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 چكيده

شناسي اسالمي هدف پژوهش حاضر ارزيابي رويکردهاي مختلف درباره ضرورت انجام مطالعات روان
 بررسي مورد جامعه آن در كه بوده توصيفي - تحليلي پژوهش، روش در مطالعات منتسب به آن است.

 ،بررسي مورد نمونه است. بوده اسالمي شناسيروان موضوع در هامصاحبه مقاالت، ،هاباكت تمامي
 اين متخصصان با مصاحبه ازاين مقاله،  همچنين اند.پرداخته سؤال اين پاسخ به كه است مطالعاتي
 است. شده تأييد متخصصان، از نفر چند ارزيابي با نتايج و كرده استفاده نظرات آوريجمع در موضوع

 شناسيروان .1 است. هشد بنديدسته رويکرد سه ذيل ،«چرايي» سؤال به پاسخ در پژوهش هاييافته
 فرهنگ با بايد استفاده مورد شناسيروان و است مسلمان ايران، در شناسيروان هدف جامعه فرهنگي:

 دين بودن كامل دايرةالمعارفي: اسالمي شناسيروان .2؛ باشد همسان مشاور و مراجع فکري مباني و
 خطا از بري ،مطالب از مهمي بخش يا كامل طوربه ديني منابع در شناسيروان مباحث بيان و اسالم
 اثبات خالق جانب از وحي دليل به كه ،اركان همة در بودن عالم حقيقت و واقع بر منطبق و بودن
رو ازاين است، گرفته شکل گيرانهجهت مباني براساس علم تأسيسي: اسالمي شناسيروان .3؛ شودمي
 داد. شکل آن متفاوت مباني بر مبتني علمي اسالم، براساس توانمي

 .ضرورت ،شناسيرويکردهاي روان اسالمي، شناسيروان ارزيابي،ها: كليدواژه
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 مقدمه

مل محققان أخصوص سه دهه اخير محل تبها پيش از سال ،هاي مهم در علوم انسانيحوزهعنوان يکي از شناسي بهروان

كه در حوزه علم  ،دليل تکثر نظريهب ،براي پژوهش در حوزه مطالعات اسالمي بوده است. آبشخور فکري اين محققان

پژوهشگران  ،بندي كرد. در اين مقالهتوان تقسيمبا يکديگر متفاوت است و آنها را از وجوه مختلفي مي ،اسالمي وجود دارد

 پردازند.به تمايز آراء مي ،شناسي اسالمي و علت يا فايده مطالعات در اين حوزهله روانئاز حيثِ ضرورت پرداخت به مس

هاي اصلي علم مطرح است. در چرايي، عنوان يکي از پرسشبه ،كه سؤال از علت است ،«چرايي»گويي به سؤال پاسخ

كه با  ،هاي مختلفِ تحقيقاتيبه بررسي رويکرد ،گويند و اين مقالهشناسي اسالمي سخن ميناظر به بايستگي روانمحققان 

 .پردازداز منظر چرايي يا ضرورت انجام اين مطالعات مي ،شناسي اسالمي صورت گرفته استعنوان و منتسب به روان

شناسي تقريباً به اندازه خود رشته ز ديدگاه روانمطالعه دين ا :شناسي و دين معتقدندمحققان حوزه روان

شناسي داير آزمايشگاه روان وونتاز پيش كه  ،ويليام جيمزشناسي قدمت دارد و ابتداي آن را از مطالعات و كتاب روان

ايد ب ،شناسي و دين در غرب و چرايي آنها. در مورد ضرورت مطالعات حوزه روان(1391كانولي، )دانند مي ،كرده است

 ،«شناسي دينروان»شود. شناسي دين خالصه ميشناسي ديني و رواناين مطالعات در دو رويکرد عمده روان گفت:

شناختي براي مطالعه عقايد، تجارب و رفتارهاي مذهبي است و مبنايي هاي روانها و دادهكارگيري روشبه معناي به

به بررسي كاركردهاي دين در بافت  صرفاً ،شناسي دينست. روانبراي تفسير از پديدارهاي ديني در نظر گرفته شده ا

هاي ها و دادهكارگيري روشهبه معناي ب ،«شناسي دينيروان»پردازد. ولي ها مياجتماعي و در سطح روان انسان

شناسي ها و رفتارهاي مذهبي است. در روانبه منظور تقويت يا دفاع از عقايد، تجربه ،شناختي به دست افراد متدينروان

شود يجو موشناسي در چارچوب آن سنت ايماني جستمنزله اصل و منبع قرار گرفته و روانبه ،ديني باورهاي مذهبي

ذربايجاني و موسوي اصل، آ ؛78 ، ص2003و همکاران  (Spilka) اسپيلکا ؛1391كانولي،  ؛1991، (Wulff) ولف)

 (.45، ص 1385

ضرورت پرداخت به اين دو، در ادبيات  ،شوداز رويکردها نيز مالحظه مييك كه در توضيح هر گونههمان

هاي لفهؤعنوان يکي از مبه ،شناسي دين، دين و رفتارهاي دينيشناسي غرب نيز متفاوت است. در مطالعات روانروان

عنوان علمي كه موضوع بررسي خود را انسان به ،شناسيشود و روانجتماعي انسان تلقي ميبر زندگي فردي و امؤثر 

داند. اما بررسي تجربي دين و رفتارهاي ديني را نيز ضروري مي ،دهدو ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر آن را قرار مي

اي تحقيقات دست به پاره ،بر افراد جامعه اثبات اثرگذاري مطلوب دين، رفتارها و عقايد دينيبراي  ،شناسي دينيروان

ضروري تلقي  ،شناسانه ديناين امر از منظر مطلوب دانستن باورها و رفتارهاي ديني و اثبات كاركرد روان .زنندمي

با توجه به فرهنگ  ،معناي دينداربودن و رفتارهاي ديني ،اين نکته الزم است كه در اين تحقيقاتبيان شود. البته مي

 ست.قابل تعميم به همه جوامع ني شود و الزاماًجامعه تبيين مي ديني
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، پيش عبدالکريم عثمانهايي صورت گرفته است. تالش ،هاي قبل در كشورهاي اسالمي نيز در اين حوزهاز دهه

 ،بود احمد فواد االهوانيرا كه تقرير  الدراسات النفسيه عند المسلمين و و الغزالي بوجه الخاص كتاب 1340از دهه

محمدعثمان را به رشته تحرير درآورد.  نحو علم النفس االسالميكتاب  حسن محمد شرقاوي ،همچنين .كرد تحرير

اين تالش تا به امروز ادامه دارد. انگيزه انجام اين  .ليف كردأرا ت شناسيقرآن و روانكتاب  1981در سال  نجاتي

عنوان به ،شناسي جديددانشمندان مسلمان نسبت به مباني روان ،بود كه اوالًجهت از اين  ،ها در عالم اسالمتالش

زيرا مباني  ؛كردند مرز خود را با آن حفظ كنندسعي مي . آنانبدبين بودند ،يك علم كه در غرب رشد و نمو كرده بود

اسالم و منابع  ،ثانياًديدند كه با اسالم در تضاد است و يا حداقل تفاوت دارد. هايي مياين علم را مبتني بر مؤلفه

 .شناسي را از آن استخراج كرددانستند كه بايد مفاهيم روانعنوان منبع اصلي و دقيقي ميوحياني را به

هاي خصوص عرصهبها، به دليل احساس وظيفه و ضرورت ورود دين در همه عرصه ،پس از انقالب اسالمي

هاي دانش بيشتر احساس عنوان يکي از شاخهبه ،ميشناسي اسالپراهميتي مانند دانش، اهميت علم اسالمي و روان

شناسي را يکي از اهداف سازي و اسالمي كردن علوم انساني و ازجمله روانبومي برخي محققان،شد تا حدي كه 

 (.45، ص 1396، شجاعيو آذربايجاني ) اندبنيادين نظام جمهوري اسالمي بيان كرده

از منظر چرايي انجام اين مطالعات و  ،شناسي اسالميدر پي بررسي مطالعات منتسب به روان ،در اين مقاله انمحقق

گام مهمي است كه تا به حال از بررسي مدون آن  ،هاي موجود در اين بخش است. اين مطالعه و ارزيابيارزيابي رويکرد

، بررسي خاستگاه كنندميفعاليت علمي  «اسالميشناسي روان»ذيل عنوان يکسان  ،با اينکه افراد اين حوزه .غفلت شده است

متفاوت از حيث ضرورت  را به استخراج رويکردهاي كامالً اننظري پژوهشگران در مورد ضرورت انجام اين مطالعات، محقق

 شناسي اسالمي و علت يا فايده مطالعات اين حوزه رهنمون كرده است.له روانئپرداخت به مس

 پژوهش روش

اي . گردآوري اطالعات نيز از دو روش كتابخانهاستاي رشتهتحقيقات ميان و جزءنوع تحقيق بنيادي نظري از  ،تحقيقاين 

ازجمله تحقيقات نيز از حيث روشي  .ساختاريافته بوده استصورت مصاحبه نيمهبه ،و مصاحبه با متخصصان اين حوزه

صورت شناسي اسالمي بهنظريات در مطالعات منتسب به روانحليلي است. در آن، ابتدا گزارش مجموعه آرا و ت - توصيفي

مرحله بعد تحليل است كه ما در مرحله احصا رويکردها، از تحليل استفاده  .انجام شده است نه متفکرمحورو محور موضوع

 .ايمتههاي مختلفي پرداخبه ارزيابي رويکرد ،در آخر داوري و نقد قرار دارد. در اين بخشسرانجام،  .ايمكرده

 شد.مورد تأييد واقع  ،ارزيابي چند نفر از متخصصان اين حوزهبا  ،آمده در پژوهشدستنتايج به ،همچنين

شناسي اسالمي بود. ها در موضوع روان، مقاالت و مصاحبههاباجامعه مورد بررسي در اين پژوهش، تمامي كت

ها. اعم از كتب، مقاالت و مصاحبه ؛اندپرداخته «اييچر»اند كه به پاسخ سؤال مطالعاتي بوده ،نمونه مورد بررسي

 ند.ااند كه مقاله، كتاب و يا آثار مرتبط پرارجاع داشتهشاخص انتخاب نمونه متخصصان، در مصاحبه، افرادي بوده
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 اسالمي شناسيروان به منتسب مطالعات ييچرا كردهاييرو

شناسي اسالمي، تالش توليدشده ذيل عنوان روانمحتواي ساير و  هاكتب ،محققان پس از بررسي مقاالت

معيار  ،تا اين مطالعات را از حيث ضرورت مطالعه در اين حوزه ارزيابي كند. پس از مطالعه و ارزيابي اندكرده

هاي اين حوزه و مصاحبه با متخصصان، محققان موفق به احصا سه رويکرد در شده محققان در پژوهشبيان

 شود.مي اين سه دسته بياناينجا ر اند. داين حوزه شده

 فرهنگي شناسيروان. 1

شناسي مورد شناسي در ايران، مسلمان است و روانجامعه هدف روانكه معتقدند  آنان ،با بررسي آرا پژوهشگران

ن بايد با فرهنگ و مباني فکري مراجع و مشاور همسان باشد. اين ضرورت محور استدالل اين گروه از محققا ،استفاده

هايي كه در جلسه درمان مداخله شناسي براي مؤثر بودن تعامل مراجع و مشاور به همه مؤلفهاست كه متون روان

وجه فرهنگي تعامل مراجع و مشاور و محتواي اين تعامل است و دين  ،هاكنند، توجه دارند. يکي از اين مؤلفهمي

 ون توجه است.هاي محتواي فرهنگي جلسات در كانعنوان يکي از مؤلفهبه

همچون آشنايي  ،چراكه تجربه و ادراك مشاور و مراجع با يکديگر ؛يك تجربه بين فرهنگي است ،هر ارتباط درماني

داري در فرايند تغييرات ناشي از مداخالت اين موضوع نقش اثر دين (.1991برگين، ) و تماس دو فرهنگ با يکديگر است

برگين )شده در آمريکا هاي انجاميابيشناسي دين و نتايج زمينههاي روانبراساس يافتهسازد. ناپذير ميدرماني را اجتناب

ن بسياري ادر دهه حاضر محقق ،اساسبرهمين .، باورهاي ديني در شخصيت افراد جايگاه ممتازي دارد(1990و جنسن، 

، 1377)قرباني و بناكار حقيقي، اند ار دادهبه باورهاي ديني را مورد انتقاد قر ،درمانين مشاوره و رواناتوجهي متخصصبي

كنند توجه و تالش مي( 1989، (Worthington)؛ ورتينگتون1996؛ برگين، 1990، (Moyers)مويرزبه نقل از: 

 .شناسان را به باورهاي ايماني مراجعان و نقش آن در درمان جلب كنندمشاوران و روان

شود بايد توجه داشت كه بسياري از نظريه و فنون يضوع بيان ملي كه به جهت نظري در اين موئعالوه بر مسا

در مورد  ،رونددر حل مشکالت مردم ما از كارايي الزم برخوردار نيستند. گاهي مراجعاني كه نزد يك مشاور مي

نگ در اين فره ،اندكه آنچه مشاوران براي برخود با مراجع آموختهدرحالي .كنندموضوعات مذهبي و دين صحبت مي

هاي مذهبي سؤالپاسخ محققان در كشورهاي غربي حتي گاهي  ،ل كارآيي الزم را ندارد. به همين دليلئو اين مسا

يعني  (؛1379غباري بناب، )كنند كه در حوزه دين دارند نيز اصالح ميرا هايي يا برخي تحريف ،دهندافراد را نيز مي

ل را تصحيح كنند تا فرد فرايند ئيين خود مراجع، نگاه او به مساكنند با توجه به مطالب موجود در دين و آسعي مي

با آن شان مربوط است و شنوند كه به دين و آيينوقتي افراد مکالماتي را در جلسات مي درمان را طي كند. اساساً

 شود.هماهنگي دارد، احساس امنيت و راحتي بيشتري كرده و اعتمادشان مضاعف مي
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آورد و شناسي موجود هنجارهاي خود را تنها از جوامع غربي به دست ميروان ،شودمي كه مشاهدهگونه همان

يك بار ديگر در جوامع  ،ها. لذا بايد اين يافته(1995صنيع، )دهد اين جوامع را مالك و معيار براي جوامع ديگر قرار مي

 (.57 ، ص1391ذربايجاني، آوي و غر)تا عموميت و شمول آنها مورد تأييد قرار گيرد  ،اسالمي آزموده شوند

مشحون و آميخته  ،كنندها، فرهنگ مردمي كه در اين كشور زندگي ميفرهنگ ما ايرانيدارد آذربايجاني بيان مي

كند كه مي اين تناسب فرهنگي اقتضا ،شناسي و هم در بحث درمانبه مذهب اسالمي هست. پس هم در بحث آسيب

 شجاعي .(34، ص 1397 )فداكار،شناسي و مشاوره را دنبال كنيم اسالمي هم، بحث روان ما برويم به سمت اينکه از نگاه

كند كه با طرح آن به دنبال اين هستيم كه يك زبان اي بيان ميعنوان نکتهبحث تفاوت فرهنگي را بهگويد: مينيز 

فرهنگ غرب  آثارنيز در مورد  ميشناسي اسالرواندر كتاب وي  (.42)همان، ص مان پيدا كنيم مشترك با دانشگاهيان

حلي كه چارچوبي را براي افراد و جوامع مختلف فراهم عنوان راهبه ،محوركرده و از نظريه فرهنگبحث ها بر نظريه

 (.1394)ر.ك: شجاعي،  ستنام برده ا ،ه دهندئشناسي اراهاي خود را از روانتا نسخه ،كرده

 شيروانيشناسي است. هاي مورد استفاده در روانمقياس ،شناسي موجودروانترين نقدهاي فرهنگي به يکي از رايج

داري فرد و جامعه فراهم شناسي دين براي ارزيابي چندوچون دينهايي كه امروزه در روانكه مقياس معتقد است (1390)

 است.غرب زمين فراهم آمده شود، براساس مباني فرهنگي و علوم انساني مالملل از آن استفاده ميآمده و در سطح بين

 .داري آحاد جامعه ناموجه استبراي دستيابي به وضعيت دين ،كارگيري آن در جامعه اسالمي ايراني مابه روازاين

دانند شناسي را در ارزيابي دين از فنون و نوع برگزاري جلسات مشاوره ميگاهي نيز محققان، ارتباط دين و روان

دانند. افراد بسياري در جامعه نيازمند نظرگاه دين مي ،اي با مراجعان مسلمانشناسي را در جامعهروان ،و در اين راستا

درمانگري، شخص متشرع و متدين در جاهايي با كند. در فرايند رواندرمانگر رجوع ميمتدين ما به ناچار به روان

درماني را . ارتباط بين دو حوزه فقه و روان(1397ريد، مروا)هاي فقهي برخورد دارد كه نيازمند پاسخ دين است آموزه

 .كندداران تسهيل ميداند كه حضور در جلسات درمان و اثربخشي آن را براي ديناز اين وجه مي

علم »مطالعاتي است كه با عنوان  ،ذيل اين رويکرد مطرح كنداست هايي كه پژوهشگر الزم يکي از بحث

، اهميت اين كتب را به دليل اطالع دانشجويان از اياژهمسلمان نگاشته شده است.  از ديدگاه دانشمندان «النفس

اينها ذخاير علمي و هويتي ما هستند كه بايد به نسل جديد  :معتقد است دانسته،شان تاريخيـ  پيشينه و هويت علمي

 ندان و فيلسوفان ما بوده استمنتقل شود تا بدانند كه قبل از دانشمندان علم جديد، اين مباحث مورد توجه دانشم

 (.73، ص 1397، )فداكار

دهند. اين قسمت ها و نهادهاي ديني مورد بررسي قرار ميشناسي اجتماعي، دين را در چارچوب سازماندر روان

شناختي دين بسيار نزديك است. بررسي اثرات و ساخت اجتماعي هاي جامعهبه بررسي ،شناسي ديناز مطالعات روان

)قرباني و گيرد هاي ديني در اين محور قرار ميهمچون كليسا، نقش رهبران ديني، و ماهيت گروه ،ي دينينهادها

 (.1996، (Collins)كولينز، به نقل از: 1377بناكار حقيقي، 
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شناسي اجتماعي از منظر روان ،ات و اثرات آنها در زندگي فردئاين بخش به نقش نهادهايي مانند مسجد و هي

اين نهادها  ،هاي فردي و علميداند. به ادعاي گزارششناسي اجتماعي موجود ميو آن را بخشي از روان پردازدمي

نقش اين  ،آورد. بررسي تجربي و علمي اين اثراتها و اثرات مختلفي در سطح فردي و اجتماعي به ارمغان ميكاركرد

ديگر،  سوياز . ران و متوليان امر دين قابل توجه استداكند و اين براي جامعه دينتر مينهادها را در جامعه پررنگ

 مؤثر بدانند.توانند آنها را در امورات جامعه مي ،با اطالع از كاركرد اين نهادها ،نهادهاي قدرت در هر جامعه

 المعارفیةريدا اسالمي شناسيروان. 2

به دو گزاره در نقطه  ،شناسي اسالميروانها در بحث ضرورت انجام مطالعات و تقسيم رويکردبررسي محققان در 

طور كامل يا بخش مهمي ه شناسي بكامل بودن دين اسالم و بيان مباحث روان. 1اند: كانوني اين رويکرد اشاره كرده

دليل وحي از از خطا بودن و منطبق بر واقع و حقيقت عالم بودن در همه اركان كه بهمصون  .2؛ از مطالب، در آن

 شود.اثبات ميجانب خالق 

كه با توجه به جامعيت  كندميبيان  ،يزديمل بوده است. أشده محل تدر اولين متون نگاشته ،له از ابتدائاين مس

اگر تعدادي متون و منابع اصيل اسالمي را با دقت و توجه مورد بررسي قرار دهيم، تصديق خواهيم كرد كه  ،اسالم

تا  ،ترين موضوعات رواني گرفتهجانبه از كوچكطور عميق و همههب ،شناسيهاي رواناساس و ريشه تمام بحث

 (.42، ص 1359يزدي، )يابيم ترين آنها را در تعاليم اسالم ميحياتي

. در قرآن مورد بررسي قرار گرفته است ،لي كه بر هدايت انسان مؤثر استئدارد كه تمام مسانيز بيان مي اخوت

علوم انساني نيز  سايرشناسي و ل مربوط به روانئمسا ،بيند كه در آندايره هدايت در قرآن را چنان گسترده مي وي

تبيين و  ،و معتقد است كه قرآن در مورد همه آنهادانسته زيرا همه آنها را مؤثر بر انسان و هدايت او  ؛گيردجاي مي

 (.12، ص 1397رد )فداكار، درمان نيز دا

فرض اصلي هاي اسالمي شناسايي كند. پيششناسي را بر مبناي ديدگاهيز تالش كرده تا مباحث روانن بستاني

تر از تر و كاملاما دقيق ،شناسي به شکلي متفاوتمفاهيم و موضوعات روان ،وي آن است كه در روايات اسالمي

 (.95، ص1372)بستاني،  روان شناسي معاصر آمده است

 .بر انسان احاطه كامل دارد ،عنوان خالق انساناين است كه منبع قرآن وحي است و خداوند به ،کردنگاه رايج در اين روي

 .از اتقان كامل برخوردار است ،شناسيهمه تعاريف و مطالب مربوط به انسان، شخصيت و مفاهيم روان ،بنابراين

در هدايت انسان و برقراري تعادل در  ،ساندارد و بهداشت رواني انويژه اسالم به هدايت انسان در همه ابعاد توجه 

. (1379فرد، خداياري) ه كندئهاي خاصي را براي اين تعادل رواني اراطبيعي است كه اسالم شيوه .زندگي فرد مؤثر است

شناسي روانشناسان مسلمان بايد درصدد تدوين روان ،ما را آفريده و شناخت مطلق و كاملي از ما دارد. بنابراين ،خداوند بزرگ

 (.89، ص1385آذربايجاني و موسوي اصل، ) شناسي اسالمي مبتني بر قرآن استنويني باشند كه همان روان



  101 . . . شناسي اسالميارزيابي رويكردهاي چرايي انجام مطالعات روان

شناسي به ميزاني است كه محققان محتواي روان ،شناسي منابع دينيگاهي اوقات حد اعتماد به محتواي روان

 ،شناسي اسالميبراي توليد روان كند كه ما اساساًمي ن(، بيا1394) ميرزايي . براي نمونهدانندغرب را غيرضروري مي

دليل اين ؛ زيرا گويديا چه چيزي مي ،هايي داردشناسي غربي چه ويژگيبه هيچ عنوان احتياج نداريم كه بدانيم روان

درباره انسان و درست زندگي كردن  بستپذيريم مکتبي بجز مکتب اهلنمي عدم احتياج اين است كه ما اصالً

ن أبتواند حرفي براي گفتن داشته باشد. اين هدايت به سوي سعادت را فقط در ش ،دنيوي و اخروي و سعادت بشر

 .دانيمخالق انسان و پيامبران الهي و كتاب الهي مي

شناسي موضوعات روانقلمرو سعي در ورود قرآن و احاديث به  ،با ذكر موارد متعددي خودمحققان در مطالعات 

توان از مي انشناسي موجود را به دليل كامل بودن علم الهي و معصومتر از رواناينکه مفاهيم عميقاند و داشته

 د.نگران پاسخگو نبودن دين در اين حوزه هستن ،دارانهمچنين برخي دين. منابع ديني استخراج كرد

ناسانه رفتارها و عقايد و شاثبات كاركرد روان براي هدر بخشي ديگر از اين مطالعات، محققان دست به مطالع

در جهت بهبود سالمت روان و افزايش  ،. در اين مطالعات، كاركرد مثبت اين رفتارها و باورهااندپرداختهباورهاي ديني 

اثربخشي  ،توان بهميراي نمونه، هاي منفي در شخصيت نشان داده شده است. بهاي مثبت و كاهش مؤلفهمؤلفه

هاي رابطه قدرداني از خدا با عامل(؛ 1391، احمدي و هراتيان) شادكامي و سالمت روانيمناسك عمره مفرده بر 

البالغه بر بهبود سالمت هاي نهجثير حكمتأت(؛ 1391و همکاران،  آقابابايي ) شخصيت، بهزيستي و سالمت رواني

 گانه قرآنهاي سهارشناختي نشوز و راهكتحليل روان(؛ 1391، سنايي و رحيميان بوگر) عمومي دانشجويان

نقش رفتارهاي ديني در (؛ 1390و همکاران،  ميکائيلي) نقش مذهب در كاهش وسواس(؛ 1394، تركاشوند)

به بررسي تجربي نقش  ،و مطالعاتي از اين دست اشاره كرد. اين مطالعات( 1387، موسوي اصل) بهداشت رواني

 ردازد.پباورها و عقايد و رفتارهاي ديني در زندگي افراد مي

 سييسأت اسالمي شناسيروان .3

دانند كه علم سيسي، محور آن را اين گزاره ميأشناسي اسالمي تدر تعريف رويکرد روان ،محققان اين پژوهش

توان، علمي مبتني بر مباني متفاوت اسالم، ميرو ازاين .گيري شکل گرفته استداراي جهت ،جديد براساس مباني

شناسي به تدوين روان ،در رويکرد اول :توان حداقل از دو گروه مطالعات نام بردمي ،رويکرد. ذيل اين تأسيس كرد

در (، 1383) باقريپردازيم. تجربه مي وسيلهبهاز دين و آزمون آنها ي هافرضاسالمي براساس استخراج پيش

دازي و استفاده دانشمند از پرفرض و منبع الهامي براي فرضيهعنوان پيشهاي ديني را بهآموزه ،نظريه خود

از  ،هاي علميگيرد و استخراج فرضيهمورد نقد قرار مي ،داند كه در آزمون تجربيهاي ديني ميفرضپيش

باز هم  ،اي هم نشديماگر موفق به توليد هيچ علم ديني ،داند، به همين دليلهاي ديني را اثر جانبي دين ميآموزه

 .قوت خودش باقي است به( هدايت بشر)رسالت اصلي دين 
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ها در دامان اين اي هستند كه امکان رد و اثبات ندارند و فرضيههاي متافيزيکيها گزارهفرضپيش ،از نظر ايشان

آيند. اسالمي بودن علم توليدشده را به دليل حضور دين در به آزمون تجربي درمي ،سپس .گيرندها شکل ميگزاره

 .داندتجربه، علمي مي وسيلهبهدليل اثبات  اسالمي و به يهافرضتدوين پيش

هايي از ، همچنين قبول بخش(روش اجتهاد ديني)با استخراج اصول موضوعه از دين يا عقل  ،رويکرد دوم

شناسي ، با قيد اسالمي بودن هر دو منبع، به مطالعات روانبا آن تعارض نداردكه همسو با دين است و يا  ،شناسيروان

 .پردازندمياسالمي 

اگر مباني نظري علمي كه تدوين شده  . از نظر ايشانداندشناختي نميوظيفه دين را بيان همه قواعد روان ،ابوترابي

تعارض نباشد، علم ديني ، شده اسالمهاي آن مستخرج از دين باشد و يا با مباني پذيرفتهفرضو اصول موضوعه و پيش

معرفت عقلي است و پس از تبيين اين  ،اين اساس توليد كرد. روش اصلي توان برميشناسي اسالمي را شود و روانمي

 (.112، ص 1397، )فداكار شودمباني با احتجاجات عقلي، بر پايه آن به توليد علم ديني اقدام مي

د. اين روش عقالني حتي در رجوع به منابع اسالمي محوريت داركند به آن اشاره مي ريابيكه  ،در اين رويکرد

يات علوم را ندارد، اما محتواي مربوط ئمعتقد است كه دين وظيفه بيان جز ،المعارفیةدایردر مقابل رويکرد  ،رويکرد

ل و موضوعات جديدي ئدين مسا ،تر است. همچنيناديان در اين حوزه غني سايرشناسي را در خود دارد و از به روان

ها نظريه ،اين رويکرد .ه معرفت از طريق تجربه نيز مورد قبول آنان استكند و دستيابي بشناسي وارد ميرا در روان

اند و هاي عاقلي بودهشناسان هم انسانروان ؛ زيراداندشناسي جديد را شامل برخي از حقايق درست ميو متون روان

 (.56، ص 1397، )فداكار تجربه هم تجربه صرف نيست و خود تجربه بر مبناي داليل عقلي است

كه با رجوع به فلسفه اسالمي صورت  ،شناسي اسالميبايد از برخي مطالعات حوزه روان ،البته در كنار اين دو رويکرد

شناسي از منظر نشناسي و يا يکي از مفاهيم روابه استخراج برخي مباني مانند انسان ،نام برد. در اين مطالعات، گرفته

بايد به  ويژه اسالمي لزوماًهب ،اشت كه براي رسيدن به علوم انساني دينيصورت گرفته است. بايد توجه د فلسفه اسالمي

 ،و يا ابتدا بايد زبان دين به زبان فلسفه ترجمه شود و سپس (53، ص 1395شمشيري، )شناسي اسالمي رفت سراغ انسان

 (.1390)هاي علمي تدوين گردند شمشيري فرضيه ،هاي فلسفي ساخته شدهفرضبر مبناي پيش

تفاوت نگاهي در مورد تعريف مباني و اصول  ،سيسيأدهد كه در رويکرد تهاي محقق نشان مييافته پس

فرض و همچنين تفاوت در مورد نقش دين در استخراج اين مباني و تجربه در علمي بودن اين موضوعه و پيش

 د.شومشاهده مي ،مطالعات

 اول كرديرو ابييارز

بندي شناسي موجود براساس فرهنگ و عقايد آن جوامع صورتاگرچه تفاوت ميان جوامعي كه روان رسد،نظر ميبه 

فقط در بين جوامع  ،شناسي اسالمي چندان ارتباطي ندارد. اين تفاوتشده با جوامع ديگر، نکته دقيقي است، اما به روان

 ند.كصدق مي ،هايي كه با يکديگر دارندفاوتبلکه در مورد همه جوامع با ت ،اسالمي و غير آن نيست كه معنا دارد
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فرهنگي و فرهنگي نمايان شده تحت عنوان مطالعات بين ،شناسياين تفاوت فرهنگ جوامع در مطالعات روان

شناسي در براي محققان حوزه روان ،رسدشناسي اسالمي ندارد. هرچند به نظر مياست و چندان ارتباطي به روان

 اشد.ز اهميت بئاي حامسئله توجه به تفاوت فرهنگي مسئله ،يايران و هر كشور ديگر

هاي گوناگون ها و قومهاي رواني افراد فرهنگها در كنشها و تفاوتبه بررسي شباهت ،شناسي بين فرهنگيروان

اين  زيستي، زيستي و تغييراتي كه درفرهنگي، محيطـ  شناختي، اجتماعيو نيز بررسي ارتباط ميان متغيرهاي روان

شناسي بين فرهنگي روان(. 1992دازن،  و بري، پورتينگا، به نقل از: 1378)محسني، پردازد دهند، ميمتغيرها رخ مي

شناسي بين فرهنگي براي آزمون نظريات ابتدا روان. بافت اجتماعي جزء غيرقابل تفکيك عملکرد ذهني است :معتقد است

 بد.ي آنها در جوامع مختلف به قواعدي عمومي دست ياتا با بررس ،وجود آمده شناسي بعمومي روان

 ،هاي بين فرهنگياند كه جنبهدر مقدمه كتاب خود بيان كرده (Norcros) نوركراسو  (Prochaska) پروچسکا

با يك راهنماي تشخيصي  ،اند و همه مردم دنيادر شناسايي و درمان اختالالت به صورت دقيق مورد توجه قرار نگرفته

ترين عنوان اصليبه ،گيرند. حال آنکه فرهنگترين تغييرات مورد ارزيابي و مطالعه قرار ميبا اعمال كوچك ،و درماني

يا جامعه در چگونگي پيدايش و گسترش بسياري از اختالالت مؤثر  ،كننده نوع و سبك زندگي يك قومعامل تعيين

چراكه براي گسترش  ؛اندپردازان غربي بودهشناسان و نظريهفت سردمدار اين بحث روانتوان گمي ،ترتيباست. بدين

شناسي جديد و ارتقا عنوان امري در بستر رواندانند و بهاي قدرتمند الزم ميعنوان مالحظهآن را به ،شناسيروان

)پروچسکا و نوركراس،  اسي اسالميشنسيس روانأعنوان استداللي براي تنه به ،كارآيي فرايند درمان مدنظر است

 (.36، ص 1383

هاي جديد در فلسفه غرب مربوط به پيدايش و رواج انديشه ،شده در اين حوزهبخشي از مباحث مطرحسوي ديگر، از 

گرايي ها به نوعي كثرتبا نفي فراروايت، ليوتارشوند. هاي كالن در علم رد ميروايت ،مدرنشود. در فلسفه پستمي

 اساساًوي،  .كنداعتمادي به فراروايت خالصه ميمدرنيسم را در بيبخشد. او پستشناسي شدت ميشناسي و روشفتمعر

ساير هاي حاشيه و ها، توجه به گروههاي آن مانند نفي فراروايتمدرن و مؤلفههاي اخير با مطرح شدن رويکرد پستدر دهه

 (.186، ص 1381، ليوتار) شناسي مطرح شده استروان هاي و اهميت آن در علم، خصوصاًفرهنگ

تبعات مثبتي  ،آن ها و امثالفرهنگبه جهت توجه به خرده ،اگرچه ،شناسيانتقال اين دغدغه از فلسفه به روان

ز ازيرا  ؛شناسي اسالمي مطرح شودعنوان دليل بحث پيرامون روانتواند بهاما نمي، شناسي به ارمغان آوردهبراي روان

 .جهت مباني با يکديگر تفاوت دارند

شود كه در شناسي مبتني بر فرهنگ ميگونه مطالعات بيشتر منجر به توليد يك رواناين :در پايان بايد گفت

به فرهنگ ملي  ،شود و بخشي ديگريعني اسالم مربوط مي ؛به دين اكثريت مردم ،ايران بخشي از ابعاد اين فرهنگ

شناسي جديد روان ،در اين نگاه. شناسي جديد هماهنگ استهاي خود با روانر مباني و بنيادد ،آنها. پس اين رويکرد

چون با فرهنگ مردم ما همخواني ندارد و متناسب  بلکه صرفاً ،به جهت مبنايي و كارآمدي داراي اشکال نيست
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 ؛كندبستر فرهنگي خود مفيد ارزيابي ميشناسي موجود را براي روان ،تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين نگاهنمي ،نيست

خيزد كه تبعات نامناسبي را براي مطالعات علمي و انگاري برمياز يك نسبي ،كه چنين نيست. اين نگاهدرحالي

 د.فرهنگي به ارمغان خواهد آورد و در مطالعات علم ديني جايگاهي ندار

عنوان يك رويکرد اسالمي قرار گيرد تواند بهنمي ،شدههاي مطرحفرضاين رويکرد به دليل پيشرسد، به نظر مي

 .ناميممي «شناسي فرهنگينروا»بلکه آن را  ،ايمن نام نبردهآعنوان رويکردي اسالمي از گذاري بهو ما نيز در نام

 دوم كرديرو ابييارز

شناسي ر حوزه رواناالت ما حتي دؤ، دين را پاسخگوي همه سالمعارفيةدايرشناسي اسالمي مدعيان رويکرد روان

دهنده اين نشان ،شودهايي كه به اين رويکرد ميالعمل در مقابل نقدنوع پاسخ آنها و عکسرسد، مينظر به دانند. مي
كنند و چون شناسانه را نقصي براي دين محسوب ميگويي دين به سؤاالت روانامر است كه اين محققان عدم پاسخ

در مقابل اين نقد با  ،دانندرند و آن را دين خاتم و پاسخگوي همه نيازهاي بشر ميعالقمند به كامل دانستن دين دا
 ند.دههيجان زيادي پاسخ مي

 ،يئطباطبا عالمه آيد.چنين انتظاري از دين به نظر نمي ،كه با توجه به هدف بعثت پيامبر و ارسال وحيدرحالي
ل علمي در قالب شناخت ئمسا» هدايت مربوط است.چيزي است كه به امر  قرآن پاسخگوي جامع هر معتقد است:

ل تاريخي و اجتماعي تا جايي كه به هدايت انسان مربوط شود در آن بيان ئطبيعت، قوانين مربوط به روان انسان، مسا
همه مطالب موردنياز انسان  ،معتقدان به اينکه در قرآن كريم(. 325، ص 12، ج ق1417ي، ئطباطبا) «شده است

 «تبيانا لکل شي»، «كتاب مبين»مانند  .كننداي را براي اين امر ذكر ميداليل نقلي ،شناسي وجود داردازجمله روان
 .دهندن آنها را به علم خداوند نسبت مياكه مفسر

محل ترديد جدي است  ،شناسي به تفصيل يا اجمال باشدل روانئدر اينکه هدف دين بيان مسا اساساًبنابراين، اوالً 

علوم توصيف و تبيين داشته باشد. مدعيان ساير شناسي و توان و نبايد از دين انتظار داشت كه در موضوع روانو نمي

بايد پاسخ اين سؤال را بدهند كه نظرشان در مورد متن قرآن چيست؟ يعني آيا قرآن  ،يات علوم جديد در قرآنئبيان جز

 ها؟در همه ادوار زندگي بشر در طي قرن ،هاي علم جديدمؤلفهيات ئگويي به جزيا براي پاسخ ،براي هدايت آمده است

ه شددر اكه قرآن و روايات معتبر از آنها ص، نامعصومحضرات كنند اثبات مي ،چگونه معتقدان به اين جريان
در اينکه  برافزونشود؟ اند كه در علوم جديد كشف مياي بودهدر مقام بيان حقايق عقلي و تجربي و تاريخي، است

يك از اين اند و معلوم نيست كداماند و يا تغييرات جدي كردهتاريخ علم صدها و هزاران نظريه ظهور و افول كرده
 ند.ادر متون ديني مورد اشاره قرار گرفته ،نظريات

اگر براساس  .گيردبر چه مبنا صورت مي ،رد و قبول اين نظريات در دين ،معلوم نيست انتخاب از سوي ديگر،
اين نگاه اعتقادي را  چه اينکه آنها اساساً ،آور باشدتواند براي دانشمندان علوم جديد اتقاننمي باشد،ارهاي ديني معي

شود كه چگونه باز اين سؤال مطرح مي باشداگر براساس معيارهاي علم جديد  سوي ديگر،از  .به متون ديني ما ندارند
 اند؟ن تکليف كردهبراي محتواي ديني تعيي ،براساس معيارهاي علم
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به  ،صورت تطبيقيزيرا اين مطالعات به ؛اكثر مطالعات در اين رويکرد منجر به ايستايي در توليد علم خواهد شد

از جايگاه مهمي  ،شناسي در اين رويکردروشديگر، ي سواز  .شناسي جديد در متون ديني هستنددنبال مفاهيم روان

به علم اسالمي  ،توان براساس آنبه اين معنا وقتي فرض بر اين است كه همه چيز در قرآن آمده و مي است؛برخوردار 

از جايگاه مهمي برخوردار  ،هاي تحقيق و رجوع به متن در اين رويکردروش سؤال اين است كه چگونه ،دست يافت

حقيق از اعتبار بيشتري براي اين كار برخوردار اما كدام روش ت ،زيرا آنها واسطه ما با علم منشعب از وحي هستنداست؟ 

 اند و يا اينکه تفاوت دارند؟ مثالًهاي كيفي در متون روش تحقيقآيند؟ همان روشها از كجا مياين روش .است

 .تا كنون شفاف نبوده است ،باشند. پاسخ به اين سؤالهاي تفسير ميروش

، (سخن گفتن متن) «نطق»جوع به متن ياد كرده است به سه گونه از ر ،در بحث نظريه هرمنوتيك باقري

 ،رسدبه نظر مي(. 139، ص 1387( )باقري، سخن درآوردن در متن)« انطاق»، (سخن درآوردن از متن)« استنطاق»

ن درباره منابع ديني و عمل اهاي محققفرضشود كه با توجه به پيشهر سه گونه مواجهه در اين رويکرد مشاهده مي

بلکه  ،در اين رويکرد نيز بين محققان نظر يکساني در مورد متون ديني وجود ندارد ،شود. بنابراينوت ميعالم متفا

 .با يکديگر يکسان هستند ،همه آنها در اعتقاد به جامعيت دين و دفاع از كيان دين

زيرا در  ؛رسددي ميبا متون ديني گاهي به نتايج قابل تردي ،شناسيآميز مفاهيم روانتطبيق تکلف سوي ديگر،از 

 .ها از شمول و اتقان كافي برخوردار نبوده استبرخي تطبيق ،اين فرايند

تواند منجر به حقانيت دين و اثبات اين بررسي نمي :در مورد بررسي تجربي باورها و رفتارهاي ديني نيز بايد گفت

 ،ثرأثر هستند و اين تأاز اين عقايد مت ،معتقد به آنهااين است كه افراد بيانگر  زيرا اين مطالعات صرفاً ؛اكمال دين شود

شناسي دين جاي ذيل مطالعات روان ،. اين نوع مطالعاتدارد دليل مباحث فرهنگي و بستري است كه در افراد وجودهب

ندارد و شناسانه باورها و رفتارهاي ديني هستند و البته اختصاصي به اسالم بررسي روان ،يعني اين مطالعات ؛گيردمي

براي  ،شناسانه باورها و رفتارهايي با تعاريف مشخص را بررسي كرد و از آنتوان تبعات روانمي ،ايدر هر جامعه

 .بيني و كنترل رفتار استفاده كردتعريف و پيش

 سوم كرديرو ابييارز و نقد

ولي اينکه  ،كننده متن تحميل نميپاسخي رو ب ،هافرضشود كه اين پيشسيسي، هرچند بيان ميأدر بررسي رويکرد اول ت

 .معيار دقيقي براي داوري وجود ندارد ،از اين جهت .مؤثر خواهد بود رود در نتايج قطعاًهايي سراغ متن ميمحقق با چه پرسش

 كند كه معيار تجربه صرفاًاين سؤال را مطرح مي طبيعتاً ،بحث پيرامون مباني متافيزيکي موجود در علم جديد

خصوص در علوم انساني، چه نسبتي دارد و چگونه ب ،گراييها، با نقدهاي مباني فلسفي تجربهبراي ارزيابي فرضيه

داران نظر توليد علم برمبناي اين نکته نيز خالي از فايده نيست كه طرفبيان شود؟ تنها معيار تجربه مطرح مي

هستند و از هم اينها دو مقوله جدا  :ن دانسته و معتقدنداثر در ديها را بيفرضهاي ديني، رد اين پيشفرضپيش

هاي شناختي رد مکرر فرضيهشناختي و رواناما تجربه نشان داده از وجه جامعه. نه دين ،متعلق به ساحت عالم هستند
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يعني اين رد  ؛توجهي بيش از پيش جامعه علمي به دين خواهد شدبه تضعيف بي ،هاي دينيفرضمنشعب از پيش

ولي در اعتماد جامعه علمي و عمومي در مورد ميزان كفايت  ،اگر در عرصه علم بتواند داليل خود را داشته باشد ،کررم

 .مؤثر است دين براي حضور در اين عرصه قطعاً

از متون ديني چيست؟ دين آنها ها و استخراج فرضسؤال ديگر اين است كه معيار درستي يا نادرستي پيش

؟ هست يا نهدقيق انجام گرفته و مبتني بر دين  ،توان فهميد پژوهش مان از معارف، چگونه ميحقيقتي است مشحو

 شود؟ به عبارتتوسط محققان به رسميت شناخته مي ،اي از منابع دينيفرض و فرضيهيعني آيا استخراج هر نوع پيش

ها براي پژوهشگر فرضگيري پيشکلسازي شمنبع غني معيار دوري و نزديکي به دين چيست؟ اگر دين صرفاًديگر، 

 براي نتايج دقيق است؟ «اسالمي بودن»آيا استفاده از واژه  ،است

شناسي وجود دارد و تعارضي با دين ندارد، مورد آنچه در مباني علم روانگفت: بايد  ،سيسيأدر ارزيابي رويکرد دوم ت

دارد؟ نتعارض  با آنكم مورد قبول دين است و يا دستشناسي جديد حال كدام مباني در روان .قبول اين رويکرد است

با ناديده انگاشتن ابعادي از انسان و ارتباط او با عالَم تدوين شده و اگر منظور مطالعات  ،شناسي جديدروان چراكه اساساً

د. بايد توجه شناسي تبيين گردتر روانبا مباني كالن ،شناسي است كه بايد نسبت آنهاي خُرد روانتجربي در حيطه

تعارض با  براساس فهم تعارض و يا عدم ،شناسي جديد و رد بخشي ديگرپذيرفتن بخشي از مطالعات روانكه داشت 

كه در منظومه كالن دين  يازجمله برخي مطالعات .آورديدين، تبعات زيادي را براي مطالعات اسالمي به ارمغان م

گيرد؟ همچنين در پاسخ به سؤال با توجه به چه روشي صورت مي ،تعارضفهم اين عدم سوي ديگر، جايگاهي ندارند. از 

 شود.نظر دقيقي بيان نمي ،شناسي در بين معتقدان به اسالم و غير آنچگونگي كاربرد اين روان

شناسي اسالمي شناسي غرب را منجر به روانشناسي و دين و رد كلي روانهماني روانپژوهشگران نقطه مياني عدم اين

شناسي، هماني و تهذيب و تبيين مفاهيم روانبيشتر به اين ،اما چگونه؟ آنچه در آثار منتشرشده قابل دريافت است .داننديم

 .نه در بخش نظري و نه در بخش توليدات محتوايي تدقيق نگرديده است ،اين مسير. توسط آيات و روايات است

شناسي با مفاهيم ازجمله تطبيق مفاهيم روان .داراي اشکاالتي استمطالعات بر مبناي فلسفه اسالمي نيز  سوي ديگر،از 

به متون  المعارفیةدایرنظري، رويکرد قلمرو در  عملي و صرفاًاي ازهايي بدون مابهمورد استفاده فيلسوفان مسلمان، تطبيق

توان به اهميت نگاه اين مي ،چراييهاي در يك نگاه كلي در ارزيابي رويکردرسد مينظر . به صدرالمتألهينفيلسوفاني مانند 

هاي آن را قبول دارد شناسي جديد و روشطور كامل روانهب ،شناسي فرهنگيها به دين و علم اشاره كرد. رويکرد روانرويکرد

تبيين و  يعني نوع اثرات دين بر افراد را براي ؛كندبررسي مي ،عنوان موضوعي كه بر افراد جامعه اثرگذار استو دين را نيز به

 .شناسي جديد قرار دارداي از روانعنوان شاخهدهد و بهبيني و كنترل رفتار مورد بررسي قرار ميپيش

هاي رايج در اگرچه طيف نظرات مختلفي را در خود جاي داده است، ولي در حوزه علم، روش ،رويکرد دوم

يا وجود ندارند و يا در صورت وجود،  ،ديدشناسي جشناسي جديد را پذيرفته است. مخالفان صددرصدي روانروان

جو در منابع ول خود را براي جستئاند و حداقل نظام مساه نکردهئمطالعه علمي درخور توجهي مبتني بر نگاه خود ارا

هاي تطبيقي خواهد موجب فعاليت ،شناسي جديدشك پذيرفتن روانبيكنند. شناسي جديد استخراج مياز روان ،ديني
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فرض خورد. پيشاين بخش نيز انجام شده است. در نگاه به دين نيز جامعيت دين و حقانيت آن، به چشم ميشد كه در 

هاي علمي، نقش باورها با روش ،داراي همه علوم موردنياز هست و در صورت فعاليت علمي ،اصلي اين است كه دين

 .رسددر بهبود كاركرد رواني انسان به اثبات مي ،و رفتارهاي ديني

هاي موجود درعلم مورد قبول آنان است. علم را روش ،گروه اول دارند:حداقل دو گروه مود بحث قرار  ،در رويکرد سوم
شناسي د كه منبع فرضيات هستند و دين را موظف به دارا بودن محتواي ذيل علم روانندانهايي ميفرضداراي پيش

ها استفاده كند و به آزمون تجربي فرضتواند از دين در توليد پيشيم ،داند. پژوهشگرداند و وظيفه آن را هدايت مينمي
با  ،شناسي جديدآنان است. برخي از مباني و اصول موضوعه روانپذيرش هاي موجود درعلم مورد روش ،بسپارد. گروه دوم

شناسي محتواي منسجم روان اگرچه از دين انتظار. تواند مورد استفاده قرار گيرددارد و مين يدين همسو است و يا تعارض

بخشي از متون ديني . 2؛ استخراج مباني و اصول موضوعه .1 :شناسي اسالمي حضور دارداما دين در سه بخش، روان ،ندارد

 .كنده فرضيات نيز به ما كمك ميئدين در ارا. 3؛ باشدشناسي نيز ميشامل محتواي روان

 .شده است بيان اجمالها در جدول زير به ديدگاه رويکرد

 شدهوضعيت نگاه به علم و دين درسه رويكرد مطرح: 1ل جدو

 نگاه به دين نگاه به علم 

 .هاي رايج آنشناسي جديد و روشقبول روان رويكرد اول

داند و عنوان عامل فرهنگي مؤثر بر افراد جامعه ميدين را به
معتقد به بررسي اين عامل و اثرات آن بر بهبود شرايط و 

 .داندافراد جامعه ميوضعيت 

 رويكرد دوم

طيفي از نظرات وجود دارد. اما محتواي  ،در اين بخش
اما به  ،شناسي جديد را در بعضي موارد قبول نداردروان

 .هاي علم جديد براي دريافت معرفت اعتماد داردروش

شناسي دارد و همچنين متقن دين كامل است و محتواي روان
 .شودعلم اثبات مياست و محتواي آن توسط 

 رويكرد سوم

هاي موجود درعلم مورد قبول است. علم را روش ،گروه اول
 .داند كه منبع فرضيات هستندهايي ميفرضداراي پيش

داند شناسي نميدين را موظف به دارا بودن محتواي ذيل علم روان
تواند از دين در توليد پژوهشگر مي. داندو وظيفه آن را هدايت مي

 .ها استفاده كند و به آزمون تجربي بسپاردفرضپيش

برخي .هاي موجود درعلم مورد قبول استروش ،گروه دوم
شناسي جديد با دين همسو از مباني و اصول موضوعه روان

 .تواند مورد استفاده قرار گيرددارد و مين ياست و يا تعارض

 :شناسي اسالمي حضور دارددين در سه بخش، در توليد روان
بخشي از متون ديني . 2؛ استخراج مباني و اصول موضوعه. 1

در بخش ارايه . 3؛ باشدشناسي نيز ميشامل محتواي روان
 .كندفرضيات نيز به ما كمك مي

 .باشدشناسي اسالمي در حوزه علم و دين ميهاي مختلف مطالعات منتسب به رواناجمال نظر رويکرد( بيانگر 1)جدول 

هاي مختلفي در نظرگاه ،دليل ناهمخواني آن با فرهنگ و مباني دينيهب ،شناسي جديدضرورت تحول در رواناينکه سرانجام 

از غناي  ،هاشناسي و خاستگاه اصلي آن به ارمغان آورده است. هرچند اين پاسخمورد چرايي ضرورت اين تحول و توليد در روان

 يم.خورشده در اين حوزه برميبه تعدد ادعاهاي مطرح ،پژوهشگر كافي برخوردار نيست و گاه در مطالعات و مطالب يك

اند كه گاهي اين داليل با يکديگر به داليل مختلفي در يك متن استناد كرده ،همچنين برخي پژوهشگران
يشتري مطالعات از اتقان ب ،اند هرچه تعداد داليل بيشتر باشدتصور كرده ،درساما به نظر مي .هاي مبنايي دارندتفاوت

ارجاع به ديدگاه متفاوتي دارند كه  ،از اين داليليك هركه اند به اين نکته توجه نکرده كه. درحاليبرخوردار است
..گاهي با يکديگر متضاد هستند
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