نهاد
روانشناسی

نقشآفرینی و تأثیرگذاری روانشناسی و روانشناسان مدرن در وجوه مختلف
زندگی بشر مدرن به نحوی فزاینده افزوده شد .به گونهای که امروز در میانۀ
دهه دوم سدۀ بیست و یک میالدی میتوان گفت دامنه و گستره و اهمیت
تأثیرگذار روانشناسی در زندگی بشر جدید آنقدر فراخ و عمیق است که شاید
ن ذالفاقشناسی» در سبک زندگی بشر
بتوان از پدیدار شدن نحوی «نهاد روا 
معاصر نام برد.
اگر بتوانیم از این تعبیر «نهاد روانشناسی» نام ببریم ،باید توضیح داد که
این نهاد در مجموعه سبک زندگی و فراتر از آن در کلیت ساختار فرهنگی-
اجتماعی اجتماعات مدرن چه نقشی و کارکردی دارد؟

AAنهاد روانشناسی مدرن

به نظر میرسد دامنۀ وظایف و میزان تأثیرگذاری روانشناسی و آموزهها و

نظام ارزشی و سبک زندگی برآمده از آن ،در دهههای پس از نیمه دوم قرن
بیستم به نقطهای رسیده است که دیگر افسون زندگی مدرن بدون نقش آفرینی
کاهنان معبد روانشناسی قابل تداوم نیست .جهانبینی و سبک زندگی
سکوالر -اومانیستی نیمه دوم سدۀ بیستم(و پس از آن) به لحاظ شدت گرفتن
تزاحم و تضادهای درونی به نقطهای رسیده است که برای تداوم حیات خود
و جلوگیری از فروپاشی ناشی از فرسایش و کشمکش تضادهای درونی خود،

وظیفۀاصلینهاد
روانشناسیمدرن
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نیازمند استفاده از یک عنصر کنترل کننده و تخفیف دهندۀ تضادها است.
عنصری که به طور مستمر از یک سو در کاستن از فشار تضادها و تزاحم درون
ساخت حیات اجتماعی -فرهنگی اجتماعات کنونی بکوشد و از سوی دیگر
به طور مستمر در جهت ایجاد «سازگاری» میان افراد انسانی و کلیت سبک
زندگی جدید و روند آزاردهندۀ سلطۀ تکنو کراسی -بوروکراسی اجتماعات
بیمار گام بردارد .وظیفۀ اصلی نهاد روانشناسی مدرن را میتوان در همین
فرایند دوگانۀ کاستن از تضادها و تنشهای درونی سیستم از یک سو و تقویت
فرایند سازگار کردن «فرد» بحران زده و افسرده و ابسورد مدرن با ساخت بیمار و
ساختار ناسالم اجتماعی حاکم از سوی دیگر مشاهده و تعریف کرد.
در پی بسط مدرنیته و ظهور و فراگیری انقالب صنعتی و به ویژه از دامن
گستری موج دوم انقالب صنعتی (موج انقالب الکتریسیته) به بعد ،تضادها و
فراگیریانقالب
صنعتی،عاملظهور
بحرانساختاری
رژیمهایلیبرال-
سرمایهداری

کشمکشهای فرساینده و بحرانزای اجتماعات مدرن بیش از پیش فعلیت
یافت و وجوه مختلف بحران ساختاری رژیمهای لیبرال -سرمایهداری
آشکارتر گردید .سیطرۀ تکنیک و تکنوکراسی مدرن و غلبه فزایندۀ سودانگاری
یگرایی مالزم آن و ساخت ناعادالنۀ توزیع درآمدها در نظامهای لیبرال
و ماد 
سرمایهداری ،موجب تشدید بحران ساختاری این رژیمها گردید .به تدریج
آثار تلخ استثمار سرمایهدارانه و فقر و شکاف طبقاتی ناشی از آن ،و نتایج
فاجع ه بار زندگی در شهرهای بیروح مدرن و جهان از خودبیگانه اومانیستی
ظاهر گردید و در طبقات پرشماری از اجتماع انبانی فشرده از خشم و بغض
فروخورده نشأت گرفته از فقر و ظلم و بیعدالتی پدیدآورد ،خشمی که به
تدریج خود را در انواع و اقسام خشونتها بازتولید میکرد.
فشار روانی ناشی از سیطرۀ از خود بیگانگی خودبنیادانگارانه و ناسازگاری
ت گرفته از گردش سودانگارانه
ساختاری «کار» و «سرمایه» و فرایندهای نشأ 
ً
سرمایه و تکاثر ،از دهههای آغازین قرن بیستم به بعد عمال روند حرکت
اجتماعات مدرن و رژیمهای سرمای هداری لیبرال را با مخاطرات جدی روبهرو

روانشناسی مدرن و علوم انسانی
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ساخت .مخاطراتی که از یک سو در بحران ساختاری اجتماعات سکوالر-
لیبرال مدرن ریشه داشت و از سوی دیگر نشأت گرفته از فشار غیر قابل تحمل
مدل ناسالم زندگی تکنوکراتیک -سرمایهدارانه بر اعصاب و جان انسانهایی
بود که ذیل «صورت مثالی بشر جدید» و در مقام «فرد» هریک به اتم نفسانی در
خود فرورفتۀ خشمگین و گرفتار بیمعنایی و بیماری بدل گردیده بود که دیگر
تاب کشش فشار ناشی از سلطۀ بیمار یزای نظام ظالمانه سرمایهداری لیبرال
و سبک زندگی برآمده از آن را نداشت.
نهاد روانشناسی در شرایط بحرانی اجتماعات غربی قرن بیستم به طرق
مختلف کوشیده است تا در محدودهای که وضع تاریخی عالم مدرن اجازه
میدهد در جهت کاستن از تضادهای ساختاری این اجتماعات بکوشد.
رشتههایی چون «روانشناسی صنعتی»« ،روانشناسی سازمانی»،
برخی تئور یهای روانشناختی مرتبط با مدیریت صنعتی« ،روانشناسی
تبلیغات»« ،روانشناسی فرهنگی»« ،روانشناسی کار» ،بسیاری از مباحث
«روانشناسی اجتماعی» به انحاء مختلف در جهت کاستن از تزاحم و
تضادهای درون سیستمی و ساختاری نظامهای سرمایهداری لیبرال و ایجاد
نحوی سازگاری و توازن نسبی در داخل این رژیم کوشیدهاند .البته عمق و

تالشروانشناسی
اجتماعی مدرن در
جهت کاستن از
تضادهایدرون
سیستمینظامهای
سرمایهداری

ژرفا و دامنه و کیفیت و کمیت این تضادها و عدم توازن ساختاری به گون های
است که رفوکار یهای روانشناسانه قادر به خنثیسازی یا کنترل کامل آن
نیستند ،اما انکار نمیتوان کرد که روانشناسی و روانشناسان مدرن به منظور
ایفاء نقش خودفعاالنه حرکت کرده و کوشیدهاند.
از واپسین دهۀ سدۀ نوزدهم و در سراسر قرن بیستم تضادهای ساختاری
رژیمهای لیبرال -سرمایهداری حالتی فزاینده پیدا کرد و در هیئت تنشهای
مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خودنمایی نمود .با بحرانی
شدن وضع غرب مدرن ،رشتههای متکثر علوم انسانی هریک به طریقی در
جهت مددرساندن به غرب مدرن و رژیمهای بحرانزدۀ لیبرال -سرمایهداری

هدفرشتههای
علومانسانیمدرن،
مددرساندنبه
اجتماعاتبحرانزدۀ
لیبرالسرمایهداری
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فعال شدند .مجموعه رشت ههای ذیل علوم انسانی مدرن (علم اقتصاد ،علم
سیاست ،مدیریت ،جامعهشناسی ،روانشناسی و برخی رشتههای «علمی»
دیگر) به گونههای مختلف و از طریق ارائه تئور یها و مدلها و فرمولها
به تأثیرگذاری در قلمروهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی
پرداختند .هدف نهایی همۀ آنها ،مددرساندن به اجتماعات بحرانزدۀ
لیبرال -مدرن ،در کاستن از تنشها و عدم تعادل ساختار یشان بود .علوم
انسانی هم از طریق تبیین و توجیه جهانبینی و مشهورات مدرنیستی (به ویژه
مدرنیتۀ لیبرالی) در جهت تحکیم وجوه نظری و بسط هژمونی صور مختلف
لیبرالیسم میکوشید ،و هم از طریق ارائۀ فرمولها و دستورالعملها میکوشید
تا از طریق ایجاد تغییر در وجوه کارکردی این رژیمها به گرهگشایی از کالف
سردرگم معضالت آنها بپردازد .علوم انسانی و رشتههای متکثر آن در قرن
بیستم (و نیز در دهههای آغازین سدۀ بیست و یکم) با تمام ظرفیت و توان
خود در خدمت حفظ سلطۀ غرب مدرن (به ویژه مدرنیته لیبرالی) وارد عمل
شده است .البته شدت گرفتن تضادها و مشکالت ساختاری رژیمهای
سرمایهداری لیبرال برآمده از ورود غرب مدرن به مرحلۀ بحران انحطاطی است
و نه علوم انسانی و نه هیچیک از ایدئولوژ یهای مدرن و یا سیاستگذار یها
و تدبیرهای نظامها و رژیمهای غرب مدرن قادر به رفع حل این وضعیت
بحرانی و مشکالت بنیادین عدیده نمیباشد و عالم مدرن در مسیر زوال
محتوم خود الجرم سیر میکند .اما آنچه نمیتوان نادید ه گرفت این است
که علوم انسانی بیوقفه و پیگیرانه در مسیر مددرساندن به غرب اومانیست و
کارگزاری و خدمتگزاری برای نظام سلطه جهانی کوشیده است.
آنچه به «علم روانشناسی» معروف شده است یکی از رشتههای این به
اصطالح علوم انسانی است که به صورتی فراگیر و گسترده به خدمترسانی
به نظام جهانی و اجتماعات لیبرال -سرمایهداری پرداخته است و چنانکه
اشاره کردیم دامنه و وسعت خدمتگزاری و پیچیدگی و تنوع روانشناسی

