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چكيده
هدف پژوهش حاضر ارزيابي رويکردهاي مختلف درباره ضرورت انجام مطالعات روانشناسي اسالمي
در مطالعات منتسب به آن است .روش پژوهش ،تحليلي  -توصيفي بوده كه در آن جامعه مورد بررسي
تمامي كتابها ،مقاالت ،مصاحبهها در موضوع روانشناسي اسالمي بوده است .نمونه مورد بررسي،
مطالعاتي است كه به پاسخ اين سؤال پرداختهاند .همچنين اين مقاله ،از مصاحبه با متخصصان اين
موضوع در جمعآوري نظرات استفاده كرده و نتايج با ارزيابي چند نفر از متخصصان ،تأييد شده است.
يافتههاي پژوهش در پاسخ به سؤال «چرايي» ،ذيل سه رويکرد دستهبندي شده است .1 .روانشناسي
فرهنگي :جامعه هدف روانشناسي در ايران ،مسلمان است و روانشناسي مورد استفاده بايد با فرهنگ
و مباني فکري مراجع و مشاور همسان باشد؛  .2روانشناسي اسالمي دايرةالمعارفي :كامل بودن دين
اسالم و بيان مباحث روانشناسي در منابع ديني بهطور كامل يا بخش مهمي از مطالب ،بري از خطا
بودن و منطبق بر واقع و حقيقت عالم بودن در همة اركان ،كه به دليل وحي از جانب خالق اثبات
ميشود؛  .3روانشناسي اسالمي تأسيسي :علم براساس مباني جهتگيرانه شکل گرفته است ،ازاينرو
ميتوان براساس اسالم ،علمي مبتني بر مباني متفاوت آن شکل داد.
كليدواژهها :ارزيابي ،روانشناسي اسالمي ،رويکردهاي روانشناسي ،ضرورت.
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مقدمه

روانشناسي بهعنوان يکي از حوزههاي مهم در علوم انساني ،از سالها پيش بخصوص سه دهه اخير محل تأمل محققان
براي پژوهش در حوزه مطالعات اسالمي بوده است .آبشخور فکري اين محققان ،بهدليل تکثر نظري ،كه در حوزه علم
اسالمي وجود دارد ،با يکديگر متفاوت است و آنها را از وجوه مختلفي ميتوان تقسيمبندي كرد .در اين مقاله ،پژوهشگران
از حيثِ ضرورت پرداخت به مسئله روانشناسي اسالمي و علت يا فايده مطالعات در اين حوزه ،به تمايز آراء ميپردازند.
پاسخگويي به سؤال «چرايي» ،كه سؤال از علت است ،بهعنوان يکي از پرسشهاي اصلي علم مطرح است .در چرايي،
محققان ناظر به بايستگي روانشناسي اسالمي سخن ميگويند و اين مقاله ،به بررسي رويکردهاي مختلفِ تحقيقاتي ،كه با
عنوان و منتسب به روانشناسي اسالمي صورت گرفته است ،از منظر چرايي يا ضرورت انجام اين مطالعات ميپردازد.

محققان حوزه روانشناسي و دين معتقدند :مطالعه دين از ديدگاه روانشناسي تقريباً به اندازه خود رشته
روانشناسي قدمت دارد و ابتداي آن را از مطالعات و كتاب ويليام جيمز ،كه پيش از وونت آزمايشگاه روانشناسي داير
كرده است ،ميدانند (كانولي .)1391 ،در مورد ضرورت مطالعات حوزه روانشناسي و دين در غرب و چرايي آنها ،بايد
گفت :اين مطالعات در دو رويکرد عمده روانشناسي ديني و روانشناسي دين خالصه ميشود« .روانشناسي دين»،
به معناي بهكارگيري روشها و دادههاي روانشناختي براي مطالعه عقايد ،تجارب و رفتارهاي مذهبي است و مبنايي
براي تفسير از پديدارهاي ديني در نظر گرفته شده است .روانشناسي دين ،صرفاً به بررسي كاركردهاي دين در بافت
اجتماعي و در سطح روان انسانها ميپردازد .ولي «روانشناسي ديني» ،به معناي بهكارگيري روشها و دادههاي
روانشناختي به دست افراد متدين ،به منظور تقويت يا دفاع از عقايد ،تجربهها و رفتارهاي مذهبي است .در روانشناسي
ديني باورهاي مذهبي ،بهمنزله اصل و منبع قرار گرفته و روانشناسي در چارچوب آن سنت ايماني جستوجو ميشود
(ولف )1991 ،(Wulff؛ كانولي1391 ،؛ اسپيلکا ) (Spilkaو همکاران  ،2003ص 78؛ آذربايجاني و موسوي اصل،
 ،1385ص .)45
همانگونه كه در توضيح هريك از رويکردها نيز مالحظه ميشود ،ضرورت پرداخت به اين دو ،در ادبيات
روانشناسي غرب نيز متفاوت است .در مطالعات روانشناسي دين ،دين و رفتارهاي ديني ،بهعنوان يکي از مؤلفههاي
مؤثر بر زندگي فردي و اجتماعي انسان تلقي ميشود و روانشناسي ،بهعنوان علمي كه موضوع بررسي خود را انسان
و ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر آن را قرار ميدهد ،بررسي تجربي دين و رفتارهاي ديني را نيز ضروري ميداند .اما
روانشناسي ديني ،براي اثبات اثرگذاري مطلوب دين ،رفتارها و عقايد ديني بر افراد جامعه ،دست به پارهاي تحقيقات
ميزنند .اين امر از منظر مطلوب دانستن باورها و رفتارهاي ديني و اثبات كاركرد روانشناسانه دين ،ضروري تلقي
ميشود .البته بيان اين نکته الزم است كه در اين تحقيقات ،معناي دينداربودن و رفتارهاي ديني ،با توجه به فرهنگ
ديني جامعه تبيين ميشود و الزاماً قابل تعميم به همه جوامع نيست.
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از دهههاي قبل در كشورهاي اسالمي نيز در اين حوزه ،تالشهايي صورت گرفته است .عبدالکريم عثمان ،پيش
از دهه 1340كتاب الدراسات النفسيه عند المسلمين و و الغزالي بوجه الخاص را كه تقرير احمد فواد االهواني بود،

تحرير كرد .همچنين ،حسن محمد شرقاوي كتاب نحو علم النفس االسالمي را به رشته تحرير درآورد .محمدعثمان
نجاتي در سال  1981كتاب قرآن و روانشناسي را تأليف كرد .اين تالش تا به امروز ادامه دارد .انگيزه انجام اين
تالشها در عالم اسالم ،از اين جهت بود كه اوالً ،دانشمندان مسلمان نسبت به مباني روانشناسي جديد ،بهعنوان
يك علم كه در غرب رشد و نمو كرده بود ،بدبين بودند .آنان سعي ميكردند مرز خود را با آن حفظ كنند؛ زيرا مباني
اين علم را مبتني بر مؤلفههايي ميديدند كه با اسالم در تضاد است و يا حداقل تفاوت دارد .ثانياً ،اسالم و منابع
وحياني را بهعنوان منبع اصلي و دقيقي ميدانستند كه بايد مفاهيم روانشناسي را از آن استخراج كرد.

پس از انقالب اسالمي ،به دليل احساس وظيفه و ضرورت ورود دين در همه عرصهها ،بخصوص عرصههاي
پراهميتي مانند دانش ،اهميت علم اسالمي و روانشناسي اسالمي ،بهعنوان يکي از شاخههاي دانش بيشتر احساس
شد تا حدي كه برخي محققان ،بوميسازي و اسالمي كردن علوم انساني و ازجمله روانشناسي را يکي از اهداف
بنيادين نظام جمهوري اسالمي بيان كردهاند (آذربايجاني و شجاعي ،1396 ،ص .)45
محققان در اين مقاله ،در پي بررسي مطالعات منتسب به روانشناسي اسالمي ،از منظر چرايي انجام اين مطالعات و
ارزيابي رويکردهاي موجود در اين بخش است .اين مطالعه و ارزيابي ،گام مهمي است كه تا به حال از بررسي مدون آن
غفلت شده است .با اينکه افراد اين حوزه ،ذيل عنوان يکسان «روانشناسي اسالمي» فعاليت علمي ميكنند ،بررسي خاستگاه
نظري پژوهشگران در مورد ضرورت انجام اين مطالعات ،محققان را به استخراج رويکردهاي كامالً متفاوت از حيث ضرورت
پرداخت به مسئله روانشناسي اسالمي و علت يا فايده مطالعات اين حوزه رهنمون كرده است.
روش پژوهش

اين تحقيق ،از نوع تحقيق بنيادي نظري و جزء تحقيقات ميانرشتهاي است .گردآوري اطالعات نيز از دو روش كتابخانهاي
و مصاحبه با متخصصان اين حوزه ،بهصورت مصاحبه نيمهساختاريافته بوده است .از حيث روشي نيز ازجمله تحقيقات
توصيفي  -تحليلي است .در آن ،ابتدا گزارش مجموعه آرا و نظريات در مطالعات منتسب به روانشناسي اسالمي بهصورت
موضوعمحور و نه متفکرمحور انجام شده است .مرحله بعد تحليل است كه ما در مرحله احصا رويکردها ،از تحليل استفاده
كردهايم .سرانجام ،در آخر داوري و نقد قرار دارد .در اين بخش ،به ارزيابي رويکردهاي مختلفي پرداختهايم.
همچنين ،نتايج بهدستآمده در پژوهش ،با ارزيابي چند نفر از متخصصان اين حوزه ،مورد تأييد واقع شد.
جامعه مورد بررسي در اين پژوهش ،تمامي كتابها ،مقاالت و مصاحبهها در موضوع روانشناسي اسالمي بود.
نمونه مورد بررسي ،مطالعاتي بودهاند كه به پاسخ سؤال «چرايي» پرداختهاند؛ اعم از كتب ،مقاالت و مصاحبهها.
شاخص انتخاب نمونه متخصصان ،در مصاحبه ،افرادي بودهاند كه مقاله ،كتاب و يا آثار مرتبط پرارجاع داشتهاند.
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رويكردهاي چرايي مطالعات منتسب به روانشناسي اسالمي

محققان پس از بررسي مقاالت ،كتبها و ساير محتواي توليدشده ذيل عنوان روانشناسي اسالمي ،تالش
كردهاند تا اين مطالعات را از حيث ضرورت مطالعه در اين حوزه ارزيابي كند .پس از مطالعه و ارزيابي ،معيار
بيانشده محققان در پژوهشهاي اين حوزه و مصاحبه با متخصصان ،محققان موفق به احصا سه رويکرد در
اين حوزه شدهاند .در اينجا اين سه دسته بيان ميشود.
 .1روانشناسي فرهنگي

با بررسي آرا پژوهشگران ،آنان معتقدند كه جامعه هدف روانشناسي در ايران ،مسلمان است و روانشناسي مورد
استفاده ،بايد با فرهنگ و مباني فکري مراجع و مشاور همسان باشد .اين ضرورت محور استدالل اين گروه از محققان
است كه متون روانشناسي براي مؤثر بودن تعامل مراجع و مشاور به همه مؤلفههايي كه در جلسه درمان مداخله
ميكنند ،توجه دارند .يکي از اين مؤلفهها ،وجه فرهنگي تعامل مراجع و مشاور و محتواي اين تعامل است و دين
بهعنوان يکي از مؤلفههاي محتواي فرهنگي جلسات در كانون توجه است.
هر ارتباط درماني ،يك تجربه بين فرهنگي است؛ چراكه تجربه و ادراك مشاور و مراجع با يکديگر ،همچون آشنايي
و تماس دو فرهنگ با يکديگر است (برگين .)1991 ،اين موضوع نقش اثر دينداري در فرايند تغييرات ناشي از مداخالت
درماني را اجتنابناپذير ميسازد .براساس يافتههاي روانشناسي دين و نتايج زمينهيابيهاي انجامشده در آمريکا (برگين
و جنسن ،)1990 ،باورهاي ديني در شخصيت افراد جايگاه ممتازي دارد .برهميناساس ،در دهه حاضر محققان بسياري
بيتوجهي متخصصان مشاوره و رواندرماني ،به باورهاي ديني را مورد انتقاد قرار دادهاند (قرباني و بناكار حقيقي،1377 ،
به نقل از :مويرز)1990 ،(Moyers؛ برگين1996 ،؛ ورتينگتون) )1989 ،(Worthingtonو تالش ميكنند توجه
مشاوران و روانشناسان را به باورهاي ايماني مراجعان و نقش آن در درمان جلب كنند.

عالوه بر مسائلي كه به جهت نظري در اين موضوع بيان ميشود بايد توجه داشت كه بسياري از نظريه و فنون
در حل مشکالت مردم ما از كارايي الزم برخوردار نيستند .گاهي مراجعاني كه نزد يك مشاور ميروند ،در مورد
موضوعات مذهبي و دين صحبت ميكنند .درحاليكه آنچه مشاوران براي برخود با مراجع آموختهاند ،در اين فرهنگ
و اين مسائل كارآيي الزم را ندارد .به همين دليل ،محققان در كشورهاي غربي حتي گاهي پاسخ سؤالهاي مذهبي
افراد را نيز ميدهند ،يا برخي تحريفهايي را كه در حوزه دين دارند نيز اصالح ميكنند (غباري بناب)1379 ،؛ يعني
سعي ميكنند با توجه به مطالب موجود در دين و آيين خود مراجع ،نگاه او به مسائل را تصحيح كنند تا فرد فرايند
درمان را طي كند .اساساً وقتي افراد مکالماتي را در جلسات ميشنوند كه به دين و آيينشان مربوط است و با آن
هماهنگي دارد ،احساس امنيت و راحتي بيشتري كرده و اعتمادشان مضاعف ميشود.
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همانگونه كه مشاهده ميشود ،روانشناسي موجود هنجارهاي خود را تنها از جوامع غربي به دست ميآورد و
اين جوامع را مالك و معيار براي جوامع ديگر قرار ميدهد (صنيع .)1995 ،لذا بايد اين يافتهها ،يك بار ديگر در جوامع
اسالمي آزموده شوند ،تا عموميت و شمول آنها مورد تأييد قرار گيرد (غروي و آذربايجاني ،1391 ،ص .)57
آذربايجاني بيان ميدارد فرهنگ ما ايرانيها ،فرهنگ مردمي كه در اين كشور زندگي ميكنند ،مشحون و آميخته
به مذهب اسالمي هست .پس هم در بحث آسيبشناسي و هم در بحث درمان ،اين تناسب فرهنگي اقتضا ميكند كه
ما برويم به سمت اينکه از نگاه اسالمي هم ،بحث روانشناسي و مشاوره را دنبال كنيم (فداكار ،1397 ،ص  .)34شجاعي
نيز ميگويد :بحث تفاوت فرهنگي را بهعنوان نکتهاي بيان ميكند كه با طرح آن به دنبال اين هستيم كه يك زبان
مشترك با دانشگاهيانمان پيدا كنيم (همان ،ص  .)42وي در كتاب روانشناسي اسالمي نيز در مورد آثار فرهنگ غرب
بر نظريهها بحث كرده و از نظريه فرهنگمحور ،بهعنوان راهحلي كه چارچوبي را براي افراد و جوامع مختلف فراهم
كرده ،تا نسخههاي خود را از روانشناسي ارائه دهند ،نام برده است (ر.ك :شجاعي.)1394 ،
يکي از رايجترين نقدهاي فرهنگي به روانشناسي موجود ،مقياسهاي مورد استفاده در روانشناسي است .شيرواني
( )1390معتقد است كه مقياسهايي كه امروزه در روانشناسي دين براي ارزيابي چندوچون دينداري فرد و جامعه فراهم
آمده و در سطح بينالملل از آن استفاده ميشود ،براساس مباني فرهنگي و علوم انساني مغرب زمين فراهم آمده است.
ازاينرو بهكارگيري آن در جامعه اسالمي ايراني ما ،براي دستيابي به وضعيت دينداري آحاد جامعه ناموجه است.
گاهي نيز محققان ،ارتباط دين و روانشناسي را در ارزيابي دين از فنون و نوع برگزاري جلسات مشاوره ميدانند
و در اين راستا ،روانشناسي را در جامعهاي با مراجعان مسلمان ،نيازمند نظرگاه دين ميدانند .افراد بسياري در جامعه
متدين ما به ناچار به رواندرمانگر رجوع ميكند .در فرايند رواندرمانگري ،شخص متشرع و متدين در جاهايي با
آموزههاي فقهي برخورد دارد كه نيازمند پاسخ دين است (مرواريد .)1397 ،ارتباط بين دو حوزه فقه و رواندرماني را
از اين وجه ميداند كه حضور در جلسات درمان و اثربخشي آن را براي دينداران تسهيل ميكند.
يکي از بحثهايي كه پژوهشگر الزم است ذيل اين رويکرد مطرح كند ،مطالعاتي است كه با عنوان «علم
النفس» از ديدگاه دانشمندان مسلمان نگاشته شده است .اژهاي ،اهميت اين كتب را به دليل اطالع دانشجويان از
پيشينه و هويت علمي ـ تاريخيشان دانسته ،معتقد است :اينها ذخاير علمي و هويتي ما هستند كه بايد به نسل جديد
منتقل شود تا بدانند كه قبل از دانشمندان علم جديد ،اين مباحث مورد توجه دانشمندان و فيلسوفان ما بوده است
(فداكار ،1397 ،ص .)73
در روانشناسي اجتماعي ،دين را در چارچوب سازمانها و نهادهاي ديني مورد بررسي قرار ميدهند .اين قسمت
از مطالعات روانشناسي دين ،به بررسيهاي جامعهشناختي دين بسيار نزديك است .بررسي اثرات و ساخت اجتماعي
نهادهاي ديني ،همچون كليسا ،نقش رهبران ديني ،و ماهيت گروههاي ديني در اين محور قرار ميگيرد (قرباني و
بناكار حقيقي ،1377 ،به نقل از :كولينز).)1996 ،(Collins
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اين بخش به نقش نهادهايي مانند مسجد و هيئات و اثرات آنها در زندگي فرد ،از منظر روانشناسي اجتماعي
ميپردازد و آن را بخشي از روانشناسي اجتماعي موجود ميداند .به ادعاي گزارشهاي فردي و علمي ،اين نهادها
كاركردها و اثرات مختلفي در سطح فردي و اجتماعي به ارمغان ميآورد .بررسي تجربي و علمي اين اثرات ،نقش اين
نهادها را در جامعه پررنگتر ميكند و اين براي جامعه دينداران و متوليان امر دين قابل توجه است .از سوي ديگر،
نهادهاي قدرت در هر جامعه ،با اطالع از كاركرد اين نهادها ،ميتوانند آنها را در امورات جامعه مؤثر بدانند.
 .2روانشناسي اسالمي دايرةالمعارفی

محققان در بررسي و تقسيم رويکردها در بحث ضرورت انجام مطالعات روانشناسي اسالمي ،به دو گزاره در نقطه
كانوني اين رويکرد اشاره كردهاند .1 :كامل بودن دين اسالم و بيان مباحث روانشناسي به طور كامل يا بخش مهمي
از مطالب ،در آن؛  .2مصون از خطا بودن و منطبق بر واقع و حقيقت عالم بودن در همه اركان كه بهدليل وحي از
جانب خالق اثبات ميشود.
اين مسئله از ابتدا ،در اولين متون نگاشتهشده محل تأمل بوده است .يزدي ،بيان ميكند كه با توجه به جامعيت
اسالم ،اگر تعدادي متون و منابع اصيل اسالمي را با دقت و توجه مورد بررسي قرار دهيم ،تصديق خواهيم كرد كه
اساس و ريشه تمام بحثهاي روانشناسي ،بهطور عميق و همهجانبه از كوچكترين موضوعات رواني گرفته ،تا
حياتيترين آنها را در تعاليم اسالم مييابيم (يزدي ،1359 ،ص .)42
اخوت نيز بيان ميدارد كه تمام مسائلي كه بر هدايت انسان مؤثر است ،در قرآن مورد بررسي قرار گرفته است.
وي دايره هدايت در قرآن را چنان گسترده ميبيند كه در آن ،مسائل مربوط به روانشناسي و ساير علوم انساني نيز
جاي ميگيرد؛ زيرا همه آنها را مؤثر بر انسان و هدايت او دانسته و معتقد است كه قرآن در مورد همه آنها ،تبيين و
درمان نيز دارد (فداكار ،1397 ،ص .)12
بستاني نيز تالش كرده تا مباحث روانشناسي را بر مبناي ديدگاههاي اسالمي شناسايي كند .پيشفرض اصلي
وي آن است كه در روايات اسالمي ،مفاهيم و موضوعات روانشناسي به شکلي متفاوت ،اما دقيقتر و كاملتر از
روان شناسي معاصر آمده است (بستاني ،1372 ،ص.)95
نگاه رايج در اين رويکرد ،اين است كه منبع قرآن وحي است و خداوند بهعنوان خالق انسان ،بر انسان احاطه كامل دارد.
بنابراين ،همه تعاريف و مطالب مربوط به انسان ،شخصيت و مفاهيم روانشناسي ،از اتقان كامل برخوردار است.

اسالم به هدايت انسان در همه ابعاد توجه ويژه دارد و بهداشت رواني انسان ،در هدايت انسان و برقراري تعادل در
زندگي فرد مؤثر است .طبيعي است كه اسالم شيوههاي خاصي را براي اين تعادل رواني ارائه كند (خداياريفرد.)1379 ،
خداوند بزرگ ،ما را آفريده و شناخت مطلق و كاملي از ما دارد .بنابراين ،روانشناسان مسلمان بايد درصدد تدوين روانشناسي
نويني باشند كه همان روانشناسي اسالمي مبتني بر قرآن است (آذربايجاني و موسوي اصل ،1385 ،ص.)89
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گاهي اوقات حد اعتماد به محتواي روانشناسي منابع ديني ،به ميزاني است كه محققان محتواي روانشناسي
غرب را غيرضروري ميدانند .براي نمونه ميرزايي ( ،)1394بيان ميكند كه ما اساساً براي توليد روانشناسي اسالمي،
به هيچ عنوان احتياج نداريم كه بدانيم روانشناسي غربي چه ويژگيهايي دارد ،يا چه چيزي ميگويد؛ زيرا دليل اين
عدم احتياج اين است كه ما اصالً نميپذيريم مکتبي بجز مکتب اهلبست درباره انسان و درست زندگي كردن
دنيوي و اخروي و سعادت بشر ،بتواند حرفي براي گفتن داشته باشد .اين هدايت به سوي سعادت را فقط در شأن
خالق انسان و پيامبران الهي و كتاب الهي ميدانيم.
محققان در مطالعات خود با ذكر موارد متعددي ،سعي در ورود قرآن و احاديث به قلمرو موضوعات روانشناسي
داشتهاند و اينکه مفاهيم عميقتر از روانشناسي موجود را به دليل كامل بودن علم الهي و معصومان ميتوان از
منابع ديني استخراج كرد .همچنين برخي دينداران ،نگران پاسخگو نبودن دين در اين حوزه هستند.
در بخشي ديگر از اين مطالعات ،محققان دست به مطالعه براي اثبات كاركرد روانشناسانه رفتارها و عقايد و
باورهاي ديني پرداختهاند .در اين مطالعات ،كاركرد مثبت اين رفتارها و باورها ،در جهت بهبود سالمت روان و افزايش
مؤلفههاي مثبت و كاهش مؤلفههاي منفي در شخصيت نشان داده شده است .براي نمونه ،ميتوان به ،اثربخشي
مناسك عمره مفرده بر شادكامي و سالمت رواني (احمدي و هراتيان)1391 ،؛ رابطه قدرداني از خدا با عاملهاي
شخصيت ،بهزيستي و سالمت رواني ( آقابابايي و همکاران)1391 ،؛ تأثير حكمتهاي نهجالبالغه بر بهبود سالمت
عمومي دانشجويان (رحيميان بوگر و سنايي)1391 ،؛ تحليل روانشناختي نشوز و راهكارهاي سهگانه قرآن
(تركاشوند)1394 ،؛ نقش مذهب در كاهش وسواس (ميکائيلي و همکاران)1390 ،؛ نقش رفتارهاي ديني در

بهداشت رواني (موسوي اصل )1387 ،و مطالعاتي از اين دست اشاره كرد .اين مطالعات ،به بررسي تجربي نقش
باورها و عقايد و رفتارهاي ديني در زندگي افراد ميپردازد.
 .3روانشناسي اسالمي تأسيسي

محققان اين پژوهش ،در تعريف رويکرد روانشناسي اسالمي تأسيسي ،محور آن را اين گزاره ميدانند كه علم
جديد براساس مباني ،داراي جهتگيري شکل گرفته است .ازاينرو ميتوان ،علمي مبتني بر مباني متفاوت اسالم،
تأسيس كرد .ذيل اين رويکرد ،ميتوان حداقل از دو گروه مطالعات نام برد :در رويکرد اول ،به تدوين روانشناسي
اسالمي براساس استخراج پيشفرضهاي از دين و آزمون آنها بهوسيله تجربه ميپردازيم .باقري ( ،)1383در
نظريه خود ،آموزههاي ديني را بهعنوان پيشفرض و منبع الهامي براي فرضيهپردازي و استفاده دانشمند از
پيشفرضهاي ديني ميداند كه در آزمون تجربي ،مورد نقد قرار ميگيرد و استخراج فرضيههاي علمي ،از
آموزههاي ديني را اثر جانبي دين ميداند ،به همين دليل ،اگر موفق به توليد هيچ علم دينياي هم نشديم ،باز هم
رسالت اصلي دين (هدايت بشر) به قوت خودش باقي است.
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از نظر ايشان ،پيشفرضها گزارههاي متافيزيکياي هستند كه امکان رد و اثبات ندارند و فرضيهها در دامان اين
گزارهها شکل ميگيرند .سپس ،به آزمون تجربي درميآيند .اسالمي بودن علم توليدشده را به دليل حضور دين در
تدوين پيشفرضهاي اسالمي و به دليل اثبات بهوسيله تجربه ،علمي ميداند.
رويکرد دوم ،با استخراج اصول موضوعه از دين يا عقل (روش اجتهاد ديني) ،همچنين قبول بخشهايي از
روانشناسي ،كه همسو با دين است و يا با آن تعارض ندارد ،با قيد اسالمي بودن هر دو منبع ،به مطالعات روانشناسي
اسالمي ميپردازند.
ابوترابي ،وظيفه دين را بيان همه قواعد روانشناختي نميداند .از نظر ايشان اگر مباني نظري علمي كه تدوين شده
و اصول موضوعه و پيشفرضهاي آن مستخرج از دين باشد و يا با مباني پذيرفتهشده اسالم ،تعارض نباشد ،علم ديني
ميشود و روانشناسي اسالمي را ميتوان بر اين اساس توليد كرد .روش اصلي ،معرفت عقلي است و پس از تبيين اين
مباني با احتجاجات عقلي ،بر پايه آن به توليد علم ديني اقدام ميشود (فداكار ،1397 ،ص .)112
در اين رويکرد ،كه بيريا به آن اشاره ميكند روش عقالني حتي در رجوع به منابع اسالمي محوريت دارد .اين
رويکرد ،در مقابل رويکرد دایرةالمعارفی ،معتقد است كه دين وظيفه بيان جزئيات علوم را ندارد ،اما محتواي مربوط
به روانشناسي را در خود دارد و از ساير اديان در اين حوزه غنيتر است .همچنين ،دين مسائل و موضوعات جديدي
را در روانشناسي وارد ميكند و دستيابي به معرفت از طريق تجربه نيز مورد قبول آنان است .اين رويکرد ،نظريهها
و متون روانشناسي جديد را شامل برخي از حقايق درست ميداند؛ زيرا روانشناسان هم انسانهاي عاقلي بودهاند و
تجربه هم تجربه صرف نيست و خود تجربه بر مبناي داليل عقلي است (فداكار ،1397 ،ص .)56
البته در كنار اين دو رويکرد ،بايد از برخي مطالعات حوزه روانشناسي اسالمي ،كه با رجوع به فلسفه اسالمي صورت
گرفته ،نام برد .در اين مطالعات ،به استخراج برخي مباني مانند انسانشناسي و يا يکي از مفاهيم روانشناسي از منظر
فلسفه اسالمي صورت گرفته است .بايد توجه داشت كه براي رسيدن به علوم انساني ديني ،بهويژه اسالمي لزوماً بايد به
سراغ انسانشناسي اسالمي رفت (شمشيري ،1395 ،ص  )53و يا ابتدا بايد زبان دين به زبان فلسفه ترجمه شود و سپس،
بر مبناي پيشفرضهاي فلسفي ساخته شده ،فرضيههاي علمي تدوين گردند شمشيري (.)1390
پس يافتههاي محقق نشان ميدهد كه در رويکرد تأسيسي ،تفاوت نگاهي در مورد تعريف مباني و اصول
موضوعه و پيشفرض و همچنين تفاوت در مورد نقش دين در استخراج اين مباني و تجربه در علمي بودن اين
مطالعات ،مشاهده ميشود.
ارزيابي رويكرد اول

به نظر ميرسد ،اگرچه تفاوت ميان جوامعي كه روانشناسي موجود براساس فرهنگ و عقايد آن جوامع صورتبندي
شده با جوامع ديگر ،نکته دقيقي است ،اما به روانشناسي اسالمي چندان ارتباطي ندارد .اين تفاوت ،فقط در بين جوامع
اسالمي و غير آن نيست كه معنا دارد ،بلکه در مورد همه جوامع با تفاوتهايي كه با يکديگر دارند ،صدق ميكند.
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اين تفاوت فرهنگ جوامع در مطالعات روانشناسي ،تحت عنوان مطالعات بينفرهنگي و فرهنگي نمايان شده
است و چندان ارتباطي به روانشناسي اسالمي ندارد .هرچند به نظر ميرسد ،براي محققان حوزه روانشناسي در
ايران و هر كشور ديگري ،مسئله توجه به تفاوت فرهنگي مسئلهاي حائز اهميت باشد.
روانشناسي بين فرهنگي ،به بررسي شباهتها و تفاوتها در كنشهاي رواني افراد فرهنگها و قومهاي گوناگون
و نيز بررسي ارتباط ميان متغيرهاي روانشناختي ،اجتماعي ـ فرهنگي ،محيطزيستي ،زيستي و تغييراتي كه در اين
متغيرها رخ ميدهند ،ميپردازد (محسني ،1378 ،به نقل از :بري ،پورتينگا و دازن .)1992 ،روانشناسي بين فرهنگي
معتقد است :بافت اجتماعي جزء غيرقابل تفکيك عملکرد ذهني است .ابتدا روانشناسي بين فرهنگي براي آزمون نظريات
عمومي روانشناسي به وجود آمد ،تا با بررسي آنها در جوامع مختلف به قواعدي عمومي دست يابد.
پروچسکا ) (Prochaskaو نوركراس ) (Norcrosدر مقدمه كتاب خود بيان كردهاند كه جنبههاي بين فرهنگي،
در شناسايي و درمان اختالالت به صورت دقيق مورد توجه قرار نگرفتهاند و همه مردم دنيا ،با يك راهنماي تشخيصي
و درماني ،با اعمال كوچكترين تغييرات مورد ارزيابي و مطالعه قرار ميگيرند .حال آنکه فرهنگ ،بهعنوان اصليترين
عامل تعيينكننده نوع و سبك زندگي يك قوم ،يا جامعه در چگونگي پيدايش و گسترش بسياري از اختالالت مؤثر
است .بدينترتيب ،ميتوان گفت سردمدار اين بحث روانشناسان و نظريهپردازان غربي بودهاند؛ چراكه براي گسترش
روانشناسي ،آن را بهعنوان مالحظهاي قدرتمند الزم ميدانند و بهعنوان امري در بستر روانشناسي جديد و ارتقا
كارآيي فرايند درمان مدنظر است ،نه بهعنوان استداللي براي تأسيس روانشناسي اسالمي (پروچسکا و نوركراس،
 ،1383ص .)36
از سوي ديگر ،بخشي از مباحث مطرحشده در اين حوزه ،به پيدايش و رواج انديشههاي جديد در فلسفه غرب مربوط
ميشود .در فلسفه پستمدرن ،روايتهاي كالن در علم رد ميشوند .ليوتار ،با نفي فراروايتها به نوعي كثرتگرايي
معرفتشناسي و روششناسي شدت ميبخشد .او پستمدرنيسم را در بياعتمادي به فراروايت خالصه ميكند .وي ،اساساً
در دهههاي اخير با مطرح شدن رويکرد پستمدرن و مؤلفههاي آن مانند نفي فراروايتها ،توجه به گروههاي حاشيه و ساير
فرهنگهاي و اهميت آن در علم ،خصوصاً روانشناسي مطرح شده است (ليوتار ،1381 ،ص .)186
انتقال اين دغدغه از فلسفه به روانشناسي ،اگرچه ،به جهت توجه به خردهفرهنگها و امثال آن ،تبعات مثبتي
براي روانشناسي به ارمغان آورده ،اما نميتواند بهعنوان دليل بحث پيرامون روانشناسي اسالمي مطرح شود؛ زيرا از
جهت مباني با يکديگر تفاوت دارند.

در پايان بايد گفت :اينگونه مطالعات بيشتر منجر به توليد يك روانشناسي مبتني بر فرهنگ ميشود كه در
ايران بخشي از ابعاد اين فرهنگ ،به دين اكثريت مردم؛ يعني اسالم مربوط ميشود و بخشي ديگر ،به فرهنگ ملي
آنها .پس اين رويکرد ،در مباني و بنيادهاي خود با روانشناسي جديد هماهنگ است .در اين نگاه ،روانشناسي جديد
به جهت مبنايي و كارآمدي داراي اشکال نيست ،بلکه صرفاً چون با فرهنگ مردم ما همخواني ندارد و متناسب
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نيست ،نميتواند مورد استفاده قرار گيرد .اين نگاه ،روانشناسي موجود را براي بستر فرهنگي خود مفيد ارزيابي ميكند؛
درحاليكه چنين نيست .اين نگاه ،از يك نسبيانگاري برميخيزد كه تبعات نامناسبي را براي مطالعات علمي و
فرهنگي به ارمغان خواهد آورد و در مطالعات علم ديني جايگاهي ندارد.
به نظر ميرسد ،اين رويکرد به دليل پيشفرضهاي مطرحشده ،نميتواند بهعنوان يك رويکرد اسالمي قرار گيرد
و ما نيز در نامگذاري بهعنوان رويکردي اسالمي از آن نام نبردهايم ،بلکه آن را «روانشناسي فرهنگي» ميناميم.
ارزيابي رويكرد دوم

مدعيان رويکرد روانشناسي اسالمي دايرةالمعارفي ،دين را پاسخگوي همه سؤاالت ما حتي در حوزه روانشناسي
ميدانند .به نظر ميرسد ،نوع پاسخ آنها و عکسالعمل در مقابل نقدهايي كه به اين رويکرد ميشود ،نشاندهنده اين
امر است كه اين محققان عدم پاسخگويي دين به سؤاالت روانشناسانه را نقصي براي دين محسوب ميكنند و چون
عالقمند به كامل دانستن دين دارند و آن را دين خاتم و پاسخگوي همه نيازهاي بشر ميدانند ،در مقابل اين نقد با
هيجان زيادي پاسخ ميدهند.
درحاليكه با توجه به هدف بعثت پيامبر و ارسال وحي ،چنين انتظاري از دين به نظر نميآيد .عالمه طباطبائي،
معتقد است :قرآن پاسخگوي جامع هر چيزي است كه به امر هدايت مربوط است« .مسائل علمي در قالب شناخت
طبيعت ،قوانين مربوط به روان انسان ،مسائل تاريخي و اجتماعي تا جايي كه به هدايت انسان مربوط شود در آن بيان
شده است» (طباطبائي1417 ،ق ،ج  ،12ص  .)325معتقدان به اينکه در قرآن كريم ،همه مطالب موردنياز انسان
ازجمله روانشناسي وجود دارد ،داليل نقلياي را براي اين امر ذكر ميكنند .مانند «كتاب مبين»« ،تبيانا لکل شي»
كه مفسران آنها را به علم خداوند نسبت ميدهند.
بنابراين ،اوالً اساساً در اينکه هدف دين بيان مسائل روانشناسي به تفصيل يا اجمال باشد ،محل ترديد جدي است
و نميتوان و نبايد از دين انتظار داشت كه در موضوع روانشناسي و ساير علوم توصيف و تبيين داشته باشد .مدعيان
بيان جزئيات علوم جديد در قرآن ،بايد پاسخ اين سؤال را بدهند كه نظرشان در مورد متن قرآن چيست؟ يعني آيا قرآن
براي هدايت آمده است ،يا براي پاسخگويي به جزئيات مؤلفههاي علم جديد ،در همه ادوار زندگي بشر در طي قرنها؟
چگونه معتقدان به اين جريان ،اثبات ميكنند حضرات معصومان ،كه قرآن و روايات معتبر از آنها صادر شده
است ،در مقام بيان حقايق عقلي و تجربي و تاريخياي بودهاند كه در علوم جديد كشف ميشود؟ افزونبر اينکه در
تاريخ علم صدها و هزاران نظريه ظهور و افول كردهاند و يا تغييرات جدي كردهاند و معلوم نيست كداميك از اين
نظريات ،در متون ديني مورد اشاره قرار گرفتهاند.
از سوي ديگر ،معلوم نيست انتخاب ،رد و قبول اين نظريات در دين ،بر چه مبنا صورت ميگيرد .اگر براساس
معيارهاي ديني باشد ،نميتواند براي دانشمندان علوم جديد اتقانآور باشد ،چه اينکه آنها اساساً اين نگاه اعتقادي را
به متون ديني ما ندارند .از سوي ديگر ،اگر براساس معيارهاي علم جديد باشد باز اين سؤال مطرح ميشود كه چگونه
براساس معيارهاي علم ،براي محتواي ديني تعيين تکليف كردهاند؟
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اكثر مطالعات در اين رويکرد منجر به ايستايي در توليد علم خواهد شد؛ زيرا اين مطالعات بهصورت تطبيقي ،به
دنبال مفاهيم روانشناسي جديد در متون ديني هستند .از سوي ديگر ،روششناسي در اين رويکرد ،از جايگاه مهمي
برخوردار است؛ به اين معنا وقتي فرض بر اين است كه همه چيز در قرآن آمده و ميتوان براساس آن ،به علم اسالمي
دست يافت ،سؤال اين است كه چگونه روشهاي تحقيق و رجوع به متن در اين رويکرد ،از جايگاه مهمي برخوردار
است؟ زيرا آنها واسطه ما با علم منشعب از وحي هستند ،اما كدام روش تحقيق از اعتبار بيشتري براي اين كار برخوردار
است .اين روشها از كجا ميآيند؟ همان روشهاي كيفي در متون روش تحقيقاند و يا اينکه تفاوت دارند؟ مثالً
روشهاي تفسير ميباشند .پاسخ به اين سؤال ،تا كنون شفاف نبوده است.
باقري در بحث نظريه هرمنوتيك ،به سه گونه از رجوع به متن ياد كرده است «نطق» (سخن گفتن متن)،
«استنطاق» (سخن درآوردن از متن)« ،انطاق» (سخن درآوردن در متن) (باقري ،1387 ،ص  .)139به نظر ميرسد،
هر سه گونه مواجهه در اين رويکرد مشاهده ميشود كه با توجه به پيشفرضهاي محققان درباره منابع ديني و عمل
عالم متفاوت ميشود .بنابراين ،در اين رويکرد نيز بين محققان نظر يکساني در مورد متون ديني وجود ندارد ،بلکه
همه آنها در اعتقاد به جامعيت دين و دفاع از كيان دين ،با يکديگر يکسان هستند.
از سوي ديگر ،تطبيق تکلفآميز مفاهيم روانشناسي ،با متون ديني گاهي به نتايج قابل ترديدي ميرسد؛ زيرا در
اين فرايند ،برخي تطبيقها از شمول و اتقان كافي برخوردار نبوده است.
در مورد بررسي تجربي باورها و رفتارهاي ديني نيز بايد گفت :اين بررسي نميتواند منجر به حقانيت دين و اثبات
اكمال دين شود؛ زيرا اين مطالعات صرفاً بيانگر اين است كه افراد معتقد به آنها ،از اين عقايد متأثر هستند و اين تأثر،
بهدليل مباحث فرهنگي و بستري است كه در افراد وجود دارد .اين نوع مطالعات ،ذيل مطالعات روانشناسي دين جاي
ميگيرد؛ يعني اين مطالعات ،بررسي روانشناسانه باورها و رفتارهاي ديني هستند و البته اختصاصي به اسالم ندارد و
در هر جامعهاي ،ميتوان تبعات روانشناسانه باورها و رفتارهايي با تعاريف مشخص را بررسي كرد و از آن ،براي
تعريف و پيشبيني و كنترل رفتار استفاده كرد.
نقد و ارزيابي رويكرد سوم

در بررسي رويکرد اول تأسيسي ،هرچند بيان ميشود كه اين پيشفرضها ،پاسخي رو به متن تحميل نميكنند ،ولي اينکه
محقق با چه پرسشهايي سراغ متن ميرود در نتايج قطعاً مؤثر خواهد بود .از اين جهت ،معيار دقيقي براي داوري وجود ندارد.
بحث پيرامون مباني متافيزيکي موجود در علم جديد ،طبيعتاً اين سؤال را مطرح ميكند كه معيار تجربه صرفاً
براي ارزيابي فرضيهها ،با نقدهاي مباني فلسفي تجربهگرايي ،بخصوص در علوم انساني ،چه نسبتي دارد و چگونه
تنها معيار تجربه مطرح ميشود؟ بيان اين نکته نيز خالي از فايده نيست كه طرفداران نظر توليد علم برمبناي
پيشفرضهاي ديني ،رد اين پيشفرضها را بياثر در دين دانسته و معتقدند :اينها دو مقوله جدا از هم هستند و
متعلق به ساحت عالم هستند ،نه دين .اما تجربه نشان داده از وجه جامعهشناختي و روانشناختي رد مکرر فرضيههاي
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منشعب از پيشفرضهاي ديني ،به تضعيف بيتوجهي بيش از پيش جامعه علمي به دين خواهد شد؛ يعني اين رد
مکرر ،اگر در عرصه علم بتواند داليل خود را داشته باشد ،ولي در اعتماد جامعه علمي و عمومي در مورد ميزان كفايت
دين براي حضور در اين عرصه قطعاً مؤثر است.

سؤال ديگر اين است كه معيار درستي يا نادرستي پيشفرضها و استخراج آنها از متون ديني چيست؟ دين
حقيقتي است مشحون از معارف ،چگونه ميتوان فهميد پژوهش ما ،دقيق انجام گرفته و مبتني بر دين هست يا نه؟
يعني آيا استخراج هر نوع پيشفرض و فرضيهاي از منابع ديني ،توسط محققان به رسميت شناخته ميشود؟ به عبارت
ديگر ،معيار دوري و نزديکي به دين چيست؟ اگر دين صرفاً منبع غنيسازي شکلگيري پيشفرضها براي پژوهشگر
است ،آيا استفاده از واژه «اسالمي بودن» براي نتايج دقيق است؟
در ارزيابي رويکرد دوم تأسيسي ،بايد گفت :آنچه در مباني علم روانشناسي وجود دارد و تعارضي با دين ندارد ،مورد
قبول اين رويکرد است .حال كدام مباني در روانشناسي جديد مورد قبول دين است و يا دستكم با آن تعارض ندارد؟
چراكه اساساً روانشناسي جديد ،با ناديده انگاشتن ابعادي از انسان و ارتباط او با عالَم تدوين شده و اگر منظور مطالعات
تجربي در حيطههاي خُرد روانشناسي است كه بايد نسبت آن ،با مباني كالنتر روانشناسي تبيين گردد .بايد توجه
داشت كه پذيرفتن بخشي از مطالعات روانشناسي جديد و رد بخشي ديگر ،براساس فهم تعارض و يا عدم تعارض با
دين ،تبعات زيادي را براي مطالعات اسالمي به ارمغان ميآورد .ازجمله برخي مطالعاتي كه در منظومه كالن دين
جايگاهي ندارند .از سوي ديگر ،فهم اين عدم تعارض ،با توجه به چه روشي صورت ميگيرد؟ همچنين در پاسخ به سؤال
چگونگي كاربرد اين روانشناسي در بين معتقدان به اسالم و غير آن ،نظر دقيقي بيان نميشود.
پژوهشگران نقطه مياني عدم اينهماني روانشناسي و دين و رد كلي روانشناسي غرب را منجر به روانشناسي اسالمي
ميدانند .اما چگونه؟ آنچه در آثار منتشرشده قابل دريافت است ،بيشتر به اينهماني و تهذيب و تبيين مفاهيم روانشناسي،
توسط آيات و روايات است .اين مسير ،نه در بخش نظري و نه در بخش توليدات محتوايي تدقيق نگرديده است.
از سوي ديگر ،مطالعات بر مبناي فلسفه اسالمي نيز داراي اشکاالتي است .ازجمله تطبيق مفاهيم روانشناسي با مفاهيم
مورد استفاده فيلسوفان مسلمان ،تطبيقهايي بدون مابهازاي عملي و صرفاً در قلمرو نظري ،رويکرد دایرةالمعارفی به متون
فيلسوفاني مانند صدرالمتألهين .به نظر ميرسد در يك نگاه كلي در ارزيابي رويکردهاي چرايي ،ميتوان به اهميت نگاه اين
رويکردها به دين و علم اشاره كرد .رويکرد روانشناسي فرهنگي ،بهطور كامل روانشناسي جديد و روشهاي آن را قبول دارد
و دين را نيز بهعنوان موضوعي كه بر افراد جامعه اثرگذار است ،بررسي ميكند؛ يعني نوع اثرات دين بر افراد را براي تبيين و
پيشبيني و كنترل رفتار مورد بررسي قرار ميدهد و بهعنوان شاخهاي از روانشناسي جديد قرار دارد.
رويکرد دوم ،اگرچه طيف نظرات مختلفي را در خود جاي داده است ،ولي در حوزه علم ،روشهاي رايج در
روانشناسي جديد را پذيرفته است .مخالفان صددرصدي روانشناسي جديد ،يا وجود ندارند و يا در صورت وجود،
مطالعه علمي درخور توجهي مبتني بر نگاه خود ارائه نکردهاند و حداقل نظام مسائل خود را براي جستوجو در منابع
ديني ،از روانشناسي جديد استخراج ميكنند .بيشك پذيرفتن روانشناسي جديد ،موجب فعاليتهاي تطبيقي خواهد
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شد كه در اين بخش نيز انجام شده است .در نگاه به دين نيز جامعيت دين و حقانيت آن ،به چشم ميخورد .پيشفرض
اصلي اين است كه دين ،داراي همه علوم موردنياز هست و در صورت فعاليت علمي ،با روشهاي علمي ،نقش باورها
و رفتارهاي ديني ،در بهبود كاركرد رواني انسان به اثبات ميرسد.
در رويکرد سوم ،حداقل دو گروه مود بحث قرار دارند :گروه اول ،روشهاي موجود درعلم مورد قبول آنان است .علم را
داراي پيشفرضهايي ميدانند كه منبع فرضيات هستند و دين را موظف به دارا بودن محتواي ذيل علم روانشناسي
نميداند و وظيفه آن را هدايت ميداند .پژوهشگر ،ميتواند از دين در توليد پيشفرضها استفاده كند و به آزمون تجربي
بسپارد .گروه دوم ،روشهاي موجود درعلم مورد پذيرش آنان است .برخي از مباني و اصول موضوعه روانشناسي جديد ،با
دين همسو است و يا تعارضي ندارد و ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .اگرچه از دين انتظار محتواي منسجم روانشناسي
ندارد ،اما دين در سه بخش ،روانشناسي اسالمي حضور دارد .1 :استخراج مباني و اصول موضوعه؛  .2بخشي از متون ديني
شامل محتواي روانشناسي نيز ميباشد؛  .3دين در ارائه فرضيات نيز به ما كمك ميكند.
ديدگاه رويکردها در جدول زير به اجمال بيان شده است.
جدول  :1وضعيت نگاه به علم و دين درسه رويكرد مطرحشده
نگاه به علم

نگاه به دين
دين را بهعنوان عامل فرهنگي مؤثر بر افراد جامعه ميداند و
معتقد به بررسي اين عامل و اثرات آن بر بهبود شرايط و
وضعيت افراد جامعه ميداند.

رويكرد اول

قبول روانشناسي جديد و روشهاي رايج آن.

رويكرد دوم

در اين بخش ،طيفي از نظرات وجود دارد .اما محتواي
روانشناسي جديد را در بعضي موارد قبول ندارد ،اما به
روشهاي علم جديد براي دريافت معرفت اعتماد دارد.

دين كامل است و محتواي روانشناسي دارد و همچنين متقن
است و محتواي آن توسط علم اثبات ميشود.

گروه اول ،روشهاي موجود درعلم مورد قبول است .علم را
داراي پيشفرضهايي ميداند كه منبع فرضيات هستند.

دين را موظف به دارا بودن محتواي ذيل علم روانشناسي نميداند
و وظيفه آن را هدايت ميداند .پژوهشگر ميتواند از دين در توليد
پيشفرضها استفاده كند و به آزمون تجربي بسپارد.

گروه دوم ،روشهاي موجود درعلم مورد قبول است.برخي
از مباني و اصول موضوعه روانشناسي جديد با دين همسو
است و يا تعارضي ندارد و ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

دين در سه بخش ،در توليد روانشناسي اسالمي حضور دارد:
 .1استخراج مباني و اصول موضوعه؛  .2بخشي از متون ديني
شامل محتواي روانشناسي نيز ميباشد؛  .3در بخش ارايه
فرضيات نيز به ما كمك ميكند.

رويكرد سوم

جدول ( )1بيانگر اجمال نظر رويکردهاي مختلف مطالعات منتسب به روانشناسي اسالمي در حوزه علم و دين ميباشد.
سرانجام اينکه ضرورت تحول در روانشناسي جديد ،بهدليل ناهمخواني آن با فرهنگ و مباني ديني ،نظرگاههاي مختلفي در
مورد چرايي ضرورت اين تحول و توليد در روانشناسي و خاستگاه اصلي آن به ارمغان آورده است .هرچند اين پاسخها ،از غناي
كافي برخوردار نيست و گاه در مطالعات و مطالب يك پژوهشگر ،به تعدد ادعاهاي مطرحشده در اين حوزه برميخوريم.
همچنين برخي پژوهشگران ،به داليل مختلفي در يك متن استناد كردهاند كه گاهي اين داليل با يکديگر
تفاوتهاي مبنايي دارند .اما به نظر ميرسد ،تصور كردهاند هرچه تعداد داليل بيشتر باشد ،مطالعات از اتقان بيشتري
برخوردار است .درحاليكه به اين نکته توجه نکردهاند كه هريك از اين داليل ،ارجاع به ديدگاه متفاوتي دارند كه
گاهي با يکديگر متضاد هستند..
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