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 مقدمهـ 1

 از جنباهداری  دین یو رشته علمی، به دنبال مطالعه علمی دین و عنوان به 1دین شناسی روان
 ای مستقل جایراه خود را یافته است، اما حوزه عنوان بهدین  شناسی رواناست  شناختی  روان
از  ناسایش روان  تنوع رویهردهای اند کردهپژوهان تعاریف گوناگونی از آن  ان و دینشناس روان

 شناسای روانهاا در   های دینی از طرفی دیرر، سببی بارای ایان گوناگونی  طرفی و تنوع نظام
کنناده بارای ایان رشاته  دین را ناامی گمراه شناسی روان 2تا حدی که وولف  دین شده است

 ( 36و 35: 1386 ،خوانده است  )ولف
دیاان از منظااری مطالعااه علماای »تااوان  دیاان را در تعریفاای کوتاااه می شناساای روان

شارح و تفصایلی از  ،های دیرار  ترین تعریف است که تعریف دانست  این ساده« شناختی  روان
  (5: 1387، )آذربایجانی و موسوی اصل هستنداصطالحات دیرر این تعریف 

 شناسای روان، تجربی رویهردی اسا  بر دین یشناس رواندر کتا:   و همهاران 3اسپلیها
 هاا آن اند  دانساته« ما از دینشناختی  روان ای علمی برای ارتقای فهمه کاربرد روو»دین را 

ای به نام دین معرفای  های گوناگون واحد پیچیده رفتار، تجربه و عقیده را همواره بیانرر جنبه
بار انریازو ما هبی،  تأکیادشود  در این تعریف،  های آن همه جا دیده می اند که جلوه کرده

  (21-18 :1390 اسپلیها و دیرران، ) بی استشناخت م هبی و رفتار م ه
های   های روانای و ابزارهاا، بارای فهام سانت  مند نظریه شناسی دین شامل کاربرد نظام روان

 دیان شناسای دیان، ها و اعماال افاراد اسات  در سااختار روان  دینی و متعلقات تجار:، نررو
 عنوان باهشود بلهه دین  نمی شناخته د،باش داشته شناسی روان با پویا تعاملی که دانشی عنوان به

شود که با افهار و فعالیت های انساانی درگیار اسات و ممهان اسات  مسئله انسانی شناخته می
 ( 15: 2001مند روانی شود )جانت پس، و بی پارسونز،  همچون شیء گرفته و بررسی نظام

ای اسات  گساتره ،ندی شناسی روان»کند که  ( در تعریفی دقیق بیان می1996) 4پالوتزیان
این بدان معنی است که   پردازد میشناختی  روان که به مطالعه باورها و اعمال دینی از دیدگاه

است که رفتارها و تجار: دینای را تحات تاأثیر شناختی  روان در اینجا هدف، درک فرایندهای
تمااعی  کنیم آثار چندگاناه محیطای، شخصای و اج دهند  ما در این گستره تالو می قرار می

هایی بپاردازیم  نظر قرار دهیم و به ترسیم نظریات و پژوه  رفتار و تجربه دینی را مد ثر برآم

                                                           
1. Psychology of religion. 
2. WULFF, DAVID M .  
3. SPILKA, BERNARD. 
4. PALOUTZIAN. 
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« را فاراهم کننادداری  دیان میاانجی درشاناختی  روان ینادهایاکه امهاان آشهارساازی فر
  (3-4: 1387 ،)آذربایجانی

باار  مبتناای ،دیاان شناساای روانتااوان تعریفاای ساااده از  هرحااال هرچنااد کااه می بااه
بیاان  ،موضاوعی بارای بررسای عنوان باهیو رشته علمی و دین  عنوان به شناسی روان رابطه 
ها در   افزون بر اینهه این پیچیدگی  مد نظر داشت نیز ها و ظرایف هر دو را  باید پیچیدگیکرد، 
ن لهاأان و متشناس روانوردی برای هاو این حوزه، ر یابد افزای  می« دین شناسی روان» حوزه 

 دین را از نظر بر رانند  شناسی روانشود تا مباحث  دینی می

 دین شناسی روان تاریخچه و پیشینهـ 2
دین همانند  شناسی رواندین نشان خواهد داد که  شناسی روانگ ر در پیشینه و تاریخچه 

 را شناسی روان تاریخی های د  خاستراهای کوتاه دار اما تاریخچه ،ای دراز پیشینه ،شناسی روان
 ارساطو افالطون و سقرا ، آنان مشهورترین  گرفت پی باستان یونان بزرگ فالسفه تا توان می

 یراران،و د اتهینسون) کردند مطرح آدمی روانی زندگی با: در بنیادین های پرس  که بودند
ی روان عقالنای قاوای عاالم، ها دهیاپدشناخت  لهیوس کهداشت  تأکید 1سقرا   (44 :1385

نرری تعبیار  درآمد روو درون تواند پی  می ،«خودت را بشنا »ود سقرا  که هستند  رهنم
 ریارا معاصار شناسای روان در امروزهکه  پرداخته یموضوعات به 2نفسکتا:  شود  ارسطو در

 یندهایفرا خوا:، و یداریب در روان و ذهن تیوضع ی،جنس یها : تفاوتمانند یمسا ل است 
 حاالت بارهدر 3 خطابه کتا: در وی  ایرؤ تیاهم یحت وا ه هرد حسعمل ی،بازشناس و حافظه
 و 4اخاالقکتاا:  در وکناد  می بحاث احساساات و جاناتیه عواطف، همچون ،روان مختلف

 یها جنباه ی،فارد انیام روابا  و نفاس  کف و یدار شتنیخو بحث به پرداختن با 5،استیس
   (25-24 :1388 ،ندین)ال دیافزا یم خود یفیتوص یها نوشته به را یهیتهن و یزیتجو

بخشای از سانت  عنوان باهدر اروپای قارن هجادهم رواا یافات،  شناسی روانهنرامی که 
از  ،رفتاه کاه مطالعاه ادراکاات ی ادراک و الهیات یا دین مربو  بود  رفتهها هینظربه  ،فلسفی

شناسای متعاالی فاصاله گرفات و جاای خاود را باه  )ماقبل تجربی( معرفت رهیافت پیشینی
شناسای و فیزیاو باود، پیونادهای  ی زیستهاا رووداد که مبتنی بار  تر یعلم شناسی انرو

   (255: 1375 الیاده، ) شد تر فیضعو دین  شناسی روان
                                                           

1. Socrates 
2. De Anima 
3. De ORATORE 
4. Ethics 
5. Politics 
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ا و بن 1881 سال به حدود ،بر شواهدی بنا ،ی رسمیا رشته عنوان بهدین  شناسی روانآغاز 
  (59 :1386 ف،)وول ددگر یمبر شواهدی دیرر به اواخر قرن نوزدهم بر 

عمده در سه سانت انرلیسای ا  طور بهدین در دوران جدید را  شناسی رواناریخچه توولف 
 1ند ک پیریری می ،آمریهایی، آلمانی و فرانسوی

شاخص اصالی ایان سانت، رویهارد تجربای و حتای ک. سنت انگلیسی ـ آمریکایی: ی
 ه دین دارد  نراهی توصیفی ب ،است و در مطالعات دینی آزمایشراهی به دین

 آن عمادهقلمرو بحث فالسفه و الهیون بوده و رویهرد  عمدتاً  سنتاین  دو. سنت آلمانی:
 ، تبیینی و انتقادی است  به دین

 ،دیان شناسای روانعمده توجه دانشامندان فرانساوی در زمیناه  سه. سنت فرانسوی:
ارتباا  بیمااری که به بحاث دربااره  شناسی روانمرضی است   شناسی روانآثاری در حیطه 

  (94-59 :1386 عالقه دارد )ر ک: وولف،داری  دین روانی با

   دینی یشناس روان با دین یشناس روان نسبتـ 3
دیان باا  شناسای رواندیان شاد، الزم اسات تفااوت  شناسی روانبا توجه به تعریفی که از 

ا از یهادیرر شاان ریها  فر  و جایرااه و پی  شود در مقام تعریف مشخص 2دینی شناسی روان
 تمایز دهیم تا با یهدیرر اشتباه نشوند  

منزلاه   باه شناسای رواناند کاه  دانسته شناسی روانهای علم   دین را از شاخه شناسی روان
 شناسای روانشود  مقصاود از دیان در  مبنایی برای تفسیر پدیدارهای دینی در نظر گرفته می

کنند  به همین دلیل و با توجه  دین تعبیر می هرچند که از آن به  استداری  دین دین، عمدتاً 
های   محاور بررسای گرایاناه دارد  عمومااً  دیان معناایی تقلیل شناسای روانبه تمامیت دیان، 

 یعنای  دناکن یاو موضاوع بررسای می عنوان باهدین چنین اسات کاه دیان را  شناسی روان
ارتباا  باا دیان یاا نمودهاای هایی را که در انسان در اثر   یا حاالت نفسانی و پدیدهداری  دین

 کنند  های خودشان بررسی می  با روو ،خارجی تحقق پیدا کرده
ای از علم دینی است که در بساتر فرهناگ دینای  شاخه ،دینی شناسی روان ،در مقابل

منزلاه اصال و منباع   دینی، باورهای م هبی به شناسی روانتهون و رشد یافته است  در 

                                                           
 تهران، )ترجمه محمد دهقان، ام. دیوید دین، از وولف، شناسی تاریخ این سه سنت عمدتاً برگرفته از فصل دوم کتاب روان .1

 است. «شناسی دین: سه سنت سرآغاز رسمی روان»با عنوان  (94-59، ص 1386رشد، 

2. Religious psychology. 
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ایان  بار گیرند  بناا ها از دین سرچشمه می ها و دیدگاه  فر  و تمام مبانی و پی  هستند
تواند  می ها آن و بدیل شناسی روانمهتبی در عر  مهات  دیرر  ،دینی شناسی روانمعنا، 

 شناسای روان»هاای دینای را از اساالم بریاریم، محصاول آن   فر  باشد  حال اگار پی 
دیان، مضااف و  شناسی روانکی  توان گفت که تر خواهد بود  بر این اسا  می« اسالمی
 ،آذربایجاانی، موساوی اصال ) دینی ترکیبی وصفی دارد شناسی رواناما   الیه است مضاف
  (14-6: 1385 و نیز آذربایجانی، 9: 1387

گوید  دین  ای از علوم دینی است که درباره روان آدمی سخن می دینی، شاخه شناسی روان
  میان آورده است، به روان آدمی هم پرداخته است  بهکنار مسا ل مختلفی که از آن سخن  در

اختالف مرات  دارند  بناابراین اگار در شاناخت روان، باه جاای  ،هرچند که ادیان در مسا ل
ان تااریخی یاا شناسا روانان عرفانی ا شهودی یا شناس روانان تجربی یا شناس روان مراجعه به

شااود  در  دیناای می شناساای روان باارویم،سااراغ دیاان و ماا ه   بااه ،ان فلساافیشناساا روان
 اصاالً ایان دینی به دنبال این هستیم که دین درباره روان آدمی چه گفته است و  شناسی روان

و علمی تجربی است   شناسی، روانهای  دین که از شاخه شناسی روانبرخالف   تجربی نیست
معناای   بلهه باه ،تالبته باید توجه شود که تجربی بودن در اینجا به معنای طبیعی بودن نیس

  (16-15: 1387 انسانی بودن است )ملهیان،
در  دینای باشایم و شناسای رواندین و  شناسی رواندین در  دنبال جایراه  همچنین اگر به

دینی، غیرانتقادی  شناسی روانتوان گفت که نراه به دین در  می مفاهیم دینی بازنرری کنیم،
 شناسای روان ،اماا در مقابال  نی خاص دینی اساتبی جهان ایرادینی، د شناسی رواناست و 

شاود کاه  گوناه تصاور می این روسات کاه غالبااً  سنن دینی است  ازهمین خارا از همه  ،دین
  (15 :2001 پارسونز، بی و ،پس جانت) برد ال میآدین، زندگی دینی را زیر س شناسی روان

دیان  شناسای روانگسترو  دینی را تالشی به موازات رشد و شناسی روانتوان سرآغاز  می
باا  و« اسات شناسای روانکاارگیری مفااهیم دینای در  شهار و به» ،ذکر کرد که منظور از آن

دینی، مباحثی  شناسی روانمتفاوت است  درواقع مباحث شناختی،  روان بررسی دین از منظر
انه اساشن روانات یااست که از مفاهیم دینای بارای نظر شناسی رواندیرر از رویارویی دین و 

 و مشااوره فرایناد در دینی مفاهیم از استفاده کند  امروزه نیز مند می نظام را ها آن استفاده، و
 زمیناه ایان در نیز بسیاری مطالعات و کرده جل  را بسیاری انشناس روان توجه ،درمانی روان

 یشناسا روان و دیان شناسای روان ارتباطی اضالع ترین عمده از یهی است  این گرفته صورت
  (32-26: 1377، قربانیر ک: ) است دینی

دیان و  شناسای روانهاا و سارآغازها و نرااه   فر  بر آنچاه گفتاه شاد، جایرااه و پی  بنا
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د و تمایزاتشان از لحاظ تعریف روشن شاد  آنچاه بایاد بادان گردیدینی مشخص  شناسی روان
با دین را بر عهاده  اسیشن روانست که این دو حوزه که هرکدام نسبتی از ا این ،پرداخته شود

هم دارند که در ماواردی ساب  تاداخل و تعامال دوساویه  دارند، مرزهای مشترک بسیاری با
 مباحث این دو حوزه شده است 

 باه تماایز ایان دو حاوزه معتقاد اسات و ،ازجمله کسانی است کاه در مقاام تعریاف 1هود
 و دهاد می قارار ا منباعر دینای کناد کاه باورهاای ای معرفای می دینی را رشته شناسی روان
 شناسای رواندر مقابل،   کند می جوو جست ایمانی سنت آن چارچو: در را خود شناسی روان
وجاود چناین تماایزی،    باادهد قرار می مبنا دینی پدیدارهای تفسیر در را شناسی روان ،دین

به اعتقاد   هود بر تداخل این دو رشته در مقام تحقق اصرار دارد و آن را سودمند دانسته است
 های جنباه شاامل که است آن ،دین معتبر شناسی روان است، مربو  حقایق به که جایی تا ،او

 و موضاوعی روابا  های تئوری از برخی در مثال، عنوان به برعهس  و باشد دینی شناسی روان
 دینای یاا روحای صارفاً  موضاوعات بااشناختی  روان های مواجهه فراشخصی، شناسی روان در

 در نهاایی محصاول اینهه تشخیص که مطرح شده هایی تئوری نتیجه در و است افتاده مقبول
  اسات سودمند ،هود معتقد است که این تداخل  است مشهل ،دین یا است شناسی روان ها آن

 و نسابی نحاوی به دهیم، تطبیق ها آن بر را واقعیت کنیم می سعی که ای ممیزه مرزهای زیرا
  (17-16: 1377 )هود، اند قراردادی

دینی تماایزاتی  شناسی رواندین با  شناسی روانتوان چنین گفت که  بندی می در یو جمع
بااه نحااوی نساابی و  هااا آنامااا مرزهااای   هااا دارنااد  فر  در مقااام تعریااف و جایراااه و پی 

دو گونه تعامل برقرار ساخت که هر دو  ،توان بین این دو حوزه ای که می گونه  به  اند قراردادی
هاا در تعریاف و   باا توجاه باه گوناگونی ،ه بر غناای خاوی  بیفزایناد  فهام ایان ساخنحوز

 ،دیان شناسای روانتر اسات  رویهردهاای گونااگون در  آساان ،دین شناسی روانرویهردهای 
رو بوده است  نررند و این شاید شاهدی بر این مطل  باشد  ازهمین هرکدام به نوعی دین را می

اند و به دنبال طرحای  گفتهسخن و دین  شناسی رواندی جدید در از ضرورت رویهربرخی که 

  2اند  و دین بوده شناسی رواننو بر اسا  رواب  بین 
دینای در مقاام تعریاف  شناسای رواندین با  شناسی روانتوان چنین گفت که  بنابراین می

                                                           
1. Hood. 

 .36و 35، شماره نقدونظر، ترجمه مهدی شیری، «شناسی و دین: ضرورت رویکردی جدید روان»، 1383گرید. دلیا، زینب، بن 2
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یهادیرر  باا اما تالو عالمان هردو رشته بر این بوده است کاه ارتبااطی دوساویه ،تمایز دارند
 داشته باشند و بر غنای  بیفزایند 

 دین یشناس روان شناسی روشـ 4
هاای   و روو ،الزم است ابتدا رویهردهای آن علم واکااوی ،علمی برای ورود به مباحث هر

 کاامالً  کنیم، مای بررسای علام ایان در کاه را مبااحثی چیستی حاکم بر آن شناسایی شود تا
پاردازیم و در میاان رویهردهاای  شناسای می ی روو و رووبدین منظور به چیست  بشناسیم

 گوییم  دین می شناسی روانها و ابزار حاکم بر   ، رویهردها، رووها از جریان شناسی، روانکلی 
یهادیرر  باا« شناسای روو»و « روو»کاه  شاتشناسی باید به این نهته توجه دا در روو

  اند متفاوت
گاهانه داردمسیری برای تحصیل معرفت است  «روو»   «شناسای روو»اماا   که هویتی آ

آید و موضاوع  روو  های معرفتی پدید می نوعی معرفت درجه دوم است که از نظر به روو
 باه «شناسای روو»که درحالی  اشاره دارد علمی تحقیق های روو و به ابزارها «روو» است

 درواقاع د ناکن می فسایرت و تعیاین را ابزارهاا ایان از استفاده چرونری که دارد اشاره اصولی
 (41: 1388 ،)پارسانیا هاست روو خود به موشهافانه و دقیق نراهی ،شناسی روو

توان آن را علمی درجاه دوم دانسات  اند، می شناسی ذکر کرده از مجموعه معانی که برای روو
 د ها سروکار دار ها، قواعد، مفروضات، ابزارها و تهنیو ای از رویهردها، روو که با مجموعه

د: روو فلسفی که گااه باه کرچهار روو تقسیم  بهتوان  را می 1های موجود در علوم  روو
شاود  روو  شود  روو تجربای کاه گااه باه روو آزمایشای تعبیار می روو عقلی تعبیر می

واسطه اینهه در زماره علاوم  و روو تفسیری به  شود تاریخی که گاه به روو نقلی تعبیر می
 گیرد، روو در آن هم روو تجربی است  تجربی انسانی قرار می

اناد  علاوم  علوم تجربی را به علوم تجربی طبیعی و علاوم تجربای انساانی تقسایم کرده
شناسای  های انسان هستند  روان انسانی علومی هستند که یا درباره انسان هستند یا معلول

شناسی و  ه روانترین علم انسانی است  چراکه موضوع آن خود  انسان است  البته فلسف مهم
گیرند  همچناین در روو تجربای، تنهاا ادراک  علوم فلسفی جای می  فلسفه دین، در دایره

گا اریم   )حاس بااطن( را در اختیاار ایان روو می 1نراری )حس ظااهر( و درون 2حسی
                                                           

 خاص موضوع کی درباره کهیی است ها گزاره مجموعه یمعنا به که است discipline نجایا در علم از مراد 1.

 .است یمعل رشته یمعنا به علم نجایا در .شده اظهار یشناسروان مثل

2.  Perception. 
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کنیم کاه از مادرکات ایان  هایی از جهان را در روو تجربی بررسای مای بنابراین تنها بخ 

  2باشند حس ظاهر و باطن 
معاصر به دسات  شناسی روانکلی در  طور بهنررو به موضوعات را  چنانچه بخواهیم شیوه 

معاصار  شناسی روانداشته باشیم  رویهردهای  شناسی روانوریم، باید نراهی به رویهردهای آ
 د:کرتوان در پنر رویهرد ذکر  هیلرارد می یشناس روان زمینهبر کتا:  را بنا

پیوند رفتار آشاهار  ،داران شناختی که برای شناخت آدمی و دیرر جان یو  رویهرد زیست
  دشو بررسی می ،با رویدادهای شیمیایی درونی

   های قابل مشاهده سروکار دارد ها و پاسخ دو  رویهرد رفتاری که بیشتر با محرک 
 تاا ،تلقی شده شناسی روانهای شناختی  سه  رویهرد شناختی که نوعی بازگشت به ریشه

یندهای ذهنی مانند افر های رفتارگرایی است و با حدودی واکنشی در برابر محدودیت
  سروکار دارد گیری و حل مسئله تصمیم ،استدالل ،یادآوری ،ادراک

   شناسی و فیزیولوژی قرن نوزدهم است ای از شناخت کاوی که آمیزه چهار  رویهرد روان 
توجاه  وان اجتمااعی هماراه باوده شناس روان پنر  رویهرد پدیدارشناختی که از دیرباز با

حیطاه  اجتمااعی دارد  در ا لدرک، فهام و تفسایر انساان از مسا  خاصی باه نحاوه
 کنناد گرا از ایان رویهارد پشاتیبانی می ان انساانشناس روان شخصیت، شناسی روان

  (52-48: 1385 ، ریتاال و دیرراننسونیاته )
بحاث نیاز  هاا باه موضاوعات  موج  گوناگونی نررو ،  و رویهردها ها این گوناگونی جریان

 شناسی روانبه مباحث  ،شاهدشان بودیم شناسی روانهایی که در   شود  رویهردها و نررو می
 دین نیز سرایت کرده است  

هریو از  و کرد شناسی جریانرا  جریان تبیینی و توصیفی توان دو دین می شناسی رواندر 
 ،رویهردهاایی کاه هرکادام  در یهای از ایان دو جریاان دیاد دین را شناسی روانرویهردهای 

دین دارند  بر این اساا  باوده اسات  شناسی روانمختلفی در  ها و ابزارهای  ها و روو  نررو
دین را بر اسا  دو جریاان توصایفی و جریاان تبیینای  شناسی روانشناسی  که وولف جریان

بار یهای از ایان  ،دیان شناسای روانباه و معتقد است که در سراسر آثاار مرباو   کردهبیان 
  (60 :1386 ،)وولف شود می تأکید ها جریان

دین را در ساه رویهارد کلای  شناسی روانده است رویهردهای گوناگون در کروولف سعی 
هاای   رویهردهاای متفااوتی کاه روو گرایانه بیاان کناد  و انساان شناختی روان ا ژرف، عینی

                                                                                                                                              
1.  Introspection. 

، مصطفی ملکیان، «شناسی تحقیق در علوم انسانی روش»برای مطالعه بیشتر بنگرید به مجموعه درسگفتارهای  2

 www.neeloofar.orgبازیابی شده از سایت نیلوفر به آدرس 
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فونتاناا نیاز دو رویهارد   (58-56 :1386، وولافبنرریاد: ) برخورد با دین دارند مختلفی در
دیان  باه نراروروو و کناد کاه در  دین ذکار می شناسی رواندر را اصلی درونی و بیرونی 

و رویهردهاای  ها در ادامه به این جریان  (73-69: ص1385فونتانا بنررید: ) متفاوت هستند
 پردازیم  دین می شناسی روانمختلف و کلی 

های  تاوان در متاون مقاد  سانت دین را می شناسی رواندر « جرنین توصیفی»ی ها ریشه
ازجمله در آثار غیرقدسی که باه قصاد تها ی  نفاس نوشاته شاده، نظیار   بزرگ دینی یافت

گوستین و گزارو های برخای فالسافه و  و در نوشاته  های عارفاان قارون وساطا اعترافات آ
 شالیرماخر، سورن کیرکرور و آلبرشت ریچل   الهیون، ازجمله جاناتان ادواردز، فردری 

است  این جریان درواقع حاصل این گمان است « جریان تبیینی»در مقابل این جریان، 
نماید  آغاز این جریان را در دوره تفهر یونانی میتاوان  که دین چیزی جز آن است که می

و نیهوکاران گ شته نوع  گرایان یونانی، معتقد بودند خدایان همان فرمانروایان یافت  عقل
اند  دو قرن بعد، لوکترتیو  نیز خدایان را زاده تصاورات  خدا درآمده صورت بهبشرند که 

واهی و تر  از قوای ویرانرر طبیعت معرفی کرد  نویسندگان عصر روشانرری، ازجملاه 
 شناسی دین رسیدند  فرضیه تبینی دیرری هیوم، آن را شاخ و برگ دادند و به نوعی روان

هم در قرن نوزدهم ظهور کرد که فو رباخ بانی آن بود و معتقد باود کاه خادایان تجسام 
گاه خودشناسی و تعالی نفس سرشت آرمانی  اند  شده انسان و ابزار ناخودآ

که اولی دین را باا _توصیفی و تبیینی  شناسی دین، یعنی  این دو جریان اصلی در روان
ا تا امروز همچناان پابرجاا  تر و از بیرون کند و دومی نقادانه همدلی و از درون ترسیم می

زماان باه هاردو جریاان روی آورد، لایهن  ای هم اند  البته بعید نیست که نویسنده مانده
تقریباًا شاود  ماثاًل فرویاد و رفتارگرایاان  معمواًل از این دو، تنها بر یهی بسیار تأکیاد می

آنهه پیروان پدیدارشناسی تا حد  اند، حال الروهای کاماًل تبیینی دین را به ما عرضه داشته
ای از ترکی  هردو جریاان  توان نمونه اند  جیمز را می امهان به توصیف خالص روی آورده

دارند، ولی در تاأمالت معاروف او در  دانست  او را معمواًل به رویهرد توصیفی منتس  می
شناسی  م ه ، یو جریان پنهان تبیینی هم وجود داد  در سراسر آثار مربو  به روان با:

 (  60-59: 1386شود )وولف،  دین، تأکید بر یهی از این دو جریان دیده می
 گنجاند:سه رویهرد اصلی  ذیلتوان  دین را نیز می شناسی روانرویهردهای بسیار گوناگون در 

 هاا آننظار   به  نررند ، انسان را از منظر بیرونی میهاهردالف( رویهردهای عینی: این روی
ناپا یر اسات و بناابراین در پاژوه  علمای باه کاار  امری خصوصی و تحقیق ،تجربه
، ایان رویهارد  گیرناد در نظر می پ یر رفتاری مشاهده عنوان بهآید  پس دین را یا  نمی



هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هشتم،
  

ییز  و پا
تان

مس ز
 

139
6

  

 

68 
 

ست که رفتار ا ان ایناسشن روانشناختی و مادی است  هدف این  از علوم زیستمتأثر 
هاای  ان متعلاق باه حوزهشناسا روانچاون اغلا    بینی و مهار کنناد را تبیین، پی 

نامناد   می شناسای روان ،اناد، آن را باه تساامح پیرو رویهرد عینی ،دانشراهی معاصر
دیدگاه خود از دیرران، صفات علمی یا تجربی باه  کردنجدا  برایان عینی شناس روان

م رویهرد عینی و علمی برند ک کار می ن و مقو   طبیعی است  -ه در نظر آنان مبی 
 ینادهایاهای ژرفاسات و بار فر  شناسی روانشناختی: نماینده  روان ا :( رویهردهای ژرف

 نقا داری  دیان ازجملاه ،رفتااری هار در ورزناد کاه می تأکید غیرعقالنی و پویشی
ر در اتااق مشااوره باالینی پدیاد ها کاه بیشات  شناسی روانکنند  این  می ایفا ای عمده
گااه   اند تا در آزمایشراه پژوهشی، همری بر این نهته اتفاق آمده نظر دارند کاه ناخودآ

برای نخستین  ها آن سزایی دارند  پویا و اغل  نامعقول در تجربه و رفتار آدمی سهم به
جاای  بارند کاه تاا پایاان عمار ا قا لبسیاری ثیری أهای کودکی نیز ت های سال تجربه

ماند  جایراه عوامل ارثی و مزاجی را هم باید در دستراه روان آدمی مهم دانسات   می
گاه هم توجه دارندشناس روان اماا فقا    ان ژرفا به احساسات و تصورات تجربه ناخودآ

گاه راه یابند  گیری ذهنای  آنان هرچند در جهات تا آنجا که به نیروهای پنهان ناخودآ
ای  خمیااره عنوان بااهند، لاایهن محتااوای تجربااه را ا را سااهیمگ ان انسااانشناساا روان

 ه باید به نحوی اساسی از نو تفسیر شود کنررند  یافته و زیروروشده می ترییرشهل
اماا در   دانناد کار خود را علمی و تجربای میاین رویهردها گرایانه:  ا( رویهردهای انسان

نظر از  ی از معرفت است کاه صارفا پیهره ،معنایی گسترده و اصلی  در این معنا، علم
منظم فراهم آمده  تجربی نیز به هرگوناه رویهاردی اطاالق  صورت بهموضوع یا روو، 

گرایان به اصطالح خود به  شود که بیشتر مبتنی بر تجربه است تا تفهر  پس انسان می
ظرفیت انسان بارای همادلی و ادراک  یعنی علومی که بر  دنبال علوم انسانی هستند

 کنند کاه تاا گیرند و اهدافی را دنبال می کار می  هایی را به دارند و بنابراین روو تهیه
  (58-56 :1386 ،ها و اهداف علوم طبیعی فرق دارد )وولف حدی با روو

ای و کیفای  شناسی دیان را می رهاورد این رویهردهای گوناگون روان تاوان در دو دساته کم 
 جای داد 

ی، دین  در روو  علمی و  صورت بهدین  و گیرند در نظر می مشاهده  فتاری قابلر را های کم 
های کیفی، دین را بال ات فرایندی درونای   اما در روو  شود برحس  علت و معلول تبیین می

افارادی کاه  او درک شاود  طبعااً  پندارند که باید همدالنه و بار اساا  سااختار معناایی می
دهند و کسانی کاه مطالعاات  گاه اول را ترجیح میاند، دید آموزو دیده را معاصر شناسی روان

  (27: 1387موسوی اصل، و  آذربایجانی پسندند ) می دینی دارند، دیدگاه دوم را
شناسی دین که بادان اشاارت رفات از ساویی، و پیچیادگی  ها و رویهردها در روان تنوع دیدگاه

اساتفاده از ابزارهاای متعادد در ایان شناسان را نااگزیر از  رفتار و تجار: دینی از سویی دیرر، روان
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شنا  در پی  گرفته اسات   ها برآمده از رویهردی هستند که روان  رشته کرده است  درواقع روو
های شخصای، مشااهدات طبیعای و  نرری ها و درون اند از: تحلیل گزارو ها عبارت عمده این روو

های شخصی عمیق، تحلیل اسنادی چاون  هها، و مصاحب ها، پرسشنامه  یابی بالینی، استفاده از زمینه
های شخصیتی، تحلیال متاون  های خودنوشته افراد م هبی، استفاده از تست خاطرات و زندگینامه

ها و ابزارها مبتنای بار   (  این روو28 :همان)دینی مانند کت  آسمانی و استفاده از فنون آزمایشی 
 1گیرد  در پی  می محدود یا گسترده صورت بهشنا   رویهردی است که روان

دیان تماایز  شناسای روانبنابراین در یو نراه کلی، باید همواره میان دو جریاان کلای در 
 شناسای، روانتبیینای حاصال ایان تمایزناد  اماروزه  های توصیفی و جریان های نهاد  جریان

یاد توصیفی نیز غفلات ورز های اما نباید از جریان  نی قرار گرفته استیبیشتر در مسیری تبی
در رویهردهاا و  ها ورد این جریانهاکه همواره سعی در همدلی و ترسیم دین از درون دارند  ر

 گردند  دین نیز حاصل می شناسی روانهای   روو

 گیری نتیجهـ 5
 :گیریم میدین نتیجه  شناسی رواناسا  آنچه گفته شد، درباره حوزه مطالعاتی  بر

اسات   شناسای رواناز مطالعاات متاأثر  بسایار و یاو رشاته مساتقل ،دیان شناسی روان
ان، شناسا رواناین مدعا هساتند کاه  شاهدی بر ،دین شناسی روانهای کنونی حاکم بر  روو

و از آن بااه  ،بررساای شناساای روانموجااود در هااای  اسااا  روو را باارداری  دیاان دیاان و
 اند  دین تعبیر کرده شناسی روان

 شناسای رواندیان، هماان مطالعاات  اسیشن روانرو بسیاری از مباحث موجود در  ازهمین
 آدمیان شده است داری  ، دینفق  موضوع مطالعه  است

پژوهانه نرریست  به عبارتی  دین را از منظر دین شناسی روانپیشنهاد نرارنده این است که 
داری  شاناختی دیان روان اساا  آن، مطالعاه دیرر، مطالعه علمی و از منظر علام دیان و بار

 پژوهی باشد   های دین از روومتأثر  تواند پژوهانه می مطالعات دینداشت  روو این 
دلیلی  ،دین شناسی روانر بهای حاکم  و نیز برخی روو و جریان شناسی روانپیشینه علم 

 بر این مدعا هستند 
در آرای  شناسای، رواندر پیشینه بحث دیادیم کاه خاساتراه اصالی بسایاری از مباحاث  

دین مشااهده  شناسی روانشناسی  نی بوده است  همچنین در جریاناندیشمندان و عالمان دی
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ها  سری روو دین است که یو شناسی روانهای اصلی در  جریان کردیم که جریان توصیفی از
 و رویهردهای خاص را با خود به ارمران دارد  

شاناختی  و انسانشاناختی  روان تاوان در هماان پیشاینه مطالعاات جریان توصیفی را می 
دانان و در ذیال مبااحثی  های برخی فالسفه، الهی کرد که در متون مقد  و نوشته یابی شهری

 شده است  مطرحته ی  نفس  و مانند معرفت نفس
دینای گفتاه شاد،  شناسای رواندیان و  شناسای رواننسبت میان  بحث گونه که در همان

دوساویه میاان ایان دو  با ایجاد ارتباا  مرزهای میان این دو علم بسیار به هم نزدیو است و
تاوان بار غناای ایان دو  دیان، می شناسای روانپژوهان به عرصه  علم و همچنین با ورود دین

 دین افزود  شناسی روانخصوص  حوزه، به
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Abstract 

Religious psychology is one of the areas which religious scholars and 
psychologists have studied religion and religiosity from a psychological point of 
view. The purpose of this research is to provide an illustration of the psychology 
of religion and its boundaries with religious psychology. Based on what has 
been said, psychological methods of religion are influenced by psychology. Two 
major descriptive and explanatory streams in the ruling psychology of religion 
are descriptive and explanatory which can see each of the approaches to the 
psychology of religion in one of these two streams.  

Keywords: Religious studies, Psychology, Religion Psychology, Descriptive 
Stream, Explaining Stream. 
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