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طور اختالالت در نظام قرآنی، عوامل اخاللگر در مسیر هدایت و رشد آدمی هستند و از این منظر، به
واسطه عدم اعتماد به ای در عرف متفاوت هستند. افسردگی خمودی است که بهای با نگاه نشانهریشه

ا و از سوی دیگر، بودن کارهنتیجهخدا و ضعف تفکر در فرد شکل گرفته و او را از سویی به احساس بی
 .کشاندنهایت به خواری درونی و غم فراگیر میعدم رضایت از زندگی و در رغبتی وبه بی

ها متفاوت طور اختصاصی برای هر یک از انواع افسردگیای بهای و نشانهعوامل زیربنایی، الزمه
ستیزی، بانه، والیتای انزواطلاست. شش نوع افسردگی شامل افسردگی تطفیفی، سرشکستگی، مقایسه

معنوی و افسردگی ناشی از حقارت در ابعاد مختلف ادراکی، باوری، رفتاری، صفتی، توجهی و عاطفی 
های یکسانی را ای که در ظاهر نشانهترتیب، افراد افسردههای خاص خود را دارا هستند. به اینویژگی

های علیّ اختالل و نحوه باشند و در ریشهکنند، ممکن است دارای انواع متفاوتی از افسردگی تجربه می
گانه افسردگی، ای انواع ششای و نشانهدرمان آن در طبقه متمایزی قرار گیرند. شناخت عوامل ریشه

 .تر را فراهم خواهد ساختتر و درمان کوتاهمسیر ارزیابی دقیق

که  ایگونهبهنظیری برخوردار شده است، ها از توسعه بیدانش بشری در شرایط کنونی در تمام حوزه
سرعت بسیاری دارد تا جایی که شاید  -علوم تجربیهای ویژه در حوزهبه –ن مرزهای دانش ددرنوردی

ای جدید و دستاوردهای نو یافته ،ترو در مقاطعی کوتاه ای شده استاالن پیشرفت علم لحظهبتوان گفت 
یار ها، بستر و ساختار مولکولی و اتمی پدیدهها بسیار در دسترساکنون کهکشان. نشیندبه ثمر می

سعه در تمامی ، این گسترش و توحالاین با. در اختیار بشر است شدتر از آنچه تصور مینزدیک
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تر از آن چیزی است کسهم علوم انسانی، اندک و شاید اند ،های علم یکسان نیست و در این میانحوزه
 .رفتمیکه انتظار 
قرن شکستن موانع پیشرفت علوم انسانی، از های تجربی برای درهمکه مدل و الگوسازی روشدر حالی

ها فراز و فرودها و پیشرفت در عملسنگ با علوم تجربی سرلوحه فالسفه علوم بوده است، اما هفدهم هم
دست و  را از حوزه مادی گرفته انسانی روشعلوم . های علوم انسانی همچنان باقی استنشینیو عقب

طراحی  قواعد اندیشیدن،روش علمی و . شدت به آن پایبند بوده استاز قرن نوزدهم تاکنون، به کم
شناسی مبتنی بر اکنون روش. خوبی توسعه داده استرا بهاز یافته  چارچوب تحقیق و فرایند استنتاج

تحقیق فراوان  و روش های تحقیقیکتاب. ندخوبی رشد یافته و در اختیارگرایانه بهاثبات هایالگوواره
در حد یک آموزش بسیار اولیه کار با  رایانهمدد آمار به. نگاشته شده و در اختیار پژوهشگران است

های بسیار پیچیده آمار بیش از گذشته در افزارها تقلیل یافته و در پرتو تسهیالت رایانه، روشنرم
های شگرفی روزانه متولد شده و در اختیار پژوهشگران آورینو منظراختیار پژوهشگران است و از این 

 .چندان قابل شمارش نیست ، دستاوردهای امیدبخشهمه توسعه صوریباوجود این  .گیردقرار می
ها تقریباً پایان یافته و امید محققان روانشناسی، فصل تولید بزرگ نظریه ویژهبهدر علوم انسانی و 

ها و الگوهای کوچک مفهومی که شاید بتوانند یک موفقیت یا یک پدیده روانشناختی را حداکثر به مدل
ها سند علمی مجالت معتبر روانشناسی مملو از میلیون ،در عوض. بهتر تبیین کنند، محدود شده است

رسانند و ظاهراً این جهان میسراسر خود در  هشیهای خود را به اطالع همکاران پژویافتهاست که خرده
. را فراهم کنند ءتکاآیند تا یک جریان علمی معتبر قابل اها هرگز آنچنان گرد هم نمییافتهسیالب خرده

 .شودگشوده مینیز، ای شناختی، البته گاهی روزنهنظری و روش –فقر مفهومی  یوانفسا در این
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و  تیشناخفلسفی که معتقد است مبانی روش -، باالخره جریان علمیاز یکصد سال کوششپس سرانجام 
با خاستگاهی متفاوت تولید های انسانی از مبنا متفاوت است و باید علمی جدید شناختی پدیدهمعرفت
است و گمان  ای یافتهکنندههای کیفی اخیراً توسعه خیرهروش ،رواز این. در حال گسترش استکرد، 

رف کرده و علوم اجتماعی و مشکالت فقر علوم انسانی را برط شناختی،رود که این گشایش روشمی
که در حالی. جایی نخواهد بردچندان راه به نیز،اما چنین رهیافتی  ،بست خارج کندروانشناسی را از بن

های کیفی دستاوردهای آن متفاوت است، اما روش کمّی الگووارهجنس نتایج تحقیقات کیفی از نتایج در 
موردی و  ،یئهای جزاکتشاف. نمایدهمچنان از ایجاد یک تحول ساختاری در بدنه علم ناتوان مینیز، 

قعیت را همچنان با های محققان، صورتبندی تصویری کلی از واتنوع در برداشت همراهبه محدود
 چرا؟. ساخته است دشواری مواجه

منابع . گیری از منابع بنیادین برای تولید معرفت استدلیل ناتوانی در بهرهرسد فقر دانش ما بهنظر میبه
تحلیلی یا تحقیقی است که در صدد است تا از های اضافه روشهای مشهود بهنون ما، واقعیتمعرفتی اک

      .بدیل از ساحت انسانی رسم کندترکیب این دو به انضمام خالقیت انسان، صورتی بی
دلیل آن است که مرجعیت و به –ویژه در حوزه علوم انسانی به –محدودیت کنونی ما برای تولید علم 

موجود بر اساس سنت . ایم، تعریف کردهامکانات محدودر و معرفت علمی را در بستری با ذخای حجیت
 :است رمنبع معرفت علمی شامل اصول ذیعلمی، 

 مداری صل عینیت و واقعیتا .1
 اینرنابب. بودن یک گزاره علمی اتکای آن به یک واقعیت عینی استمالک علمی ،بر اساس این اصل

ختم نیز، معرفت علمی از واقعیت آغاز و به مالک عینی و واقعی برای ارزیابی صحت و درستی آن 
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بر اساس  کمدست –ای خارج از حوزه واقعیت یا عینیت بر اساس این اصل هیچ گزاره. خواهد شد
 .بندی شودظرفیت آن را ندارد تا در کسوت علمی صورت –گرایانه رویکردهای موجود اثبات

 مندیاصل روش. 2
بر آن لزوماً در چارچوب ر اساس اتکای به واقعیت که عالوهتنها بمعرفت علمی نه ،با توجه به این اصل

صرفاً اتکای به واقعیت نیست که یک معرفت علمی  ،عبارت دیگربه. یابدیک روش، حجیت علمی می
روش . بنشیند قواعد بر مسند علمیای از عهاساس مجمو بلکه این واقعیت باید بر. کندرا تأمین می

در کمال دقت و عینیت مشخص شده نیز، دقت تعریف و ضوابط و شرایط آن علمی بر این اساس به
 .است

های دقیقی را برای ورود به مباحث انسانی حقیقت مرزهای مشخص و چارچوب، دراین دو اصل مبنایی
از . علمی در حوزه علوم انسانی تحمیل کرده استای را برای معرفت ی ویژههافراهم ساخته و محدودیت

 ،دیدگاه از این. داردو نه اعتباری جایی قرآن، احادیث و سیره ائمه نه ماننداستفاده از منابعی  ،منظراین
به حقیقتی  ین معرفت علمی است و باید برای دستیابیهای بنیادتوجه به این معارف و مبانی ناقص مالک

 .ها اجتناب کردژراههانسانی، از این ک
اتکای به . شناختی، مراجعه به متون دینی ناقض معرفت علمی ناب استهای معرفتبر اساس این آموزه

شوند که جز ایجاد موانع و محدودیت ای تلقی میشدههای از پیش تعریفپذیرش چارچوب ،منابع دینی
گونه مرجعیت برای متون دینی برای تولید پس هر . برندکاری از پیش نمیعلمی  در ادراک و اندیشه

 .اندیشه علمی ممنوع و باید با ذهنی باز به سراغ واقعیت رفت
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شرایط علمی ما را در حوزه علوم انسانی از توجه به یک منبع عظیم معرفتی  ،متأسفانه تفوق این اندیشه
-منجر به حذف و نادیده ،فت علمیشناخت و معر رگرایانه بغلبه این نگاه مادی. محروم ساخته است

 .گرفتن ظرفیتی بزرگ برای تولید اندیشه در حوزه علوم انسانی شده است
نگاه از دیده یا ندیده در علوم انسانی ارزش توجه دارد، آموزشگونه که مشاهده یک انسان همان چرا

 د؟شابهای جدید بندی نظریهگیری و صورتتواند منبعی برای تأمل، بهرهشناس خبره نمییک انسان
توان از توضیح یک عنوان سندی معتبر بهره گرفت، اما نمییک دانشجو به یاههتوان از مشاهدچرا می

 .بردهای الهی بهره ها و توصیفتبیین ،اهای از توضیحمنبع عظیم با سرچشمه
عنوان انسان به ،کنونی شناسیراستی در معرفتبه. کردن حقایق در هستی استاصل ماجرا همان واژگون

مرجع تمام حقایق جهان هستی به آسمان رفته و تقدیس شده است و جز او هیچ امر حقیقی دیگری وجود 
، اما همچنان او انسانیشناسی منابع عظیمی از خطا در معرفت باوجوداین در حالی است که . ندارد

 .شناسی استمعرفت ترین مبانیترین و قطعیمهم رین،برای بهترین، برتبهترین مرجع 
رسیده است تا اندکی از مهجوریت معرفتی حاکم بر علوم انسانی فرااکنون زمان آن  ،با این توصیف

فتن و فرصتی برای یا ،موجودساختن بستری برای اندیشیدن در خارج از شرایط فاصله گرفت و با فراهم
الخطاب عنوان فصلبه قرآن کریم ،در این میان. دشو باره انسان ایجادبندی دانشی متفاوت درصورت

 چه بیشتر در آن کاوش کنیم بر اعجاببدیل است که هرانسان، منبعی بی بارهگاهی درحکمت و دانش و آ
باره ویژه دربه ،جای این کتاب زندگییخدای تعالی در قرآن کریم، در جا .خواهد افزود پیشازبیشما، 

فراتر از آن، در چارچوب نیز، انسان، مختصات او، فرایندهای روانشناختی، فرایندهای تحولی او و 
، فرد، او را در نسبتی با دیگران، گذشته، آینده و فرجام کارنهایت دقیق و منحصربهدیدگاه بییک 
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 نامبهای را یا آیاتی که سوره ، اساساً نه آیهخدای تعالی در برخی از مقاطع. کندداده و تبیین میتوضیح 
 .کندساختاری نظری را برای انسان از آغاز تا فرجام رسم می ،نهد و با نگاهی بسیار بنیادینمی« انسان»

آورده و از بیان الهی با استناد به خود قرآن و روایات معصومین  سخناگر انسان بتواند قرآن کریم را به 
 .بدیل برای تشنگان علوم فراهم ساخته استای معرفتی فراهم سازد، دانشی بیالسالم توشهعلیهم

تالشی ابتدایی برای پیمودن راهی « معناشناسی افسردگی از منظر قرآن کریم»کتاب  ،بر این اساس
سازی آن وقت سه سال برای فراهم نزدیک بهن آدر این کتاب که نگارندگان . استطوالنی در این مسیر 

م انسانی به متن قرآن ارجاع و سپس با استفاده از قرآن تالش شده است تا یک مفهواند، صرف کرده
عنوان مفهوم مرکزی چه مفهوم افسردگی در این کتاب بهاگر. کریم برای آن توضیح و تبیین استخراج شود

تنها یک مفهوم آزمایشی برای استخراج  ،انتخاب شده است، اما ضروری است گفته شود که افسردگی
این ترتیب اگر بدین. ستاجتماعی ا-های روانیه از قرآن در تبیین پدیدهیک مدل و الگو برای استفاد

را به قرآن معرفتی درخصوص انسان های پرسشروش انواع این توان در قالب رسد میروش به نتیجه 
 .عرضه و از قرآن برای کسب معرفت یاری جست

عنوان مالحظات ضروری در تحلیل و ارزیابی چند نکته بهکه است  الزمطالعه متن قبل از م ،حالبا این
 :این کار مورد توجه قرار گیرد

خیرخواه او از دید نویسندگان این کتاب، قرآن کریم کتاب هدایت است و خدای تعالی خالق بشر و -1
خداوند متعال در این کتاب انسان را به اشکال مختلف مورد خطاب قرار داده است تا راهی درست . است

قرآن کریم علم نیست و قرار  ،با این توصیف. دست آوردرستگاریش بهای جاودان برای و سرمایه
 .کنندهای علمی خود را فرونهاده و تعطیل نیست تا دانشمندان همه اندوخته
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محققان این اثر تمام کوشش خود . این کتاب تالش برای تحمیل نظرات انسانی ما به قرآن کریم نیست -2
تا حتی  تالش شده است ،ین اساسابر و  به قرآن کریم اجتناب کننداند که از تحمیل نظرات خود را کرده

ها از متن قرآن استخراج و از خود قرآن برای آن مستند الزم توصیفات و تبیین مفاهیم، معانی، کانام
اندازه روایی مغفول نمانده و از آنها به اهمیت تفسیری،، البته مراجعه به منابع بادر این میان. شودتهیه 

 .کافی استفاده شده است
ای اندیشمندان بر اساس انگیزهبرخی از . ایجاد یک نگاه التقاطی به قرآن نیست ،هدف این تحقیق-3

های قرآنی ابق را بین معارف اکتسابی و برخی از آموزهاند نوعی همگرایی و تطر تالش بودهایمانی د
ها و یا شواهد علمی با برخی از نظریه آیاتتالش شده است تا برخی از  ،بر این اساس. فراهم کنند
 ای که مرجعشواهد غیرقابل خدشه عنوانعلمی بهوجه شواهد هیچ بهاز این تحقیق . ندشوهماهنگ 

ادبیاتی متناسب با  ،مدخل این بحث. شوداستنباط نمیند و قرآن در پی تأیید یا تکذیب آنهاست، هست
 رهآمده است که خوانندگان کتاب با دیدگاه علم دربا جهتاینتنها از زبان علم دارد، اما این مدخل 

های تشخیصی از این اختالل و نحوه توضیح علم از این نامهبندی نظامافسردگی، چگونگی صورت
کتاب سیر خود را برای استخراج معنای افسردگی از منظر قرآن کریم  ،پس از آن. اختالل را بشناسند
 .پیگیری کرده است

مفهوم از یک الگوی باره این نظر قرآن در نیز،معنای افسردگی،  نحوه استخراجخصوص در-4
های شناختی دارای تعریف خاص خود، مالکاین الگوی روش. کندشناختی تبعیت میاختصاصی روش

دارای  دار،مند و نظامضابطه طورکاملبهاین روش . متمایز خود است اعتبارسنجی ویژه و شرایط کامالً
در بخشی از تحقیق فرایند استخراج و . ، چارچوب و قواعد خاص خویش استل، مبانیاصو

 .استفاده شده استنیز، بندی مفاهیم و معانی، الگویی ویژه برای اعتبارسنجی عینی نتایج صورت
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اصل  ای که اعتبار آن بهوجیزه. ای انسانی برای ایجاد فهم و تدبری در قرآن استنوشتهاین کار دست
ای که اگر آن را به تالش نویسندگانش نسبت دهند، جز جیزهو. یعنی قرآن کریم وابسته است ؛منبع آن

از  شیآن را تال ما. و پربار است نسنگگرا ،ای سرگردان در عالم نیست و اگر به اصلش نسبت دهندذره
در هنگام حساب درنظر براتی که امید داریم  ؛دانیمسر صدق برای تهیه براتی برای روز محاسبه می

 .آید
 :انتهادر 

 .بینیم و چهره تابناک تو در پرده استیگران را میمن، سخت است که دآقای 
 .رسدگرفته است و صدایی از تو به گوش نمیقال و هیاهو فراوموالی من، سخت است که عالم را قیل

 .در ذهن مبارکت ما را یاد کنینیز، یاد تو بر کاغذ غلطاندیم تا شاید تو آقای من، خامه قلم را به
شود حیرانی ما را با می. این همه تالش نافرجام، از سر آن است که آقای ما در پرده است موالی من،

 ظهورت پایان دهی و قلب افسرده ما را به نور وجودت حیاتی دوباره بخشی؟

 مقدمه: مفهوم افسردگی از منظر علم روانشناسی
 فصل اول: روش پژوهش

 افسردگی تطفیفی -سوره مبارکه مطففینفصل دوم: 
 افسردگی سرشکستگی ؛سوره مبارکه غاشیه فصل سوم:

 انزواگرایانه ایمقایسهافسردگی  ؛سوره مبارکه عبس فصل چهارم:
  ستیزیافسردگی والیت ؛(آلهعلیه و اهللصلی)سوره مبارکه محمد  فصل پنجم:

 افسردگی معنوی ؛سوره مبارکه طهفصل ششم: 
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 افسردگی ناشی از حقارت  ؛سوره مبارکه فجر فصل هفتم:
 افسردگی از منظر قرآن یمعنابندی جمع فصل هشتم:

 ساخت مقدماتی پرسشنامه افسردگی فصل نهم:
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