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در گذشته تعریف »روان شناسی« مانند بسیاری دیگر از دانش های 
بشری کار چندان دشواری نبود؛ اما اکنون با تخصصی تر شدن علوم از یک 
سو و تعامل و آمیزش هر چه بیشتر رشته های علمی از دیگر سو، تعریف 
علوم مختلف آنقدرها هم ساده نیست. در گذشته بر اساس این که موضوع 
روان شناسی »روان« آدمی است این علم را تعریف می کردند اما امروزه 
»بسیاری از روان شناسان و نیز عالقمندان به روان شناسی، از فقدان اتفاق 
نظر درباره موضوع و مصادیق این علم ناراحت اند.« و همین امر تعریف علم 
روان شناسی را دشوار می سازد. ریشه یابی واژه روان شناسی، برای تعریف 
آن و توصیف ارتباط عمیقش با فلسفه راهگشا است؛ کلمه روان شناسی، 
ترجمه واژه psychology انگلیسی و psycologie فرانسه است که از دو کلمه 
یونانی psyche به معنای »روح« و logos به معنای »بیان کردن« اقتباس شده 
است. این امر نشان می دهد که روان شناسی نزد اندیشمندان دوران باستان، 
تالشی برای شناخت »روان« )روح یا نفس( بوده است. عمده ترین مباحث 
درباره شناخت روان ریشه در یونان باستان و فلسفه افالطون و ارسطو دارد؛ 
اما پژوهش های جدید نشان می دهد که خاستگاه این مباحث قرن ها پیش 
از فلسفه یونان، به شرق یعنی ایران، هند و چین باز می گردد. جالب این 
جاست که تا مدت های طوالنی تنها دانشی که به شناخت ماهیت و طبیعت 
انسان، شناسایی روان و آثار آن از جمله حافظه، تخیل و اراده  می پرداخت، 
فلسفه بود و در واقع »روان شناسی« )یا علم النفس در فلسفه اسالمی( از 
زیر مجموعه های فلسفه محسوب می شدند. بنابراین از دوران یونان باستان 
و پس از آن در قرون وسطی، موضوع اصلی روان شناسی روح و ماهیت 
روح بود که شناخت آن از طریق روش های فلسفی صورت می گرفت. از 
دکارت به بعد توجه از روح به سمت ذهن و کارکردهای آن معطوف شد تا 
این که پس از فراز و نشیب بسیار و اعتبار بخشیدن به تجربه در برابر عقل، 
علوم بسیاری از فلسفه جدا شدند و در نهایت در نیمه دوم قرن نوزدهم، 
روان شناسی هم از فلسفه جدا شد و روان شناسی نوین شکل گرفت؛ این 
جدایی تا جایی پیش رفت که کسانی که عنوان روان شناس داشتند از عنوان 
فیلسوف تبری می جستند و آشکارا جدایی شان را از فلسفه اعالم می کردند. 
شاید در نگاه نخست روان شناسی، علمی کامال تجربی به نظر برسد، اما 
همانطور که بسیاری از پژوهشگران اذعان دارند، تحلیل روش شناختی نشان 
می دهد »روان شناسی آن چنان به فلسفه نزدیک است که نمی توان روان 
شناس صاحب نامی را یافت که صرف نظر از نگرش مثبت یا منفی او به 
فلسفه، معتقد به نوعی فلسفه و نظریه فلسفي نباشد، و همچنین هیچ مکتب 
روان شناسی پیدا نمی شود که چند اصل از اصول فلسفی را پیش فرض 
خود قرار نداده باشد.« ماریو بونژه هم در کتاب »فلسفه روان شناسی« براین 
نظر است که »فلسفه منبع الهام برای روان شناسی است و این امر چه خوب 

باشد و چه بد، گریزی از آن نیست.« 
این مقدمات اندیشمندان بسیاری را به بازیابی و بازتعریف رابطه میان 
فلسفه و روان شناسی کشانده و حتی سبب شکل گیری شاخه ای از فلسفه 
مضاف تحت عنوان »فلسفه روان شناسی« شده است. برخی از موضوعاتی 
که فلسفه روان شناسی به بررسی آن می پردازند عبارتند از این که آیا روان 
شناسی هنوز به فلسفه نیازمند است؟ فلسفه و روان شناسی چگونه با یکدیگر 
تعامل می کنند و چگونه از هم تأثیر می گیرند و بر هم تأثیر می گذارند؟ 

فلسفه از چه راه هایی به روان شناسی وارد می شود؟ آیا فلسفه مانع روان 
شناسی است؟ تحقیقات علمی و از جمله علم روان شناسی چه پیش فرض 

های فلسفی دارند؟ 
با این که در کشور ما فلسفه و روان شناسی، هر دو از سابقه و پیشینه 
دیرینه ای برخوردارند، اما فلسفه روان شناسی آنقدرها شناخته شده نیست. 
ضروت بازشناسی و باز تعریف رابطه میان فلسفه و علم روان شناسی از 
یک سو و بررسی فلسفه روان شناسی از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا 
دقیق تر این موضوع را بررسی کنیم. اما متأسفانه همانطور که اشاره شد منابع 
ما در این حوزه هنوز بسیار ناچیز هستند، برای نمونه تا جایی که نگارنده 
بررسی کرده است، تنها دو کتاب در این حوزه منتشر شده که عبارتند از 
»روان شناسی فلسفی: درآمدی به حیات نفس انسان« به قلم دکتر محمود 
خاتمی )انتشارات علم، 1387( و »فلسفه روان شناسی« اثر ماریو بونژه و 
روبن آردیال )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388(. پس از این آثار به غیر از 
تعداد محدودی مقاله، اثر دیگری منتشر نشده است، در فضای مجازی هم به 
جز یکی دو وبالگ دانشجویی منابع دیگری وجود ندارد. البته باید از تالش 
های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مجمع عالی حکمت اسالمی، و همچنین 
مقاالت مربوط به فلسفه روان شناسی در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی یاد کرد. 
لذا تصمیم بر این شد که دو شماره از مجله اطالعات حکمت ومعرفت 
به این موضوع اختصاص داده شود. شماره نخست این دفتر ماه از پنج مطلب 
تشکیل شده است. در اولین مطلب که گفت و گویی با دکتر امیر عسکری 
است کوشش شده تا معرفی مختصری از شاخه های روان شناسی، مسائلش 
و ارتباط آن با فلسفه صورت بگیرد و خواننده بتواند تصویری از رابطه این 
دو حوزه به دست آورد. در گفت و گوی دوم به »روان شناسی دین« که 
یکی از شاخه های بسیار مهم و برجسته روان شناسی محسوب می شود و 
ارتباط تنگاتنگی با فلسفه و مسائل فلسفی دارد پرداخته شده است، متأسفانه 
این رشته هم مانند فلسفه روان شناسی به فقر منابع و متخصص مبتال است، 
این موضوع با محوریت دو اثر ترجمه شده در این حوزه در گفت و گو با 
دکتر محمد دهقانی بررسی شده است. مقاله »فلسفه روان شناسی در قرن 
بیستم« به قلم کِلی مِیسون، چاندرا ِشخار اسریپادا، استِفِن استیچ، که بخشی از 
یک مقاله ی مفصل تر است، ظهور رفتارگرایی و افول آن را به عنوان یکی از 
مهم ترین مسائل در فلسفه روان شناسی قرن بیستم تحلیل می کند. در مقاله 
بنیادهای »عقلگرایانه ی روان شناسی جدید« با ویراستاری جان سایمونز و 
پاکو کالو تالش شده فیلسوفان عقلگرای قرن هفدهم، به ویژه دکارت، در 
تبیین مسائل روان شناسانه بررسی شوند. عنوان آخرین مقاله این شماره 
»تطبیق علم النفس افالطون و ارسطو از نظر فرفریوس« است، از آن جا که 
در نخستین پژوهش های فلسفه غربی نفس صورتی متعالی و تماما درونبود 
داشت، در فلسفه ارسطو با اینکه نفی صورت متعالی نفس قطعیت نیافته بود 
اما آن صرفا وجهی درونبود یافت؛ این امر سبب شد نوافالطونیان، درصدد 
تفسیری افالطونی از فلسفه ارسطویی و به تبع آن علم النفس او باشند. جرج 
ای- کارمانولیز در این مقاله  گزارشی از این تالش و تبعات آن ارائه می کند. 
در شماره دوم این پرونده به بررسی هر چه دقیق تر »فلسفه روان شناسی« در 
گفت و گو با دکتر محمد جواد زارعان خواهیم پرداخت، و مقاالت دیگری 
با عناوین: بنیادهای تجربه گرایانه ی روان شناسی جدید، محل تالقی روان 
شناسی و علوم اعصاب، آنارشی و روان درمانی، بت واره )فتیش( در نظریه 
و تاریخ سینما، دیالکتیک هگل و واپس زدگی فرویدی: بر جای مانده های 
دانش مطلق، آن دفتر را تشکیل خواهند داد. در این دو دفتر ماه با موضوع 
فلسفه روان شناسی، صرفا کوشیدیم تا عالوه بر طرح موضوعات و مسائل 
این رشته مهجور، نظر عالقمندان و متخصصان را بیش از پیش به این حوزه 

مهم جلب نماییم.


