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  ی بالینیشناس رواندر کتب درسی  خاستگاه هنجارها
  

 1* يفریبرز باقردکتر 

  چکیده
. اسـت هنجارها مبناي ادراك، قضاوت و هدایت افعـال انسـان در سـطح فـردي و اجتمـاعی      

 کنـد  مـی وابستگی علمی جامعه ایران به غرب و انتقال ضمنی هنجارهاي نـاهمخوان ایجـاب   
ستگاه فکري هنجارهـا در کتـب درسـیِ ترجمـه شـده و      خا ن و دانشجویان بهاذهن متخصص

نیـاز اسـت تأمـل     در فضاهاي علمـی نیـز  . گرددمعطوف  ها آن شناسی پیامدهاي انتقال آسیب
حفـظ  هویت علمی، فرهنگی و اجتمـاعی بـه ویـژه    از یانت صتري در این باره با هدف  جدي
تن بـه ایـن مهـم در    مقالـه حاضـر پـرداخ   از تـألیف  هـدف  . صورت پذیرد علمی ایران هجامع
درسـی ترجمـه شـده و منـابع مرجـع مهـم در        در ایـن راسـتا کتـب   . ی بالینی استشناس روان
در این . شده استی بالینی با تکیه بر روش تحلیل محتوا به لحاظ هنجارها بررسی شناس روان

نتـایج ایـن    هبـر پایـ  . بـود  هـا  آن بنـدي  طبقـه  )خاستگاه هنجارها و ب) بررسی، تمرکز بر الف
هـاي نابهنجـاري    مـالك د کـه  شو میارائه  یشناس روان در حاکم هنجارهايتحلیل، مدلی از 

 ههـاي فکـري و فلسـفی در دو حـوز     در آن مبتنی بر دو نوع هنجار اسـت و ریشـه در جریـان   
 در بخـش پایـانی مقالـه پیامـدهاي هنجارهـاي مکنـون در کتـب       . زمـین دارد   اندیشـه مغـرب  

نقـد   ي خـود جوامـع غـرب بـه اختصـار شـرح، بررسـی و       بـرا  ی بـالینی شناسـ  روانتخصصی 
هاي متعلق به دوران تجدد غرب به اختصـار اشـاره    ین آسیبتر مهمدر این رابطه به . دشو می
د که بر اساس دیدگاه متفکران غربـی ناشـی از همـان هنجارهـایی اسـت کـه مفـاهیم        شو می

ارائـه چنـد پیشـنهاد بـا هـدف      بـا  . ی نیز بر آن اسـتوار اسـت  شناس رواننابهنجاري و بهنجاري 
  .یابد ی، مقاله خاتمه میشناس رواندرسی  ارچوب کتبهترویج فرهنگ نقد در چ
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  ها   کلیدواژه
  ی بالینیشناس رواندرسی  هنجار، بهنجاري، نابهنجاري، کتب

  
  مقدمه

از  بهنجار، نابهنجار، انحراف طبیعی و غیرطبیعـی  :مفهوم هنجار و مفاهیم مرتبط با آن همانند
هـاي فکـري ومرجعـی مهـم      ین مقولهتر مهمقرن هجدهم میالدي به صورتی فزاینده مبدل به 

 هیافتـ در زبـان و اندیشـه عمـوم مـردم     را ها شده و باالترین جایگاه  ها و قضاوت براي تصمیم
هاي اخیر از مضامین رایج در علـوم انسـانی    همچنین در دهه). 320: 2007 ،1ویلدفویر( است

، بـه  1991، 2مگـیل  کـان ( اسـت   اال در نهادهاي تربیتی و درمانی پیدا کـرده شده و کاربردي ب
  ). 2709: 2010، 3لرهندکوس :نقل از

در  دهـد کـه   هاي مختلـف نشـان مـی    ها و در حوزه تحلیل دقیق مفهوم هنجار در زبان
انسـان ایفـا   ) عمـل و تحـول  (سطح فردي و اجتماعی هنجارها سه کارکرد اساسی در حیـات  

  گیــري و درك مفــاهیم،  شــکل )1ایــن ســه کــارکرد شــامل ). 53: 1393اقري، بــ( کنــد مــی
و سـیر   بینـی رخـدادها و هـدایت افعـال     پیش) 3تمایز و قضاوت بین بهنجار و نابهنجار، و  )2

  . است تحول فردي و اجتماعیِ انسان
یکـی از  ریشـه در  ،هنجـار  هگانـ  نیاز به وجود معیـار و مرجـع بـراي کارکردهـاي سـه     

هــاي مهــم احســاس و  از ویژگــی. انســان دارد 4»احســاس و ادراك«هــاي  ویژگــی بــارزترین
 5»وابسته بـودن ادراك بـه مـتن   «آن اتفاق نظر دارند،  هپردازان دربار که تمامی نظریه ادراك

وابستگی ادراك به مـتن داللـت دارد بـر تـأثیر     ). 19: 2011، 6و دیگران دورف هاگن(است 
بـه عبـارتی   . )315: 2010، 7گلدشـتاین (ادراك  هبر نحـو هاي مجاور زمانی و مکانی  محرك

شـکل  ) حضـور یـک معیـار   (ها  با تفاوتمواجهه ي مفاهیم در تقابل و در گیر  لپیدایی و شک
همـواره بـه    نیـز  8کیفیت و یـا شـدت هـر نـوع مفهـومی     . نه در انزوا و فضاي مجرد ،دگیر می

و مکانی در مجاورت موضوع دارد که به لحاظ زمانی بستگی هایی  وجود و کیفیت محرك
  .دشو میادراك قرار دارد و یا معیار قرار داده 

                                                                                                                             
١.  Wildfeuer, Armin, G. 
٢.  Canguilhem, Georges 
٣.  Sandkuehler, Hans Joerg 
٤.  sensation and perception 
٥.  context-contingent, context effects in perception 
٦.  Hagendorf et al. 
٧.  Goldstein, Bruce 
٨.  concept 
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احسـاس و ادراك، پاسـخ بـه سـه تکلیـف       یشناسـ  رواندر واژگـان   تـر  دقیقبه بیانی 
ایـن سـه تکلیـف    . داردبسـتگی  ) مرجع، هنجار(اصلی ادراك انسان همواره به انتخاب معیار 

ایـن  . اسـت ) افـراد (و یـا کیسـتی   ) اشیاء(چیستی  پاسخی به: 1»بازشناسی« )1: ازاست  عبارت
: 2»یـابی  مکـان « )2 ؟)هویـت فـرد  (این فرد کیست، من کیسـتم   ؟)ماهیت شیء(چیست  ءشی

ایـن شـیء کجـا قـرار دارد؟ مـن کجـا قـرار دارم؟        . پاسخی به کجایی شیء و یـا فـرد اسـت   
و هـم بـه لحـاظ     دیگري کجا قرار دارد؟ هم به لحاظ عینی یعنی مکان و موقعیت جغرافیایی

 .)پایگـاه  و اردوگاه، جبهه، حزب، طبقه: همانند(اقتصادي، فرهنگی و اعتقادي  مجازي یعنی
). ثبـات شـیء  (همان شیء آشناست   پاسخ به این سؤال است که آیا این: 3»ثبات ادراکی« )3

 به معناي ثبات در ماهیـت خـود فـرد و دیگـر افـراد بـا       آیا من همانم؟ آیا او همان است؟ که
و تغییـر ویژگـی و حـاالت آنـان و بـه رغـم تغییـر شـرایط و         ) در شبکیه(وجود تغییر تصویر 

  ). 199ـ183 :1385 ،4اتکینسون و همکاران(است  تحول فرد، گروه و سازمان
کجـایی اشـیاء و افـراد بـه لحـاظ       )2 ؛)بازشناسـی (هـا   درك ماهیت )1 :کارکردهاي

ایـن همـانی و ثبـات    (ن انحـراف از معیـار   ازیـ متشـخیص   )3و  )یـابی  مکـان (عینی و مجازي 
ا قضاوت، اساساً با هدف نهایی هدایت عمل و سـیر تحـول فـردي و اجتمـاعی در     ی )ادراکی

صـورت  ) نابهنجـار ( و یـا در فاصـله گـرفتن از آن   ) بهنجار(آن  سويبه مقایسه با یک معیار 
 ههت دادن بـه نـوع و نحـو   ها، ج بندي گزینه لویتوا«در اینجا نیز » هدایت«مراد از . پذیرد می

سـاز ایجـاد نظـم در     است که در سطح اجتماعی زمینه» ها و راهبردهاي تحقق اهداف تصمیم
  .تعامالت اجتماعی است

کارکردهـاي هنجـار بـراي ادراك و هـدایت افعـال انسـان بـه         هبر اساس آنچه دربار
نـاگزیر از  ل روه اجتمـاعی در حـین عمـل و یـا تحـو     هر فـرد و گـ   ،اختصار توضیح داده شد
ل چیسـت و متعلـق بـه کـدام حـوزه      این عمل و یا تحو کند  مین یفرق انتخاب هنجار است و

دانـد در   د که فرد منحرف شود، بلکه دیگـر نمـی  شو میموجب نفقدان هنجار و معیار . است
یـا   کنـد  میاو در مسیري خاص حرکت و یا تحول کجا و چه وضعیتی قرار دارد و آیا عمل 

اینکـه  . عیت مسافري سرگردان در شبی تاریک و ابري در دریا و یـا صـحرا  همانند وض ؟خیر
چه چیز صحیح و چه چیز غلط است و تفاوت اهـم و غیـراهم، تفـاوت هـدایت و انحـراف،      

کـه آیـا عمـلِ     کند میتفاوت ن. بازد رنگ می اساساً) معیار، مقیاس(بدون وجود یک هنجار 
                                                                                                                             
١.  object recognation 
٢.  spatial localization 
٣.  perceptual constancy 
٤.  Atkinson, Rita et al. 
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، تعیـین وزن یـک کـاال    )شاغول(دن یک دیوار ، بناکر)راه(مورد نظر، سفر به مکانی خاص 
خطـوط  (راه  ، راننـدگی در یـک بـزرگ   )سـنگ محـک  (، تشخیص عیـار  )سنگ کیلوگرم(

، )شماره صـفحات  و فهرست مطالب، عناوین(یک کتاب  ه، مطالع)راه سفید در سطح بزرگ
دان تربیت فرزنـ  ،)هاي مغناطیسی زمین قطب و ها ستارگان، کوه(حرکت در صحرا و یا دریا 

تحـول فـردي و   و یـا سـیر   ) هـاي اخالقـی   باید و نبایـد  ،قوانین(ارتباطات اجتماعی  ،)الگوها(
در تمامی این موارد معیـار   .است )هاي ملی یا دینی آرمان(در طول زمان فرهنگی یک ملت 

 هوضعیت حـال، قضـاوت دربـار    ادراك براي 1»مرجع«هاي مختلف، نقشِ  در قالب) هنجار(
و بـه همـین    کند میمرجع را ایفا  در مقایسه با مرجع و هدایت افعال و حرکتان فاصله با میز

  .دلیل وجود آن الزامی است
بدون در دست داشتن معیار، یک مربی هرگز قـادر نخواهـد بـود افعـال آموزشـی و      

بسنجد کـه آیـا در ایـن مسـیر      .تربیتی خود را منسجم و هدفمند به سویی خاص هدایت کند
منسـجم و   هـاي  مداخلـه . داده است یا خیر و فاصله تـا هـدف چقـدر اسـت    حرکتی نیز انجام 
نیز قطعـاً   جویش به سوي یک وضعیت مطلوب درمانگر براي تغییر درمان هدفمند یک روان

محصول انتخابی آگاهانه و یا بالعکس متـأثر  مکن است مبر وجود هنجاري استوار است که 
  . هاي او باشد از تلویحات آموخته

 و گرفتن هنجار به معناي گزینش مبناي هدایت عمل در سطح فـردي  مبنا قراردر نتیجه 
با مبنا قرار دادن آگاهانه یا . است ،هاي تخصصی و مدیریت جامعه  به ویژه در فعالیت ،اجتماعی

هـاي بهنجـاري و نابهنجـاري بـراي یـک       نوع هنجارها، مبنایی براي تعریف ویژگی غیرآگاهانه
هـاي خـانوادگی،    نهادهـاي اجتمـاعی در محـیط    به وسـیله ه تحقق آن د کشو میجامعه انتخاب 

فرهنگـی دنبـال   ــ   هاي کـالن سیاسـی و اجتمـاعی    گذاري آموزشی، درمانی و از طریق سیاست
د و خالف آن مطرود گیر  میهاي بهنجاري مورد تأیید، تکریم و تصویب قرار  مصداق. دشو می

افـراد و نهادهـا تحقیـر، تحـریم و      به وسـیله تماعی د و در تعامالت و ارتباطات اجشو میشناخته 
  . دشو میو در صورت امکان شامل اصالح، درمان و تغییر  ددگر میتهدید 

 کردهـاي مهـم آن، بلکـه عـالوه بـر آن بـه دلیـل       رنه تنها به دلیل اهمیت هنجـار و کا 
انـه و  وابستگی علمی جامعه ایران به غـرب و امکـان انتقـال پنهـان و آشـکار هنجارهـاي بیگ      

الزم پیامدهاي جـدي علمـی و اجتمـاعی آن،      و به دلیلناهمخوان در فرایند ترجمه و تهدید 
نابهنجار و هنجارهایی کـه مبنـاي تمـایز ایـن دو قـرار دارد تحلیـل        ،الً مفاهیم بهنجاراواست 

                                                                                                                             
١.  reference 
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 ثانیـاً خاسـتگاه فکـري و فرهنگـی هنجارهـاي موجـود در کتـب درسـی ترجمـه شـده           شود؛
ثالثـاً ایـن مبـانی فکـري و فرهنگـی بـه لحـاظ پیامدهایشـان مـورد           ؛دردگبررسی و مشخص 

هویت علمـی،  از یانت صاین سه، ضرورتی جدي براي . شناسی قرار بگیرد هاي آسیب تحلیل
اسـت کـه بـه لحـاظ فرهنگـی و       ،ایـران  علمـی  هبـه ویـژه جامعـ    فرهنگی و اجتماعی جامعـه، 

عدم توجه کافی به اهمیـت  با کمال تأسف . هایی بنیادین با جامعه غرب دارد اعتقادي تفاوت
زا موجب شده است تا اذهان دانشجویان  مقوله هنجار و انتقال نرم هنجارهاي بیگانه و آسیب

هاي علوم انسانی و  ن رشتهااز متخصصدر این باره به چالش کشیده نشود و به طور ناخواسته 
ن هنجارهـایی  اجـ مرو ،اي اي حرفـه هـ  در حین فعالیت ان بالینیشناس روانن و ااز جمله مشاور

  .ي کاربردي مکنون هستندها روشهاي علمی و  تربیت شوند که در نظریه
. ی بـالینی اسـت  شناس روانمقاله حاضر پرداختن به این سه تکلیف در حوزه از هدف 
ی بـالینی  شناسـ  رواندرسـی ترجمـه شـده و منـابع مهـم مرجـع در حـوزه         کتب در این راستا

کـه   شود میی با تکیه بر روش تحلیل محتوا به لحاظ هنجارهایی بررسی شناسی روان وآسیب
در ایـن بررسـی    .است ی بالینیشناس روانجار در نمبناي تمایز و تعریف مفاهیم بهنجار و نابه

نتـایج ایـن تحلیـل،     هبـر پایـ  . بوده است ها آن بندي طبقه )2خاستگاه هنجارها و  )1تمرکز بر 
هـاي   دهد مـالك  نشان می د کهشو میارائه  یشناس روان دانش در حاکم هنجارهايمدلی از 

هـاي فکـري و    ی مبتنی بر دو نوع هنجار است کـه ریشـه در جریـان   شناس رواننابهنجاري در 
  .زمین دارد  اندیشه مغرب هفلسفی در دو حوز

 پیامـدهاي هنجارهـاي مکنـون در کتـب     در بخش پایانی مقالـه، سـومین نکتـه یعنـی    
. دشـو  میبراي خود جوامع غرب بررسی و نقد  ی بالینیشناس روانو  شناسی تخصصی آسیب
د شـو  مـی هاي متعلق به دوران تجدد غرب به اختصـار اشـاره    ین آسیبتر مهمدر این راستا به 

که مفاهیم نابهنجـاري و  است که بر اساس دیدگاه متفکران غربی ناشی از همان هنجارهایی 
هـاي   در ایـن رابطـه از منـابع متعلـق بـه حـوزه      . اسـت  ی نیز بر آن اسـتوار شناس روانبهنجاري 

  .ها بهره گرفته شد شناسی، اقتصاد، فلسفه و همانند این مختلف همانند جامعه
  

  یشناس روان دانش در و غرب در آن مبانی تحول سیر و هنجار تحلیل
 ی و بـه ویـژه در دو  شناسـ  روانموضوع بهنجاري و نابهنجاري از مضـامین بنیـادین در دانـش    

اولتمنـز و  (مشـاوره اسـت    هی بالینی و تربیتی و همچنین در رشـت شناس روانگرایش کاربردي 
دهـد   ا با ایـن حـال مـرور منـابع تخصصـی ایـن حـوزه نشـان مـی         ام). 102ـ75: 2012، 1ريما

                                                                                                                             
١.  Oltmanns, Thomas, F. & Emery, Robert, E. 
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ی بـه تحلیـل و بررسـی مفهـوم هنجـار و      شناسـ  رواندرسی و مرجـع   کتبکمترین بخش در 
ص دارد که اساس تعریف بهنجاري و نابهنجاري در علـم  مبانی فکري و فرهنگی آن اختصا

  . ی استشناس روان
بیشترین مطالعات انجام شـده دربـاره سـه مفهـوم هنجـار، بهنجـاري و نابهنجـاري در        

هـاي   مـالك  )1: بنـدي کـرد   ان در چنـد حیطـه اصـلی طبقـه    تـو  میی را شناس روانتاریخ علم 
  اولتمنـز و  ( 2هـا  ف نابهنجـاري یـا آسـیب   هـاي مختلـ   بنـدي فـرم   طبقـه  )2 ؛1تعریف نابهنجاري

انحـراف از هنجـار بـا تمرکـز بـر علـل و        3شناسی هاي سبب مدل )3 ؛)102ـ75: 2012مري، ا
هـا   و سیر تحـول تـاریخی ایـن مـدل    ) 51ـ23 :همان( 4گیري نابهنجاري کارهاي شکل ساخت

 6توصـیفی  هي مطالعـه نابهنجـاري کـه غالبـاً بـه دو روش عمـد      هـا  روش )4 ؛)2004، 5میلون(
: 2010، 10پایـک (قابـل تقسـیم اسـت     9و روش تبیینـی ) 8و لیـپس  7یاسپرسمنتسب به کارل (

ري،   ( 11کـه داغ ننـگ زدن  : پیامدهاي برچسب زدن نابهنجاري به افراد )5 ؛)19 مـ اولتمنـز و ا
ــدن   )262: 2012 ــیه رانـ ــه حاشـ ــد( 12و بـ ــاران، نویـ ــج )19: 2008 13و همکـ ــرین و  رایـ تـ
اصالح و درمان نابهنجاري که موضوع اصلی انـواع مختلـف    )6 ؛ستاه آن ترین شده شناخته
  . درمانی و اصالح و تربیت است درمانی، روان  ي مداخله از قبیل داروها روش

بـالینی، در   هو بـه ویـژه در حـوز    یشناسـ  روانرغم نقش کلیدي هنجـار در علـم    علی
هــاي آن اکتفــا  كمــال معرفــینابهنجــاري و  متــون تخصصــی بــه ارائــه تعریــف کوتــاهی از

: مثـال راي بـ (مانـد   در ابهام بـاقی مـی   اي که حتی مفهوم برخی اصطالحات به گونه ؛دشو می
یکـی  ) 1387(کاپالن و سادوك  .)1384؛ هالیجن و ویتبورن، 1385؛ روزنهان، 1387آزاد، 

 ترین منابع ترجمه شده بالینی در بـین دانشـجویان بـه نگـاهی بسـیار اجمـالی و       شده از شناخته
 ،کنـد  مـی پویـایی اکتفـا    کوتاه به مفهوم بهنجاري و صرفاً از منظر دو رویکرد رفتاري و روان

) 47ــ 29: 1392(گنجـی   .افتـد  هاي خاص از بهنجاري از قلـم مـی   ا تحلیلی از این برداشتام
                                                                                                                             
١.  criteria for determining abnormality 
٢.  nosology 
٣.  the etiology of mental health problems 
٤.  models of normality-abnormality 
٥.  Millon, Theodore 
٦.  verstehende psychopathologie  
٧.  Karl Jaspers (١٩٦٩ـ١٨٨٣) 
٨.  Th. Lipps (١٩١٤ـ١٨٥١) 
٩.  erklaerende psycholopathologie 
١٠.  Payk, Theo R. 
١١.  stigmatize 
١٢.  marginalize 
١٣.  Nevid, Jeffrey et al. 
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هـاي   و مؤلفـه  هـاي نابهنجـاري   مفهوم لغات تخصصی التین مالك براي اولین بار به تفصیل،
هاي مختلف براي هر اصطالح در زبان فارسی را ارزیابی  و معادلدهد  میح اصلی آن را شر

، هــا آن ولــی جــاي تحلیــل و نقــد از مفــاهیم بهنجــار و نابهنجــار، مبــانی تعریــف  کنــد؛  مــی
هاي بنیادین فرهنگی بین جامعه غرب و جامعـه ایرانـی در ایـن خصـوص در کتـاب       اختالف

  . خالی است
ان منبعـی را یافـت کـه بـا     تـو  مـی التـین بـه سـختی     و حتی در منابع تخصصیِ داخلی

ی شناسـ  روانجار در علـم  نانسجامی منطقی و به صورتی جامع، مبانی تمایز بین بهنجار و نابه
 تخصصی، غالبـاً  در کتب. هاي فکري و فرهنگی این مبنا در آن شرح داده شده باشد و زمینه

: مثـال راي بـ (مـورد توجـه اسـت     در طـول تـاریخ   ها آن و سیر تحول» شناسی هاي سبب مدل«
تشـخیص   شروط احـراز ، هاي نابهنجاري نامیدن مالك ا باید توجه داشت کهام). 2004میلون، 

هـاي   شناسـی و نظریـه   هـاي سـبب   هـا، مـدل   ، شرح معانی لغوي این مالك یک آسیب خاص
 ایزمبناي تعریـف و تمـ   که هنجارهاي نخواهد بودپاسخی به این سؤال  ،مستقیم درمانی روان

  . خواهد بوداستوار  بر کدام مبانی فکري است و کدام بهنجاري و نابهنجاري
گونه که در ادامه بـه تفصـیل نشـان داده خواهـد شـد، انتخـاب نـوع هنجـار در          همان

قـرار   2)شناسی هستی(و نگاه به هستی  1)شناسی انسان(نگاه به انسان  هارتباط تنگاتنگ با نحو
معنا کـه انتخـاب نـوع     بدین. »هستی و انسان«است و هم بر » نگاه« در اینجا تأکید هم بر. دارد

و از سـوي دیگـر بـه    » شناسی شناسی و انسان هستی«سو به نوع  از یک) معیار و مرجع(هنجار 
  . داردبستگی  3»شناختی معرفت«هاي  نظریه

شناسی، باورهـاي   شناسی و انسان منظور از هستی) 58ـ56: 1391(بر اساس نظر باقري 
هـاي فکـري    سه سؤال است که از محورهاي اصلی اختالفات جریان گویی به رتبط با پاسخم

آیـا ایـن دو   (ساختار و معماري عالم هستی و انسان  )1: از است د و عبارتشو می قلمدادنیز 
ه، یـک شـعور فراتجربـی    که عالوه بر مادو یا این اند عاري از شعور تشکیل شده هصرفاً از ماد

آیــا (کـارکرد عـالم هسـتی و انسـان      هنحــو )2، )هسـتی و انسـان وجـود دارد؟   نیـز در کالبـد   
حرکت و تحول در این دو صـرفاً بـر اسـاس یـک مکانیـک فاقـد برنامـه و بـر اسـاس اصـل           

و یا اینکه در حرکت و تحول در هستی و انسان برنامه و غـایتی نیـز    کند میتصادف حرکت 
آیا افعـال انسـان را بـر اسـاس همـان قـوانین       ( جایگاه انسان در هستی )3و ) تعبیه شده است؟

                                                                                                                             
١.  human nature, human being 
٢.  world view 
٣.  epistemology 
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ان تبیین کرد یا اینکه تبیین افعال انسان نیاز بـه قـوانین دیگـري    تو میحاکم بر رفتار حیوانات 
  ).دارد؟ نیز

نقـش   )2و  1نقـش توصـیفی   )1 :کند میشناسی دو نقش ایفا  شناسی و انسان هر هستی
از  بــاال در ی، بــر مبنــاي تعریفــی کــهدر نقــش توصــیف. )322: 2007ویلــدفویر، ( 2هنجــاري
 کـارکرد هسـتی و انسـان    هتبیین سـاختار و نحـو   هشناسی ارائه شد، نحو شناسی و انسان هستی

به این معنا که آیا حرکت و رخـدادها در هسـتی و افعـال انسـان محصـول       ؛دشو میمشخص 
. نیـز نقـش دارد  ) دالیـل (ها و اهـداف   است و یا اینکه غایت 3)یروابط علّ(ها  تأثیرها و علت
عظـیم   هجایگاه انسـان در چرخـ   شناسی، شناسی و انسان هستی در نقش توصیفی عالوه بر آن

 زمان نقش هنجاري نیـز  هم ولی هر تصویر از هستی و انسان، ،دشو میهستی تعریف و تعیین 
ري از یـک  زمان تصـو  هم معماري و کارکرد هستی و انسان، معنا که هر توصیف بدین .دارد
کـه طبیعـی،    کنـد  مـی هسـتی و انسـان نیـز ارائـه      خاص از کارکرد هو یا نحو ت خاصوضعی

کـارکرد، مبنـاي    هاین وضعیت و یـا نحـو  . دشو می یها تلق ي و همانند اینمعمول، سالم، عاد
  .دگیر میها قرار  عمل و سیر تحول انسان هدایت ،، قضاوتارزیابی

 هر خـاص از سـاختار و نحـو   بر اساس آنچه گفته شد، در پس هر هنجاري یک تصوی
تلقـی  و یـا تحـولی    پنهان است و بهنجارآن فرد، عمل، وضعیت کرد عالم هستی و انسانرکا
از . شناسـی اسـت   شناسی و یـا انسـان   کارکرد معمول در آن هستی هد که منطبق با نحوشو می

  : دخواهـد بـو  بحـث خـالی از اهمیـت ن    هان گرفت که براي ادامـ تو میاین تعریف چندین نتیجه 
کمـک  مفاهیم بهنجاري و نابهنجاري  تر شناسی به فهم عمیق شناسی و انسان آشنایی با هستی )1
تحـول   بـالعکس،  )3 ،تغییر هنجارها مستلزم تغییر نگاه به انسان و عالم هسـتی اسـت   )2 ،کند می

 ،وتادراك، قضـا  در ها و در نتیجه در نگاه به عالم هستی و انسان، تغییرهاي بنیادین در هنجار
ادراك،  هفهم نحـو  همچنین )4 ،هدایت عمل و سیر تحول انسان را نیز در پی خواهد داشت

هـاي رایـج در هـر     هاي اجتماعی و آسیب قضاوت، نوع عملکرد، سیر تحول افراد و یا گروه
هاي مختلف فرهنگـی مسـتلزم بررسـی و تحلیـل نـوع معیارهـا و        تاریخی و یا در حوزه هدور

آن دوران یا در آن حوزه فرهنگی مبناي حیـات فـردي و اجتمـاعی     هنجارهایی است که در
  .قرار گرفته است

شناسـی و هنجـار    شناسی، انسـان  حاکم بین مبانی فراتجربی یعنی هستی ارتباط معنایی

                                                                                                                             
١.  descriptive function 
٢.  normative function 
٣.  causality 
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ی بـالینی در  شناسـ  روانهـاي علمـی و تخصصـی     با بهنجار، نابهنجار و دیگر سـطوح فعالیـت  
معنایی، تصویر از هستی و انسـان   بر اساس این الگوي .به تصویر کشیده شده است 1نمودار 

نـوع هنجـار و از    هسو تعیـین کننـد   دو نقش هنجاري و توصیفی دارد و به همین دلیل از یک
 ههنجارها بـه نوبـ  . تبیین ساختار و کارکرد هستی و انسان است هنحو هسوي دیگر تعیین کنند

. اسـت بنـدي نابهنجـاري    اي چگونگی طبقـه مبناي تعریف بهنجار و نابهنجار و مبنایی بر خود
 ،)دیوانـه (زدگی، دیوزدگی  گذاري آن همانند جن نام هتعریف نابهنجاري، نحو 1هاي مالك
: 2008، و همکـاران  نوید( 5یا آسیب روانی 4شناختی ، اختالل روان3، بیماري روانی2انحراف

و اخیـراً   7مت روانـی ، سـال 6و بهنجاري همانند، سعادت، رستگاري، بهداشت روانـی ) 68ـ36
  . متأثر از مفهوم هنجار و مبانی آن است 8بهزیستی روانی
هــاي  تبیــین ســاختار و کــارکرد هســتی و انســان نیــز مبنــایی بــراي تولیــد مــدل هنحــو

 هر از معمـاري و نحـو  گیـري آسـیب بـر اسـاس تصـو      ر شـکل اشناسی است که به ساخت سبب
شناسـی در طـول تـاریخ مؤیـد      هاي سـبب  سیر تحول مدل. پردازد کارکرد انسان و هستی می
فراینـد  ). 2004میلون، : مثال رايب(گیري آسیب است  شکل هنحو هتصویرهاي متفاوت دربار

اسـاس معیارهـاي نابهنجـاري و     درمـان بـر   هضرورت و نحو هگیري دربار تشخیص و تصمیم
رد عـالم  کـارک  هنحـو  د که به نوبـه خـود متـأثر از تصـویر    شو میانجام  شناسی هاي سبب مدل

  .هستی و انسان و بروز نابسامانی در آن است
هاي مهـم در فراینـد درمـان و     یکی از جنبه» فردي مواضع میان«درمانی  در منابع روان

فـردي آن   میـان   منظـور از مواضـع  . اسـت  کننده موفقیت درمانی هاي مهم تعیین یکی از عامل
هـایی هماننـد    دارد و شـامل مؤلفـه  جویـان اثـر    هایی است که در بهبـود درمـان   دسته از عامل

: 1387پروچسـکا،  : مثـال  رايبـ ( اسـت همدلی، صداقت، اصالت و توجه مثبـت و نامشـروط   
فردي در فراینـد درمـان    هاي مواضع میان ترین مؤلفه یکی از مهم 1ا بر اساس نمودار ام). 7ـ5

بـین بهنجـار و   شود، هنجـارِ درمـانگر اسـت کـه او بـراي تمـایز        که در منابع به آن توجه نمی
تصویري از مفهوم سـالمت و یـا بهنجـاري در    او دهد و بر همین مبنا  نابهنجار اساس قرار می

  فـردي بـه ویـژه در کشـورهایی هماننـد      میان  توجه به این جنبه از مواضع. سازد ذهن خود می
                                                                                                                             
١.  criteria 
٢.  devianz 
٣.  mental illness 
٤.  psychological disorder 
٥.  mental disorder 
٦.  mental hygiene 
٧.  mental health 
٨.  mental wellbeing 
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شناسی و  شناسی، انسان راتجربی هستیهاي تخصصی بالینی با مبانی ف رابطه سطوح مختلف فعالیت  1نمودار 
  هنجار

  
زیرا در اینجا هنجارهاي مبتنـی بـر نگـرش دینـی بـه      . برخوردار است یایران از اهمیت خاص

هـاي علمـی    گرایـی مکنـون در نظریـه    هن بـا هنجارهـاي مبتنـی بـر نگـرش مـاد      هستی و انسـا 
ایـن نـاهمخوانی   . اسـت نـاهمخوان   بندي اختالالت روانی و رفتاري طبقه  ی و نظامشناس روان
فردي متفاوت و در برخی موارد حتی متنـاقض در بـین درمـانگران و     میان  بروز مواضع سبب
سـاز حـس    زمینـه مکـن اسـت   مایـن مسـئله حتـی    . شـود  میجویان با باورهاي مختلف  درمان

  . شود ها و تناقض ها ه با این تفاوتهمواج هسرگردانی و استیصال خود درمانگران در نحو
ي هـا  درمـانگر نسـبت بـه گونـه     رود گشودگی بسـیار زیـاد   رخی موارد گمان میدر ب

بایـد توجـه داشـت کـه     . غیرهنجاري درمانگر استو خنثی مختلف تجربه به معناي عملکرد 
انسـان در   ي گونـاگون و بـاور بـه آزادي بـی حـد و مـرز      هـا  گشودگی زیاد در برابـر تجربـه  

لیسم مطرح است، خـود مبتنـی بـر یـک هنجـار      گونه که در لیبرا خوشبختی آن هانتخاب نحو
و در نهایت بـا توجـه بـه نـوع      ؛است و به معناي عملکرد خنثی و غیرهنجاري درمانگر نیست

 شناســی مبتنــی بــر آن پیامــدهاي برچســب ســبب هنجــار، مفهــوم بهنجــار و نابهنجــار و مــدل
  .استبسیار متفاوت  نابهنجاري

  

  درباره هستی، انسان باورهاي

  

  ینقش توصیف
  )متافیزیکـ  هماد(ساختار 
  )دلیلـ  یعلّ(کرد رتبیین کا

  

  نقش هنجاري
  جارننابهـ  معیار تمایز بهنجار
  هاي هر وضعیت توصیف ویژگی

  

  تعیین هنجار
  

  کارکرد انسان هتبیین نحو

  

  شناسی هاي سبب تعیین مدل
  

  نابهنجارـ  تعریف بهنجار

  

  فردي مواضع میان
  

  بندي نابهنجاري طبقه

  

  ي مداخله و پیشگیريها روشانتخاب نوع و هدف 
  

  پیامدهاي برچسب
  

  تشخیص

م
با

مبانی 
نظري 

رو
ش

 ها روش

 مبانی نظري

 مبانی فراتجربی
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ر و تصویري خاص از سـاختار و  ، تصوشاره شد که در پس هر هنجاريپیش از این ا
کارکرد عالم هستی مکنون است که اعتبار، پذیرش و قدرت اجرایـی هنجارهـا بـر آن     هنحو

د و شـو  مـی ت ودر پرتو این تصویر، اعمال و رخدادها، تفسیر، ارزیـابی و قضـا  . استوار است
  . دبیا تعامالت اجتماعی نظم و سامان می

اقتصـادي بـه    و اختارهاي اجتمـاعی، سیاسـی  نقطه عطف تاریخ غـرب کـه در آن سـ   
از عالم هستی و انسـان و بـه تبـع آن هنجارهـاي جامعـه       صورت بنیادین متحول شد و تصویرِ

اسـت و   ـ  به لحاظ لغوي به معنی تجدید و احیا ـ  ، تحوالت رنسانسگردیددگردیسی دچار 
تاریخ اروپـا یعنـی    دقرون وسطی و عصر جدی هزمان میان دو دور هبه لحاظ تاریخی به آستان

تـأثیر ایـن تحـوالت صـرفاً بـه آن زمـان و بـه         هدامنـ  .دشو می ربوطمیالدي م 16تا  14قرون 
و سرتاسر زندگی انسان را تا امروز به صورتی فزاینـده فراگرفتـه    هنماند جامعه غرب محدود

بـر اسـاس    تا پیش از تحوالت رنسانس یعنی در طول حدوداً هزار سـال قـرون وسـطی    .است
کمـال و عـاري از هـر گونـه      الم هستی مبتنـی بـر خـردي در نهایـت    تصور غالب در اروپا، ع

 .بخشـید  عالم نظم مـی  هشده بود و به چرخ 2خلق 1»یی ازلی و ثابتها ایده«تناقض و بر مبناي 
ثابت و فاقـد   موجودات .ین به عقل بودان اشرف مخلوقات و همانند خدا مزدر این نظم، انس
کـل هسـتی در همـاهنگی کامـل در     . شـد  می تلقیزمین مرکز عالم هستی ل و تکوین و تحو
بـه دور زمـین در حـال گـردش بـود      ) سمبل تقارن و زیبایی کامـل (اي شکل  مدارهاي دایره

نیــز ) حاکمیــت کلیســا و فئودالیســم(نظــم حــاکم بــر جامعــه و سیاســت ). 5: 1991، 3برویـِـر(
یـت نیـازي بـه مشـاهده و تجربـه اشـیاء،       براي درك و کشف واقع. انعکاسی از نظم الهی بود

اشیاء، افراد و رخـدادها یـا همـان     ذات حقیقی» واقعیت«افراد و رخدادهاي منفرد نبود، زیرا 
یافت و هنجارهـا را   تجلی می 4»ها تسمیه«که در قالب  شد میي ازلی و ثابت محسوب ها ایده

اشـیاء،  » بندي و تفسـیر  بقهط«موجود صاحب خرد، صرفاً در قالب نقش انسان . داد تشکیل می
انحـراف از  ). 327: 2007ویلـدفویر،  (ی حاکم بر عالم بـود  نظم کلافراد و رخدادها در پرتو 

نیروهـاي مـاوراي   از سـوي   5»تملـک «حاکم و  روج از نظم الهیخه نشان)  نابهنجاري(هنجار 

                                                                                                                             
١.  universalia 
٢.  creation 
٣.  Breuer, Franz 

عنـاوین سـازه    باآیا اسامی عام که امروز : یکی این است از مناقشات مهم الهیات قرون وسطی تا به امروز  .4
)construct ( و مفهوم)concept ( و یـا اینکـه در    است، صرفاً متعلق به اندیشه و تفکر انسان استمطرح

 ).658: 2003رفوس، (دارد  یموجودیت مستقل ،خارج از اندیشه
٥.  possession 
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ب بیمـاري،  و پیامـدهاي آن در قالـ   شـد  مـی تصـور  ) ارواح پلید و یا ابلـیس (غیرالهی  1طبیعی
در صــورت تشــدید . ردکــ مــیرنــج، فالکــت، معلولیــت، جنــون و یــا فجــایع طبیعــی بــروز  

بـود بـه مـدد     2رانـدن ارواح و شـیاطین   ي مقابلـه و درمـان، سنگسـار و   ها روشها،  نابهنجاري
بـرخالف  . فرسـا  هاي طاقت گرسنگی و ، کتک و شالق زدن3سحر و طلسم ابزارهایی همانند

، جـادوگري، پیمـانی آگاهانـه و عمـدي بـا ابلـیس و خـروج        بودند تسخیرشدگان که قربانی
و بـه   بودنددور ه به همین دلیل جادوگران از هرگونه رحمت الهی ب ؛عمدي از نظم الهی بود

 ها آن تر دقیقیی براي تشخیص ها آزمون 4عنوان شکار جادوگرانبا ها  عظیم قتل هدلیل هجم
 ؛ندشـد  مـی افراد به داخل استخر آبـی پرتـاب    .5»آزمون شناوري در آب«از جمله  ؛ابداع شد
انستند بر روي آب خود را نگه دارند و پاکان همانند فلز خـالص در عمـق آب   تو میناپاکان 

  ).10: 2008 و همکاران، نوید(ند شد میغرق 
طی قرون چهاردهم تا شانزدهم میالدي در حـین تحـوالت رنسـانس ایـن تصـویر از      

ي تشـخیص و  هـا  روشهنجـار و مفـاهیم بهنجـاري، نابهنجـاري و      و به تبـع آن  هستی، انسان
و 6یـی گرا انسانحرکت  ل،این تحو هین مؤلفتر مهم. دستخوش تحوالت بنیادین شد ،مداخله

ي تمـدن  ها شاخصین تر اصلیاست که تا امروز همچنان یکی از  7يمحور انساننگرش  هغلب
در ابعـاد مختلـف،   » انسـان  محوریـت «. )75: 1974، 8لرکریسـت (د شـو  می قلمدادتمدن غربی 

مبنـاي هنجـار در عصـر     تر دقیقد و درك این معانی براي فهم گیر میمعانی متفاوتی به خود 
در اینجـا صـرفاً دو معنـاي محوریـت     . ی حـائز اهمیـت اسـت   شناس روانجدید و از جمله در 

  .دشو میبه اختصار شرح داده  ،انسان که مرتبط با بحث اصلی مقاله است
  

  شناسی هستی عدب در يرمحو انسان
سـاختار عـالم در عصـر جدیـد شـکل       هفکـري خاصـی نیـز دربـار     با محوریت انسان، جریان

. تشـدید شـد   به تدریج ،به ویژه در قرون نوزدهم و بیستم میالدي ،مدرن هگرفت که در دور
  نظم موروثی از پـیش تعیـین شـده و واقعیـت بـه       انسان در این دوران دیگر حاضر به پذیرش

  

                                                                                                                             
١.  supernatural forces 
٢.  exorcism 
٣.  incantation 
٤.  witch-hunting 
٥.  water-float test 
٦.  humanism 
٧.  anthropocentric 
٨.  Kristeller 
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شـامل   بلکـه بـراي او واقعیـت    نیسـت،  ي ازلـی هـا  ایـده ی ذات اشیاء و جانداران در قالب معن
که منفرد، مستقل و منفک از یکدیگر در هیچ نظـم و   یی استتمامی اشیاء، افراد و رخدادها

و تفکر به کشـف   او به مدد علوم طبیعی یعنی مشاهده، تجربه و آزمایش .ارتباطی قرار ندارد
ي دینی آن را به طبیعت تحمیل نکرده اسـت  ها جزمکه خالقی در قالب  دیاب میدست نظمی 

هـیچ نظمـی در عـالم     .دشـو  مـی و علوم فیزیک و زیست نمایندگان موفق این حرکت تلقـی  
در  .کنـد  مـی این خرد انسان است که نظم در عـالم را در ذهـن او ایجـاد     بلکه ،حاکم نیست

ي علمی و اجتمـاعی  ها پیمانکر بشر و میثاق و و محصول تف 1فقط مفاهیم عام ها تسمیهنتیجه 
 میثـاق، نظم اجتماعی نیز حاصـل  . زدسا میانسان جهان را در ذهن خود  ها آن و به مدد است
دیـن   .و قراردادهاي اجتمـاعی اسـت کـه مبتنـی بـر هـیچ اعتقـاد خاصـی نبایـد باشـد           2پیمان
مدیریت زندگی انسـان در   هخصوصی افراد است و نه متعلق به صحن هق به حیطلمتع اي مقوله
تـازه  و تمامی افراد در نظـم اجتمـاعی   ) سکوالریسم(ي مختلف اجتماعی و سیاسی ها عرصه
 اي برنامـه ازآنجا که هیچ نظمی، ). دموکراسی(باشند  از آزادي و حقوق برابر برخوردار باید

ابـل  و در نتیجه هیچ هنجاري در ساختار عالم وجود نـدارد کـه بـر اسـاس آن خـوب و بـد ق      
در نتیجه بهنجاري نیز یـک مفهـوم حاصـل اندیشـه انسـان و بـراي هـر کـس          تفکیک باشد،
گونه کـه میـل اوسـت خوشـبخت باشـد و همـان        هر فرد کامالً آزاد است آن. متفاوت است

ه مزاحمت و محدودیت براي دیگران ایجاد نکند و وظیفـه حکومـت   ک میبهنجار است، مادا
  ).لیبرالیسم(ي آزاد افراد است ها انتخابایجاد و حفظ فضایی مناسب براي 

  
  شناختی معرفت عدب در يمحور انسان

وجود و یـا عـدم هـر چیـز از      دربارهت انسان، دستگاه ادراکی او نیز مبناي قضاوت با محوری
بـا جملـه معـروف     4شـناختی  معرفـت  هاین برنامـ . و حتی وجود خود اوگردید 3جمله واقعیت

به آن قـوت بخشـید، و    5الیسم برکلیئاید ؛، آغاز گردید»ماندیشم، پس هست من می«دکارت 
کانت گرچه برخالف برکلی پذیرش واقعیت خارج از ذهن انسان را غیرقابل اجتناب اعـالم  

  که  شناختی در دستگاه فکري او به اوج خود رسید محوریت انسان به لحاظ معرفت اماکرد، 
  

                                                                                                                             
١.  nominalism 
٢.  convention 
٣.  reality 
٤.  epistemology 
٥.  Berkeley 
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اسـت   )2گرایـی  ارو سـاخت  1پدیدارشناسـی از جمله ( شناختی ین تحوالت معرفتتر مهممبناي 
رد کـ  مـی کانت در دستگاه فلسفی خود این هدف را تعقیب . دشو میپذیرفته تا امروز نیز که 

که متافیزیک را از وضعیت نابسامان نجات دهد و عینیت ریاضیات و علوم طبیعـی مبتنـی بـر    
ه شـرط اصـلی آن را   ریاضیات به ویژه فیزیک نیوتونی را بر پایه مسـتحکم اسـتوار سـازد کـ    

بـراي تحقـق    امـا . )1965: 2010لر، هندکوسـ ( دانست می 3»ایقان و اطمینان عاري از تناقض«
کـه  » در معمـاري ادراکـی خـود انسـان    «نظم در عـالم را   دربارهاین اهداف، وي مبناي یقین 

د و هـم کـاخ   هخاستگاهی متافیزیکی دارد، گنجاند تا بدین ترتیب هم متافیزیک را نجات د
از عـالم هسـتی بـه سـاختار      گیـري نظـم   جایی در مکان شکل هو این جاب زدلوم را استوار ساع
او معتقـد اسـت کـه     ).142ــ 139: 2003رِفوس، (م نامید فکر انسان را انقالب کوپرنیکی دوت

یابد و قـوانین طبیعـی و    د، بلکه اشیاء با فهم انسان انطباق میشو میفهم انسان با اشیاء منطبق ن
ق ریشه در طبیعت ندارد، بلکـه ایـن عقـل انسـان اسـت کـه قـوانین را بـر طبیعـت          حتی اخال

سـو و از   از یک بر اساس نظر وي، ادراك، حاصل ترکیب تحریکات حسی .کند میتحمیل 
و  4واســطه صــور ادراك هنظمــی اســت کــه دســتگاه ادراکــی انســان بــســوي دیگــر حاصــل 

در نتیجـه ایـن اندیشـه    . بخشـد  کات مـی به این تحری) 174و  164: 1380، 6کورنر( 5مقوالت
بـر اسـاس    ؛کنـد  مـی یت به قوانین طبیعی و حتی قانون عل انسان است که عالم هستی را مزین

و براي انسان همواره یک معما بـاقی  رد دانوجود  7»مطابقت بین ادراك و واقعیت«این تلقی 
و چگونـه ایـن   سـت  اخواهد ماند که بیرون از او در عـالم واقعیـت چـه چیـز عامـل پیـدایش       

آنچه براي دستگاه ادراکی انسان قابل دسترسی است صـرفاً  . دشو میتحریکات حسی ایجاد 
ــد) 42: 1996( 8گالســرفلد. و نــه خــود واقعیــت   ســتها نمودهــا و پدیــده  اصــلی  هنماین

 10ورِالو  ماتورانـا  تبار، شیلی شناس معاصر همراهی دو زیستبه بود که  9گرایی افراطی ساخت
                                                                                                                             
١.  phenomenolgy 

که مکتب خاصـی در   strucutralismاست براي  پوشی معنایی معادلی مناسب به دلیل هم» یساختارگرای«  .2
الً زیـرا او . غلـط اسـت  constructivism کـاربرد ایـن اصـطالح بـراي معـادل کلمـه       . ی اسـت شناس روان

ین و این دو در تأکید بر ساختار در اولـ تفاوت  ثانیاً ؛constructمعادل » سازه«د با کلمه شو میناهمخوان 
 . مین واژه استساختن در دو

٣.  apodictic certainness (apodiktische Gewissheit) 
٤.  form of perception 
٥.  categories 
٦.  Korner, Stephan 
٧.  correspondence between perception and reality 
٨.  Glasersfeld, E. V. 
٩.  radicalconstructivism 
١٠.  Maturana, H. & Varela, F. J. 
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را  1شـناختی  شناختی کانت بر مبناي فراینـدهاي عصـب   نظریات معرفتاشتند سعی د) 1980(
  : شــناختی یعنــی معتقدنــد کــه بــر اســاس ســه ویژگــی فراینــدهاي عصــب هــا آن .تبیــین کننــد

 4خـودمرجعی  )3و  3استقالل نسبی ارگانیسم نسبت بـه محـیط   )2، 2رمزگذاري نامشخص )1
 ارگانیسـم شـناختی در درون   عصـب  هـاي  ایندمحصول فر موجودات زنده، تمامی ادراکات،

گونه امکان ارتبـاط ادراکـی    براي ارگانیسم هیچ است و در نتیجه محصور و محدود به آن و
  .وجود ندارد با محیط خارج از او
نظم در عالم هستی کـه تـا پـیش از تحـوالت رنسـانس بـر       ي محور انسانبا حاکمیت 

، 5هـاي افالطـون   اي از اندیشـه  هزیـ مشـامل آ  بود ودستگاه کلیسا استوار  ي دینیها جزممبناي 
. پاشـید  بود، فرو8آکویناسو  7آگوستینوسارسطو و الهیات مسیحی افرادي همانند  ،6پلوتین

که منبع آن اندیشـه   با این فروپاشی نیاز به نظمی جدید در عالم هستی و جامعه شکل گرفت
  ، 9لـم و بـه ویـژه علـوم هـدایتگر     ع )1را  تـازه بـر همـین اسـاس نقـش ایجـاد نظـم        .انسان بود

هـاي علـوم اجتمـاعی     ئولوژي اید )3و  )همانند وجودگرایی(هاي فکري و فلسفی  دستگاه )2
  .کند میایفا کرد و  )فاشیسم و همانند سوسیالیسم، ناسیونالیسم(

گـر تحـوالت    نـه تنهـا تبیـین   ن آ هـاي  که نظریه استم هدایتگر، علومی ومنظور از عل
نگرشـی خـاص بـه هسـتی و      هـا  آن درهـاي علمـی،    دیگـر نظریـه  فراتر از  ، بلکهاستطبیعی 

شناسـی نیـز وجـود دارد     شناسـی و انسـان   و بـه عبـارتی هسـتی    هـا  آن انسان، پیدایش و تحول
در طــول چنــد قــرن اخیــر نقــش علــوم هــدایتگر را ابتــدا علــم فیزیــک  .)16: 1392بــاقري، (
و در  11)نگـري  زیسـت (خیـر علـوم زیسـت    ا هولی در چند ده. ردک میایفا  10)نگري فیزیک(

 ،نقش علم هدایتگر را بـراي تمـامی علـوم    12نظریه ترکیبی تکامل یا نئوداروینیسم این رابطه،
                                                                                                                             
١.  neurological processes 
٢.  nonspecific code 
٣.  autopoiese 
٤.  self-reference 
5.  Plato (٣٤٧-٤٢٧ B.C.) 

6.  Plotin (٢٧٠-٢٠٥) 

7.  Aurelius Augustinus (٤٣٠-٣٥٤) 

8.  Thomas Aquin (١٢٧٤-١٢٢٤) 

9.  leitwissenschaft (guiding science) 

10.  physicalism 

١١.  biologism 
١٢.  synthetic theory of evolution (neo - darwinism) 
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هاي اصلی هر دو  هاز گزار. )175: 2008، 1کرمر( کند میایفا  ،یشناس روانبه ویژه براي علم 
  امــل وجــود دارد، آن در نهادهــاي رســمی علــم غــرب اتفــاق نظــر ک  دربــارههــدایتگر کــه 

  

تمـامی  گرایی این است کـه   همراد از ماد. شناسی است در ارتباط با هستی 2گرایی همادنگرش 
ه اسـت و  ثر از روابط و قواعد حاکم بـر مـاد  ه و متأهاي طبیعی ناشی از ماد رخدادها و پدیده
ونگـه و  ب( وجـود نـدارد   )اراده، برنامـه، هنجـار و غایـت   (نظم الهـی   یعنی فراتجربه در هستی

هاي دیگر علم زیست که بـر مبنـاي آن    گرایی، گزاره هتز مادعالوه بر  اما ).19: 2004، 3مانر
ــک   ــارتشــو مــیبهنجــاري و نابهنجــاري تفکی ــ )1 :از اســت د عب ــدار  ههم موجــودات جان
تغییر جانداران حاصل تغییـرات دائمـی محـیط و     )2 ؛ماند تغییرپذیرند و هیچ نوعی ثابت نمی

تغییر جانداران از طریق اثر متقابـل دو   )3 ؛در درون و بین انواع بر سر انرژي است 4تنازع بقا
و  6، ترکیـب مجـدد  5هـاي ژنتیکـی و فنوتـایپی بـه دلیـل جهـش       پیـدایش گونـه   )الـف  :عامل

و امکـان   هـا  آن 8ان سـازگاري میزها با توجه به  این گونه 7غربال انتخاب طبیعی )همچنین ب
و  مـن  دریـس ( پذیرد صورت می) به صورت غیرفعال و غیرارادي( با محیط زیستشان 9انطباق

 ولیـد مثـل و ایجـاد نسـل یـا زادآوري     بقا از طریق موفقیـت در ت  )4 ؛)51: 2011، 10همکاران
گیـري   در شـکل  11»اصـل تصـادف  «د و بـر اسـاس   شـو  میهاي جدید انجام  حامالن ژن گونه

هـر عنصـر،   » کارکرد«ظریه نئوداروینیسم، بر مبناي ن تر دقیقبه عبارتی  .یابد ها تحقق می گونه
» انطبـاق «کـل ارگانیسـم از طریـق     يفعل، حرکت و تحول در راستاي اثربخشی آن براي بقا

همین اسـاس دو مفهـوم کـارکرد و انطبـاق در مجمـوع مبنـاي یکـی از         بر. دشو مینگریسته 
ت(دهد  ی را تشکیل میشناس روانهاي بهنجاري در  مالك معنا کـه در    بدین ).3: 2006، 12بِن
هـاي   شـاخص بهنجـاري و مـالك    14و کـارکردي  13هـاي انطبـاقی   ی بالینی مالكشناس روان

                                                                                                                             
١.  Cremer 
٢.  materialism 
٣.  Bunge & Mahner 
٤.  struggle for survival 
٥.  mutation 
٦.  recombination 
٧.  natural selection 
٨.  fitness 
٩.  adaptation 
١٠.  Dreesmann, Daniel et al. 
١١.  zufall (engl. Chance, accident) 
١٢.  Bennett, Paul 
١٣.  adaptive 
١٤.  functional 



 45 / شناسی بالینی خاستگاه هنجارها در کتب درسی روان

براي اطالعات بیشتر رجـوع  (د شو می تلقیشاخص نابهنجاري  2و کژکارکردي 1غیرانطباقی
  ).77: 1391باقري،  :شود به

ی در نگـاه  گرایـ  هتز ماد درباره نهادهاي رسمی علم غرببرخالف اتفاق نظري که بین 
از قـرن   ایـن اخـتالف،  . به هستی وجود دارد، در نگاه به انسان چنین اتفاق نظري حـاکم نیسـت  

گیـري آن را از   نقطـه آغـازین شـکل    ولـی  ،اندیشمندان غربی قرار گرفـت  نوزدهم مورد توجه
، 4شـوپ (داننـد   در انگلـیس مـی   3گرایـی  با پیدایش تجربـه  قرن هفدهم میالدي در تاریخ غرب

م در علـوم انسـانی و از جملـه    گیري هنجاري دو براي شکل زمینه را این تعارض، ).194 :2005
بـراي تمـایز ایـن دو جریـان فکـري در طـول تـاریخ عنـاوین         . ی هموار کـرد شناس رواندر علم 

تحلیلـی، علـوم   ـ   اي گرایی، فلسـفه قـاره   تجربهـ   گرایی عقل ؛ از جملهمختلفی به کار رفته است
ولی هیچ یک از این عنـاوین  . ها فردنگر و همانند اینـ   نگر ي قانونها روش نگر، کلـ   نگر جزء

  . را به طور کامل منعکس کند ها آن اختالف دقیق، مواضع هر یک و به طور نتوانسته است
اي از مواضع فکري بـا خاسـتگاه جزیـره     گسترده جریان ها، شامل یکی از این جریان

نیـز خوانـده    6تحلیلـی  هیـا فلسـف   5مریکـایی اـ   نگلیسـی مریکاست که فلسـفه ا ا هانگلیس و قار
فکـري، اکـراه شـدید از     جریـان هاي بارز ایـن   از ویژگی). 162: 2010لر، هندکوس(د شو می

و  10گرایـی  ، عمـل یـا نتیجـه   9گرایی گرایی، عنصر تجربه ،8گرایی گرایش به مثبت ،7فراتجربه
). 196: 2005شـوپ،  (اسـت   11)نگري قانون(گرایش به روش با هدف کشف قوانین عمومی

ی به انسان شکل گرفته است که با تکیه بـر نظریـه   هایی، نگرش خاص بر مبناي چنین گرایش
 ،)افراطـی (گرایـی   و نظریـه سـاخت   13نظریه فرمـانش  ،12نئوداروینیسم، نظریه عمومی سیستم

  . دشو میاراده، هشیاري و خالقیت از انسان سلب  هاي ویژگی
 خاسـتگاه  هاي فکري با اي از جریان گسترده انواعمریکایی، اـ  فلسفه انگلیسی در مقابل

                                                                                                                             
١.  maladaptive 
٢.  dysfunctional 
٣.  empirism 
٤.  Schupp, Franz 
٥.  angloamerican philosophy 
٦.  analytical philosophy 
٧.  metaphysic 
٨.  positivism 
٩.  elementarism 
١٠.  pragmatism 
١١.  nomothetic 
١٢.  general system theory 
١٣.  cybernetic 
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ین تـر  مهـم ). 4540: 2010لر، هندکوسـ (قـرار دارد   1اي قـاره  هاروپـا و معـروف بـه فلسـف     هقار
و کیفی در مطالعات با هدف فهـم دقیـق    3ي فردنگرها روش هغلب و 2گرایی آن عقل هشاخص
 ههـاي فکـري در قـار    ارهاي اصلی جریـان از شع). 196: 2005شوپ، (د شو میتلقی  و عمیق

ــه    موجــودي  صــورتاروپــا، تأکیــد بــر عقالنیــت، اراده، هشــیاري و خــالق بــودن انســان ب
انقــالب فرانســه، حرکــت  عــاملی بــراي پیــدایش ایــن جریــان فکــري،. ســاز اســت فرهنــگ

از هر گونه مراجـع قـدرت بـه مـدد انتقـاد و       و آزادي روشنگري با شعارهاي استقالل فکري
ــتعقال ــه نی ــکل  و زمین ــراي ش ــودگرایی   اي ب ــفه وج ــري فلس ــب روان 4گی ــناختی  و مکت ش
  .استدر آلمان  5گرایی اراده

  
 یشناس روان دانش در هنجارها

در پرتو نظم جدید در هستی و دو نگرش مختلف به انسان که در دوران پس از رنسـانس تـا   
هاي بهنجـاري و   مالك گرفته است، اکنون به بررسی امروز در جامعه غرب به تدریج شکل

  . پردازیم ی بالینی میشناس رواننابهنجاري در 
راهنمـاي تشخیصـی و آمـاري    ویراسـت پـنجم    درهاي اصلی اختالل روانـی   ویژگی

مختل  )2مختل شدن شناخت،  )1: از است ، عبارت)20: 2012( 6اختالالت روانی و رفتاري
ایـن   .از لحاظ بالینی معنـادار باشـد  مختل شدن رفتار به صورتی که  )3 و شدن کنترل هیجان

شـناختی، فراینـدهاي    هـاي روان  اخـتالل و نابسـامانی در کـارکرد    هاختالالت مـنعکس کننـد  
کـه معمـوالً بـا رنـج یـا معلولیـت قابـل         اسـت عملکـرد ذهنـی    هزیستی و یا تحولی پشت پرد

اسـخ قابـل   پ .اسـت هاي مهـم همـراه    هاي اجتماعی، شغلی یا سایر فعالیت مالحظه در فعالیت
زا یا یک فقـدان معمـولی اخـتالل     شده به یک عامل استرس انتظار یا از لحاظ فرهنگی تأیید

  ).35: 1392گنجی، (د شو میتلقی  میزآ ز لحاظ اجتماعی انحرافبلکه ا ،روانی نیست
بر اساس تعریف باال تمایز بین بهنجار از نابهنجار بر مبناي صرفاً یـک مـالك انجـام    

نقـض و   )1: از اسـت  کـه عبـارت  گیـرد   صـورت مـی  بر مبناي چهـار مـالك   د، بلکه شو مین
 3لطمه و صـدمه  )4و  2کژکارکردي )3، 1رنج و پریشانی )2، 7تخطی از هنجارهاي اجتماعی

                                                                                                                             
١.  continental philosophy 
٢.  rationalismus 
٣.  idiosyncratic 
٤.  existentialism 
٥.  voluntarism 
٦.  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition (DSM-٥). 
٧.  social norm 
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مــالك بــراي تعریــف نابهنجــاري در منــابع » چهــار«دلیــل اصــلی بــراي تعیــین ). 36 :همــان(
ایی بـراي تعریـف نابهنجـار دارد    که هـر یـک از معیارهـا بـه تنهـ      استتخصصی محدودیتی 

  ).102ـ75: 2012ري، ماولتمنز و ا :مثال رجوع شود به براي(
  

  
  
  
  
  
  

بـر مبنـاي تمـایز بـین     DSM-5 هاي مختلف نابهنجـاري بـر اسـاس     بندي چندسطحی مالك تقسیم  2نمودار 
  .آن با تصویر انسان ههنجار و نابهنجاري و رابط

  
آن بـا بهنجـاري و نابهنجـاري و همچنـین آنچـه       هبطهنجار و را دربارهبر مبناي آنچه 

هـاي آن پـس از رنسـانس شـرح      هاي تاریخی و فکري در غرب و تغییر و تحول زمینه درباره
بنـدي   ان در یک مدل در سـه گـروه اصـلی دسـته    تو میداده شد، چهار مالك نابهنجاري را 

یـن مـدل مبنـاي تمـایز     بـر اسـاس ا  . نمایش داده شده اسـت  2گونه که در نمودار  همان ؛کرد
ــ   ارکردـک: یـبا نگرش زیست )1: است» ارـهنج«ی دو اسـشن رواندر » بهنجاري و نابهنجاري«

  .فرهنگیـ  هنجارهاي اجتماعی: با نگرش اجتماعی )2انطباق و 
 نکته حائز اهمیت در ارتباط با بحث اصلی مقاله ایـن اسـت کـه بـا اسـاس قـرار دادن      

 راهنماي تشخیصی و آماري اخـتالالت روانـی و رفتـاري    اريهاي بهنجاري و نابهنج مالك
ادراك، قضـاوت و   هنجارهـا و نگـاه بـه هسـتی و انسـان متعلـق بـه آن، مبنـاي         طور ضمنی به

ین تـر  مهم. دگیر میها نیز قرار  هدایت عمل تخصصی، فردي و اجتماعی کاربران این مالك
  : از اسـت  ح داده شـد عبـارت  گونـه کـه شـر    هاي ایـن مبـانی فکـري و فرهنگـی همـان      مؤلفه

مکـان   صـورت عدم باور به نظم و هنجار در عالم هستی و ذهن انسان به  :محوریت انسان )1
ضرورت انطباق با محیط بـه دلیـل حاکمیـت    ) 3 ؛گرایی تز ماده )2 ؛خلق ایجاد نظم و هنجار

ترجمـه   تخصصـی  کتببه عبارتی در فرایند آموزش فاقد نقد  .نزاعی خودخواهانه بر سر بقا
درمـانگران آینـده    گرایـی بـه روان   نگـاه مـاده   ،هاي اصلی نگاه بـه هسـتی و انسـان    شده مؤلفه

                                                                                                                             
١.  distress & suffering 
٢.  dysfunction 
٣.  impairment 

 رنج

 لطمه و صدمه
  عدم انطباق

 تصویر انسان پیامدها )اختالل در کارکرد(نابهنجاري  هاهنجار

 در شناخت

 در کنترل هیجان

 در رفتار

 )فرهنگ(اجتماعی 

ـ  ارکردک(زیستی 
 )انطباق

 ساز فرهنگ
  

 ماشین سایبرنتیکی زنده
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و  شـناس  روانن اهـا متخصصـ   بـر اسـاس همـین آموختـه    . دشـو  میجامعه ایران آموزش داده 
و بـه   دارنـد قضـاوت تخصصـی   دربـاره آن  ، کنند میمشاور شرایط اجتماعی ایران را درك 

  .شرایط اقدام خواهند کرداین مداخله و تغییر 
 هنجارهـاي جامعـه غـرب بایـد منتظـر پیامـدهاي       همند و گسترد با توجه به انتقال نظام

ایرانی بود که ایـن هنجارهـا در جامعـه غـرب بـا خـود بـه         همشابهی در زندگی افراد و جامع
  مرجــع ادراك، در قالــب عــالوه بــر غلبــه تــدریجی هنجارهــاي غــرب  .اســت همــراه داشــته

  ج

زمـان   حضـور هـم   مـا، انتقـال هنجارهـا موجـب     ههـدایت عمـل و تحـول در جامعـ     ،تقضاو
سـاز   گرایی در اذهان و اعمال افراد و جامعه ایرانـی و زمینـه   هنجارهاي متعارض دینی و ماده

بحران هویت، سـرگردانی میـان هنجارهـاي    . دشو میفردي  فردي و میان درون شکاف عمیق
ــو مــینگــی و حتــی سیاســی را  هــاي اجتمــاعی، فره متعــارض و تعــارض ــر مهــماز ان ت ین ت

هـا   آنایجـاد و یـا تشـدید    سبب  زمان هنجارهاي ناهمخوان هایی دانست که حضور هم پدیده
متخصصـان و   ،کنـد  میها براي سالمت فردي و اجتماعی ایجاب  جدیت این تهدید. شود می

جاي تفاخر بـه آگـاهی    ی و مشاوره بهشناس روانهاي علوم انسانی و به ویژه  دانشجویان رشته
بـا نگـاهی نقادانـه بـه کاربسـت ایـن هنجارهـا و         هـا  آن از آخرین تولیدات علمی و مصـرف 

هاي مبتنی بر هنجارهاي متعلـق بـه تـاریخ و     بیندیشند و به ضرورت تولید نظریه پیامدهاي آن
  .توجه داشته باشندیک رسالت علمی در قالب تر و  جامعه ایرانی جدي

ین پیامـدهاي تخلیـه سـاختار عـالم     تـر  مهـم ابتدا به برخـی از   اله،در آخرین بخش مق
مفاهیم بهنجـاري و   مبناي تعیین و تعریف که ذهن و دلخواه انسان هستی از هنجارها وتبدیل

سپس بـا ارائـه چنـد پیشـنهاد     . اي کوتاه خواهد شد اشارهاست، نابهنجاري براي جامعه غرب 
  .یابد شد، مقاله خاتمه می براي حل مشکالتی که در اینجا شرح داده

  
  گیري نتیجهبحث و 

در اروپـا اعتراضـی بـود     گرایی حرکت انسان .توهم فقدان هنجارهاي طبیعی براي افعال انسان
، علیه انفعال انسان در تعیین سرنوشت فرد و جامعه و علیه پیامدهاي ایـن انفعـال هماننـد فقـر    

. جهل و خرافـات دینـی  ، سوادي بی هاي میلیون نفري و حاکمیت بیماري و مرگ، گرسنگی
براي تعیـین  » نقش فعال انسان«محوریت انسان در چنین فضایی به معناي تبدیل این انفعال به 

  هـا   و پاسـخ بـه دغدغـه   » هـا  حاد انسـان آهاي  محور قرار گرفتن دغدغه«سرنوشت و به معناي 
و بـه تـدریج در   چنـد سـده    یتحقـق چنـین آرمـانی طـ     .به ویژه نیازهاي مادي و زیستی بـود 

 امـا . ویژه تولید ابزارها در زندگی انسان و جوامع مدرن تبلـور یافـت    هاي مختلف و به شکل
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قـدرت  » یگانـه «، گیري و تثبیـت ایـن تـوهم نیـز شـد کـه انسـان        موجب شکل ها این موفقیت
حاکم بر سرنوشت خویش و طبیعت است و عالم هستی همانند کالبدي کامالً منفعـل تحـت   

بـا آن عمـل کنـد و در ایـن مسـیر مرزهـایی بـراي        » دلخـواهش «تـا بـر اسـاس     ستاختیار او
بـراي تحقـق   . طبیعت در برابر فعـل انسـان خـاموش و سـاکت اسـت     ممکنات وجود ندارد و 

ایده و برنامـه داشـته باشـد و بـه مـدد ابزارهـا       ، اراده کندانسان فقط کافی است ، آرزوهایش
  .ه استخدام درآوردو در جهت دلخواهش بکند طبیعت را مهار 

هــایی بــود و هســت کــه هریــک  هــا و ناکــامی ســاز شکســت زمینــهایــن تصــور غلــط 
صـحت مبـانی تفکـر مدرنیتـه و اصـالح       دربـاره اي براي تأمـل   و دستمایه توانست عبرت می
 نماینده برجسـته مدرنیتـه در زمـان حـال همچنـان معتقـد اسـت و        1هابرماس ولی ؛ها باشد آن
نقش و نگارهاي مرجعیت آزاد و به روي آینده بـاز و گشـوده اسـت و     مدرنیته از«: گوید می

تواند بـراي داوري خـودش معیـار و     فقط خودش می، شیفته نوگردانی و نوسازي خود است
  ).17: 1381، 2واترز(» ضابطه بیافریند

هتـزل  ( 3»ابهام«زندگی مدرن را  ویژگی مهم دو .گسیختگی حیات مدرن ابهام و از هم
ن بـا محـور   . دهـد  تشکیل می) 15: 1381 واترز،(» گسیختگی از هم«و ) 293: 2001، 4و بائوم

هـا و   اندیشـه  5»فـردي بـودن  «قرارگرفتن ذهن انسان براي ایجاد نظـم در عـالم هسـتی، اصـل     
ایـن اصـل موجـب شـده اسـت کـه اوالً       . ها بدل به یکی از اصول بنیادین مدرنیته شـد  ارزش
ماهیت مدرنیته . ستواري براي مدرنیته وجود نداشته باشدهاي فکري و ارزشی ثابت و ا ستون

مفهوم بهنجاري و  .رود آن به زیر سؤال می يزیرا پیوسته معیارها ،همواره در ابهام قرار دارد
اخیـر، موضـوع    هبرانگیز در چند ده مثالِ بحثبارزترین . در حال تغییر استمدام نابهنجاري 

ــم ــی اســت  جــنس ه ــا ســال  . گرای ــزد  1973ت ــان  پزشــکان و روان روانن مریکــایی اشناس
بنـدي اخـتالالت    در این سال نظـام طبقـه   امابود؛ رفتاري ـ  گرایی، نابهنجاري روانی جنس هم

: 2008، و همکـاران  نوید(به بعد  DSM-IIIیعنی از  ؛روانی و رفتاري به طور رسمی تغییر کرد
گسـیختگی وحـدت زنـدگی     ز هـم اسـبب  ها  ها و ارزش اندیشه» فردي بودن«ثانیاً اصل ). 18

بـر  . هایی مستقل از هم و با اصول و مبانی متفاوت شده است انسان در قالب قلمروها و حوزه
. دهـد  گسیختگی، جـوهر و ذات مدرنیتـه را تشـکیل مـی     اساس نظر غالب اندیشمندان، از هم

                                                                                                                             
١.  Habermas 
٢.  Waters, Malcom 
٣.  ambivalence 
٤.  Hetzel, Andreas & Bauman, Zygmunt 
٥.  subjectivity 
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مل سـه  نامـد و شـا   مـی  2و ماکس وبر آن را تفکیک) 17: 1381 واترز،( 1هگل آن را انشقاق
: 1385جمعـی،   صـاحب (دانـد   و هنـر مـی  ) دین و معنویات(، اخالقیات )علم(قلمرو حقیقت 

در » توحیـدي «ادیـان  از سـوي  کـه   ـ  از نیازهـاي اساسـی انسـان    ـ  یکپارچگی وحدت و ).28
 ،شـود، بـا محوریـت انسـان     هاي مختلف ایجاد می ابعاد مختلف زندگی و بین نهادها و حوزه

دهـد و موجـب بـروز و تشـدید چنـدگانگی، تنـاقض،        گسـیختگی مـی   جاي خود را به از هم
هـاي مختلـف و    هـا و هـدایت عمـل انسـان مـدرن در حیطـه       تعارض در ادراکـات، قضـاوت  

هـاي مختلـف بـر اسـاس      اعمـال افـراد در حیطـه   . شـود  تکه مـی  هاي چهل گیري هویت شکل
بـه یکـی از معضـالت    شود و مبـدل   هدایت می ها و معیارهاي متفاوت و گاهاً متناقض ارزش

ین چندخـدایی یونـان باسـتان    یـ ماکس وبر آن را به بازگشت آ .گردد می اصلی دوران مدرن
  .کند در عصر مدرن تشبیه می

از  .از دست دادن آرامـش و شـادي   هاي مادي و رفاه به بهاي حاکمیت سرمایه و ارزش
توســعه ، هــاي مــادي موفقیــت، کســب درآمــد، هــاي تثبیــت شــده در جوامــع مــدرن  ارزش

لذت و بـه عبـارتی کوتـاه حـرص بـراي تجمـع ثـروت و        ، سرگرمی، تفریح، رفاه، اقتصادي
رحم اجتماعی  رقابت بی همبارزه و پیروزي در صحن، و شروط تحقق آن استمصرف بیشتر 

: 1384، گیـدنز  :به نقـل از  1957، 3مثال رجوع شود به مرتونراي ب(شود  و اقتصادي تلقی می
هـاي   گیري مراجع قدرت جدید غیر دینی یعنی سـرمایه  موجب شکلروندي که خود ). 159

هـا و   رسـانه ، هـا بـر سیاسـت    ها و حاکمیـت آن  ها و تراست کارتل، ها متمرکز در قالب بانک
هـایی هماننـد    شدن فضیلت رنگ آن بی ههاي زندگی شده است که ثمر کنترل افکار و سبک

مقروض بـودن افـراد   ، طح افراد و جوامعشکاف فزاینده بین غنی و فقیر در س، قناعت و صبر
ماننـد محـیط    غارت غیرقابل وصف منـابع طبیعـی و تخریـب بـی    ، ها ها به بانک و حتی دولت

، افسـردگی ، نگرانـی ، اضطراب، فشار عصبیو در نتیجه افزایش  )55ـ7: 1379، نصر(زیست 
تمـادي و  اع بـی ، خودخـواهی ، رحمی بی، حس پوچی و بیهودگی، فقدان معنا، بحران هویت

  . ها شده است فروپاشی خانواده و تنها شدن انسان، اعتنایی در روابط انسانی بی
 ).محـوري  سـومین مفهـوم انسـان   (وابستگی قضاوت و هدایت افعال بـه شـهود انسـانی    

هـا بـه سـوي     جلـب توجـه  ، هاي اجتماعی شدن در انظار عموم و محیط دیدن و دیده، حضور
، هـا  طبیعـی و یـا بـه مـدد جراحـی       هاي جسمانی  زیباییمدد به  خود و یا به سوي کاالي خود

                                                                                                                             
١.  entzweiung 
٢.  differentiation 
٣.  Merton 
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، هـا  همـایش ، هـا  جشـنواره ، هـا  و مطرح شـدن در رسـانه   1شهرتهاي مفاخر اجتماعی،  سمبل
یـافتن ماهیـت و    ک الزام و نیاز جدي براي لمس حـس یدر جوامع مدرن ها  کتاب، مجالت
یـک  و تحـریم   انـزوا ، 2نامیگم.است هاي شغلی و اجتماعی  و از شروط آغاز موفقیت ارزش

نمـاي سـاختمان   ، نمـود اسـت و نـه بـود    ، جلوه است و نه ذات، آنچه مهم است. تهدید است
مـدرك اسـت نـه خـود حکمـت و شـیرینی       ، بندي است نه محتـوا  بسته، است و نه درون آن

اخـالق و انسـانیت   ، مسـئولیت . نمایش است و ایفاي نقـش و نـه اخـالق   ، عنوان است، دانش
. گـردد  شود و با رفتن آن خاموش مـی  رادیو روشن می روفونبین تلویزیون و میکجلوي دور

، دیده شـدن اسـت  ، مهم. است  3مهم تصویر فرد در چشم دیگران و مخصوصاً افکار عمومی
 .4شـدن فـرد از خـودش    بهاي خالی شدن خانواده از اعضایش بـه ویـژه مـادر و تهـی    به  حتی
بـه معنـی محـو    ، هاي کنترلگر در سـطح شـهرها    دوربینگریختن از چشم تیزبین اما، زمان  هم

و  5رنـگ شـدن نقـش کنتـرل درونـی      کـم . شدن و عدم رخداد یک حادثه و یـک خطاسـت  
تحـولی شـایع   ، هـا  هاي انسانی از طریق دوربین براي خطا 6نقش کنترل بیرونی هاهمیت فزایند

  .و رو به افزایش در تمامی جوامع با مبانی فکري و گرایش مدرن است
انتقال آن از طریق مصرف کاالهـاي  ، توجه به نقش کلیدي هنجارها در حیات انسان

بـراي   محـوري  بـاري کـه نگـرش انسـان     پیامـدهاي زیـان   علمی و فرهنگی و اجتناب از همان
بـیش از هـر چیـز مسـتلزم     ، جوامـع غـرب بـه همـراه داشـته اسـت       و طبیعت براي خود انسان

براي . ن به این موضوع در فضاهاي علمی استامعطوف کردن اذهان دانشجویان و متخصص
هـاي جـدي مفـاهیم و     ایجاد بحث و نقـد در فضـاهاي علمـی بـیش از هـر چیـز نیـاز بـه نقـد         

مجالت علمـی داخلـی بـا    گردانندگان در این راستا . درسی است هاي مطرح در کتب نظریه
ند گامی بـزرگ  نتوا هاي کیفی می تشویق پژوهشگران براي تولید مقاالتی تحلیلی و پژوهش

ترین گام در ایـن   درسی اصلی کتب تألیف شاید تغییر روش در اما. در این خصوص بردارند
شـود در غالـب    میألیف شناسی بالینی که در داخل ت درسی در حوزه روان کتب. راستا باشد

ن کمتـر بـه خـود    اکننـد و مؤلفـ   هاي غربـی اکتفـا مـی    صرفاً به انعکاس نظریهها  در آنموارد 
بـراي نقـد هـر رویکـرد و اعـالم نیـاز بـه        . دهنـد  ها را می زه نقد و به چالش کشیدن نظریهاجا

                                                                                                                             
١.  popularity 
٢.  anonymity 
٣.  public opinion 

 . ...  أَنْفُسهم فَأَنْساهم نَسوااهللاَ والتَکُونُواکَالذینَ: )59(سوره حشر  19اشاره به آیه   .4
٥.  internal control 
٦.  external control 
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موجود باید همواره منتظـر اظهـار نظـر دیگـران      هاي رویکردي متفاوت به دلیل ضعف نظریه
هاي موجـود هسـتیم    رام و آرام نظریه هکنند تا آمدن موج بعدي یک رویکرد مصرف ؛باشیم

جامعـه علمـی   از سـوي  چرا این انتقادهـا  ، شود این سؤال طرح نمی و با آمدن رویکرد جدید
بالیم و مباهـات   بلکه به پیشگام بودن خود در آشنایی با رویکرد جدید می، داخلی طرح نشد

ن قـوي کـه بـه    ااین سنت را بشکنند و منتقدها مؤلفان  در آندرسی که  تولید کتب .کنیم می
اوالً : ایـن باشـد کـه   مسیر این ترین گام در  اید بزرگش .دهند فکر و نظر می، خود اجازه نقد

ثانیـاً عالقـه و شـهامت    صورت پـذیرد و   ارائه الگوهاي جدید علمی براي جامعه علمی ایران
هـاي درس و فضـاهاي علمـی و معطـوف کـردن اذهـان        براي آغاز بحـث و نظـر در کـالس   
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