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 یا شناسیروان کردناسالمیزه ؛اسالمی شناسیوانر 

 ؟یاسالم معارف کردنتئوریزه

سم پا  ا  اهقاال  شناسی اسالمی داریم یاا هاها االفالفای اسات ساه دساترواناینکه آیا 
هماا اسات  اا االافال  وا کاین سکااهی ساه اسالمی روهق گرفت؛ موضوعی سه بیشافر االفال 

ا شناسی اسالمی هدروانمکفقدهد  شناسای اساالمیا در رواناریم دلیلشان ایا  اسات ساه اوال 
ای ا  آیاات و روایاات حال حاضر داهشی مادون و سالساین هیکاتا و آهداه داریام م موعاه

ا در همه موضوعات و مکااللی ساه  شناسای سالساین ساد  داردا روانپراسنده است؛ و ثاهیا 
شناسای اساالمی داریام روانکفقدهاد اسالم سدنی برای گفف  هداردن در مقابلا سکاهی ساه م

شناالفی در منابع اسالمی وجود داردن هر دو روانمنظورشان ای  است سه  ابلیت هوعی داهش 
شناسی اسالمیا وجود داهشی مدون در  مان حال هیکتا بلکه روانگویندن مراد ا  درست می

 شودن واهد به  دوی  ای  داهش منفهی مراد حرست در مکیری است سه می
شناسیا داهشی است سه به صورت علمی و روشمندا فرآیندهای رواهی و رففارهاای اهکاان روان

های حاسم بر رففار و روان را سشف سندن ای  سشف به داهشامندان سمان سند  ا  اهونرا مطالکه می
فارل آههاا بینای و سنسند  ا ا  طریق  حلیل رففارها و فرآیندهای رواهیا به  وصیفا  بیای ا پیشمی

هاای ا دام سنندن ای  داهشا ا  آغا  سه هد  عمده را برای الود  رسیم سرده باود؛ سااهش بیماری
های سارآمد و فرهیدفاهن هردناد جناا جهااهی اول و رواهیا افزایش الرسندیا و پارور  اهکاان

را به سامت ها ها و  ال گذاریدوما و مشکالت رواهی هاشی ا  آن در اروپا و آمریکاا  مامی سرمایه
هاا های االیرا دو هد  دیگر هیز محل  وجه  رار گرفت و لاذا پووهشهد  اول سشاهدا اما در دهه
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ویوه در ای  دو هد  است سه ادیانا الصوصا  اسالما به سمت دو هد  دیگر هیز سوق داده شدن به
 های فراواهی برای گفف  دارهدنسد 

م  رن بیکفم در  کارض با دی   ارار گرفاتا شناسیا هردند ا  دهه دوروانا  سوی دیگرا 
اما هماهند دوره هدکت الودا بار دیگر ا  هیمه دوم  رن بیکفم به دی  روی آورد و با هگاه مثبت 

ای های مقابلاه وان سبنمکفقد است می 1به آن هگریکت و ا  آن بهره گرفتن مثال  پارگامنت
شناسیا مکئله روانهای دینی به   ورود آمو هرا ا  مذهب هیز فرا گرفتن در ای  دورها گذشفه ا

شناسای برآماده ا  روان اوان شاود ساه مکفقاد اسات همیشناسی فرهنگی هیز مطار  میروان
درمااهی مبفنای بار رو مشااوره و روانهاا  کمایم دادن ا  ایا فرهنگی الاص را بر دیگار فرهنا

 2د عننی و وعانن   وین ود و  ن دین و وعن سندن سفاا  فرهنا جایگاه الاص الود را پیدا می
هایی ا  هموهه 5هوشفه مروان ُدَویری 4د عنی و وعان   وبنوعسلمنین   ن و  3هوشفه ثور یوهاهک 

 6اش نسن ودین نلمللن و  ن یانیی وبن عالوها برالای هشاریات ماهناد ای  رویکرد هکفندن باه
باا عنااوی  الاود بار  8،بهدنشن و  نین وعسنلمنین و هشاریه  7ادی و وفیه گا بهدنش و  نی 

شناسای دیا  و روانسننادا و اینکاه هاای دیگار  یسیاد میضرورت  وجاه باه ادیاان و فرهنا
  واهد مدفص آمریکای شمالی باشدنمکنویت دیگر همی

بیش ا  پیشا اموری ساه  10شناسیاروانگرا در و رویکرد مثبت 9گراهاویوه با ظهور اهکانبه
                                                      

1. Pargament. 

2. Religion and Spirituality in Psychology: an Individual Psychology Perspective, 

c2010. 

3. Thor Johansen 

4. Counseling and Psychology with Arabs and Muslims: a Culturally Sensitive 

Approach, c2006. 

5. Marwan Adeeb Dwairy. 

6. International Journal for the Psychology of Religion. 

7. Mental Health, Religion, And Culture. 

8. Journal of Muslim Mental Health. 

9. Humanists. 

10. positive psychology. 
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محل  وجه  رار گرفتن امرو ها گذشفه ا   یسید بر هقاش سلای شدا در دی  فضیلت شمرده می
شاادهدا وارد مباحاا  سااه رو گاااری فقااه موعظااه محکااو  می اهااای دیناای هیاازدیاا ا آمو ه

اهد! گذشااتا  اادرداهیا  ناعاات و موضااوعا ی ا  ایاا  دسااتا اسنااون بااه شااناالفی شاادهروان
 1اهدنشناالفی راه یاففهروانمداالالت 

هاای مدفلافا باه سردن دورهشناسای باا سا ریرواندهاد ساه ن میای   بیل مکالل هشا
هاای دیا ا و شناالفی آمو هروان واهد برالی ابکاد  ابلیفی دست یاففه است سه اسنون بهفر می

اهاد؛ آهداه  یییار ساردها های دینایا  یییاری هکردهالبفه هه همه آنا را درک سندن دی  و آمو ه
های دینی در موضاو  اهکاان و  حلیال رففارهاا و فرآینادهای شناسی استن آمو هروانداهش 

های سرآمد و فرهیدفها به مثابه مناابکی غنای هکافند رواهی اوا و همدنی  در پرور  اهکان
شناسای روانسه سشف و اسففاده ا  آهها هیا مند داهاش پیشارففه و رشاد علمای اساتن امارو ه 

درماهیا به رشد مکرففی هیز دست یاففه سه بار عالوه بر رشد بکیار الو  در رو  و فنون روان
هاای دیا  را هیاز درک سناد و ا  آن بهاره هاا و ظرفیت واهد ای  بدش ا   ابلیتاساس آن می

 سندنشناسی مبفنی بر مکار  اسالمی مکنا پیدا میروانبَبَردن این ا است سه 
پیروان دیگار ادیاان و شناسی مبفنی بر دی  و فرهنا بومیا هه سد  ماا بلکه سد  روان

و اریان  3ش نسن وعسنن    ن سفا   2مکا ب هیز هکتن مثال  در مکیحیتا جیمز اسفالکر
اهدن در را هوشافه 5عبننی وعینببن و   طوحی ن وبنیناو  ن وش نسن وعسنن  سفا   4جاهکون

یهودین و وسفاا   8ویفازو آرون رابی  7د عنی و ویهودی   ن سفا   6یهودیتا سیمور هافم 
                                                      

 موئی. ـ ، اثر جینا. آل. مگیارنگرا: راهنمای درمانگراشناسی مثبتفنون روان نک:در این باره . 1

2. James Stalker. 

3. Christian Psychology. 

4. Johnson Eric L. 

5. Foundations for Soul Car: a Christian Psychology Proposal. 

6. Seymour Hoffman. 

7. Issues in Psychology, Psychotherapy, & Judaism. 

8. Aaron Rabinowitz. 
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ش نس و  ن نصولوسفا   2اهدن در بودیکم هیز سالوپاهاهارا هگاشفه 1ش نس طو  یکیدوتننعل ن   و
شناسای روانحادود ده مقالاه دربااره  5ع ننب وتریبن ،در سفا   4را هوشفه است و پیکرینا 3بودنی 

 بودایی آورده استن پرسش اساسی ای  است سه جایگاه اسالم در ای  حو ه س ا است؟
 ری  آههاا در ای  موضو  جایگااهی ویاوه  ری  ادیان و اصیلبه عنوان یکی ا  غنیاسالما 

ویوه مذهب  شیعا سه دندی  هزار آیه و روایات دربااره ابکااد مدفلاف اهکاان دارد ساه دارد؛ به
الکاااده باارای  حلیاال رففارهااا و فرآیناادهای رواهاای اهکااان و هیااز پاارور   واهااد منبکاای فوقمی

شناالفیا مکموال  با یان روانبینیم  حقیقات رو است سه میه باشدن ا  ای های فرهیدفاهکان
یا دند آیه یا روایت سا گاری دارهد و لذا پووهشگران و اسفادانا به  طبیاق ایا  دو باا یکادیگر 

 شناالفی داردا اما شایع شده استنای سه هردند اشکال رو آورهد؛ پدیدهروی می
آن است سه با مطالکه د یق و علمی منابع اسالمی ) ارآن و  شناسی اسالمی به دهبالروان

شناسی اسفدراج سند  اا روانهایی برای داهش شناالفی آهها را سشف و ایدهروانحدی (ا ابکاد 
های علماای  باادیل شااوهدن ایاا  دیاازی اساات سااه ا  آن بااه بااا طاای مراحاال الااودا بااه هظریااه

 سنیمنشناسی یاد میروان« سردنهاسالمیز»مکار  دینی در برابر « سردن ئوریزه»
دهاد  اا آههاا را باا مکاار  شناسی اسالمیا هردند  حقیقات   ربی را محور  رار همیروان

سند  ا هکبت آههاا باا مکاار  دیا  مشادص دی   ییید سندا با ای  حالا حفما  به آهها  وجه می
هاایی اسات در بدش شود؛ ای  هکبت گاه  طابق سامل استا گاه  کارض سامل و گااه ممکا 

 هایی مففاوت؛ یا سکوت سرده باشدنهماهنا باشد و در بدش
شناسی اسالمیا هردند در مطالکه مفون دینیا رو  علمی پووهش در علوم هقلی را روان

شاده   ربای مداالف هیکات و ا  آههاا های مفق  و شناالفه نها با رو بنددا اما ههبه سار می
هاای پردا یا  بدیل آمو هداهدن پ  ا  هظریهکت آن را ضروری میسندا بلکه سارباسففاده می

                                                      
1. Judaism and Psychology: Meeting Points. 

2. David J. Kalupahana. 

3. The Principles of Buddhist Psychology 

4. John Pickering. 

5. The Authority of Experience, Essays on Buddhism and Psychology. 
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شااناالفی و هااای روانسردن آمو هشااناالفیا بااه منظااور ساااربردیدینای بااه فنااون و اباازار روان
 شناسان و مشاوران ضرورت داردنسردن آهها برای اسففاده روانآماده

شناسد و برای آن به رسمیت میشناالفی  هدگی را شناسی اسالمیا هردند بهبود روانروان
شناسای اساالمیا روانداهدن هد  ههاایی برهامه و راهکار داردا اما آن را هد  ههایی الود همی

هااای گیری آمو ههااد  ههااایی اسااالما یکناای پاارور  اهکااان موحااد و االهاایا اسااتن جهاات
دهیاوی شناسی اساالمی باه ساط  روانهای موحد و الدامحور استن اسالمیا پرور  اهکان

سنادن شود و به حیاات مکناویا االهای و االاروی وی هیاز  وجاه می هدگی اهکان محدود همی
گیاردا غالباا  هماان هایی سه اسالم برای بهبود  هدگی دهیوی به سار میآور اینکه آمو هشگفت

اتا اموری است سه حیات مکنوی و االروی وی را هیز  یمی  می سنند؛ اموری ساه فارد را ا  منی،
سناد؛ ا  جملاه  وسالا صابرا شاکرا سا د و الدایی میواهی و مظاهر دهیوی آن جدا میالودال

و  اشاوهدشناالفیا فاراوان باه ساار گرففاه میروانسه در  حقیقات جدید  ا هدا دعا و ماهند آن
 داییا  واهمندسا ی و افزایش شادسامی و رضامندی را بدشیا اضطرا هردند سارسرد آرامش

سا هد و حیات مکنوی و االروی وی اموری هکفند سه ا  وی اهکاهی الدایی می دارهدا اما د یقا  
 سنندنرا هیز  یمی  می

**** 

شناسی اسالمی دارالحادی ا بار آن شاد روانبر اساس آهده گذشتا پووهشکده االالق و 
شناسای اساالمی ایا  روانگاروه را منفشار سنادن  ش نسن ونسنیع   ن ینع وپژ هش ا م له 

پووهشااکدها برالااوردار ا  پووهشااگران  واهمناادی اساات سااه در هاار دو حااو ه داهااش دیناای و 
هاای مدفلفای را  اا سناون ساامان دارهاد و پووهششناسی  دصص و  حصیالت عالیه روان
شناسای اجفمااعی را گرا و روانشناسای مثباتایا  گاروه  اا سناون دو رشافه رواناهدن هیز داده

 ارآن و حادی  در داهشاگاه طراحی سرده و به  صاویب و ارت علاوم رسااهده اساتن همدنای  
شناسای شناسای اساالمی گارایش روانروان»)شااله آمو شای مسسکاه دار الحادی (ا رشافه 

 باشندنر حال  حصیل میاسنون دوره سوم آن دفکال است و هم« گرامثبت
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های دیگااری سااه در  مینااه مطالکااات اسااالمی ا م موعااها بااه اضااافه  واهمناادیایاا  
قادس باه وجاود آورده شناالفیا در سشور وجود داردا ظرفیت باالیی را برای ای  حرسات مروان

 های آهانا به اطال  مفدصصان و اهدیشمندان برسدناست سه ال م است ثمره پووهش
 دهد:راا در اولویت اهفشار  رار می هایی با مشدصات  یرای  م له پووهش

های هظری سه روشمنداهه در مفون دینی ) رآن و حدی ( صورت گرففه و یکی ا  پووهشاا 
هایی را برای حاو ه سند و به طور مشدص ایدههای دینی را  بیی  میشناالفی آمو هروانابکاد 

 سند؛شناسی مکرفی میروانمشدصی ا  

هاای اساالمی با رعایت اسفاهداردهای پووهشیا مبفنی بر آمو ه های   ربی سهپووهشاا 
 شکل گرففه و به طور مشدص آمو ه دینی الاصی را مبنای سار   ربی الود  رار داده است؛

 شناسی اسالمی؛در روانشناسی و رو   حقیق مباح  علمی مربوط به رو اا 
 شناسی اسالمی؛روان شناالفِی مر به و مسثر درمباح  مربوط به مباهی اهکاناا 
شناسای را هقاد روانهای موجاود در مقاالت اهفقادی سه با رویکردی دینی یکی ا  هظریاهاا 

 پردا دنشناالفی میروان -های اسالمیسندا یا به بررسی و هقد عالماهه پووهشمی

 نا  الداوهد مفکاال الواسافاریم ماا را در راه  ارویم علمای مکاار  دیا  الاود موفاق بادارداا 
ها و هقااادهای عالماهاااه اسااافادانا پووهشاااگران و هااااا دیااادگاهمشااافا اهه منفظااار پووهش

 پووهان ای  حو ه هکفیمنداهش

 


