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چکیده
امروزه یکی از شاخههای مطرح در روانشناسی ،روانشناسیی دییا اسیت .پژوهشیراان ایا رویکادهیای
مختلفی اه تألیف آثار مختلف در ایا زمینه پاداختهانی ..یکیی از رویکادهیای مطالریه روانشناسیی و

دیییا ،رویکییاد «گفترییی » اسییت ییه ت ی

می نیی .نییفا شفیید شییأن دیییا و روانشناسییی و میی.

دستکاری اه.اف و رو های دو طاف ،مناسبات و سودمن.یهای ها یک از قلفروها را ااای دیریری
تاسییین نفاییی ..رییا روانشناسییی ،دیییا ،و مرنییییت اثییا یفیین ا  .نلگییین اسییتاد گییروه روانشناسییی

دانشراه والپاایزو ایالت این.یانا آمریکاست ه اا رویکاد گفتری

تألیف ش.ه اسیت .اییا ریا

یه
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ش.ه است .در گینار شانیا ،اری .از یا م.،میه ،ااتی.ا مالیف ریا مرافیی شی.ه ،سیپ
را اشاره گادی.ه ،و در نهایت ،مناویا اخوها و مباشث فصیی

ایه طیرح

ریا گینار شی.هان ..منیاویا

اخوهای را اه شرح ییت میااشین ..اخیو او م مباشیث اساسیی ،اخیو دو م گفتریوم گذشیته،
شا  ،و آین.ه ،اخو سو م ت ّی انگان ،و اخو چهار م اراادها.
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مقدمه

بیش از یک رن پیش ،روانشناسانی که عال همند به دین بودند شروع بـه مطالعـه و نوشـتن
درباره دین کردند و در مقابل ،الهیات دانان و متخصصان دینی با ایجاد یک «گفتگو» 1به این
آثار واکنش نشان داده و بحثهایی راجع به فهمهای بنیادین دربـاره ان ـان و جایگـاه ان ـان
ارائه دادند .این نحوه تعامل ،مبنای شکلگیری شیوهای در مطالعه روانشناسی و دین تحـت
عنوان «گفتگوی بین روانشناسی و دین» گردید (نلسون ،2009 ،ص .)5
با این وال ،همواره مطالعه و بررسی گفتگوی بین روانشناسی و دیـن بـه دالئـل متعـددی
دشوار بوده است .چرا که این کار نیازمند دانـش در هـر دو زمینـه روانشناسـی و دیـن اسـت.
ً
یالبا فا د یک فهـم د یـق و ابـل ادمینـان از ّ
سـنتهای
افرادی با پیش زمینه روانشناسی
دینی ه تند و در مقابل ،ادالعات الهیاتدانان درباره آخرین تح ّوالت در روانشناسی ممکن

است بهروز نباشد .از سوی دیگر اینکه چه مباو ی از روانشناسی و دین میتوانند با هم پیوند
داشته باشند و کشف م ائل و مفاهیم پایهای در این زمینه نیازمند بـه توانـایی و ابـزار خـاص
ّ
است .این مفاهیم ممکن است در هر جایی وتی در آثار فالسفه علـم یافـت شـود ،امـا آنهـا
ً
پیچیدهاند و یالبا بعید است که آنها را بدون وجود یـک زمینـه درسـت الهیـاتی و فل ـفی بـه
ً
منظور این اهداف پیگیری کرد .نهایتا ،نوی ندگانی که در موضوع روانشناسی و دین ا دام به
تألیف میکنند ،با زمینههای متنوع آکادمیک و شخصی ا دام به این کار کرده و ایـن اتفـاق،
گوناگونی عجیبی را در مباو ات فراهم ساخته است (نلسون ،2009 ،ص .)5
با فر

این مشکالت ،چرا ما باید در پی فهم این گفتگوهای درفینی بین روانشناسـی و

دیــن باشــیمو «جیمــز ام .نل ــون» مؤلــف کتــاب «روانشناســی ،دیــن ،و معنویــت» از جملــه
روانشناسانی است که معتقد است روانشناسی و دین هردو چیزهایی برای گفتن بـه دیگـری
دارند که برای دو درف سودمند است .او معتقد است روانشناسی برای دین ،منابعی از دانش
صحت در فهم بهتر دین و ّ
را میتواند فراهم سازد که باعث ّ
صحت روشهایی شـود کـه دیـن
1 . dialogue
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جهت پیگیری اهداف مورد عال ه خود بهکار میگیرد .دین نیز بـرای روانشناسـی یـک منبـع
ب یار وسیعی از ِخرد انباشته شده در زمینه ماهیـت ان ـان و چگـونگی دسـتیابی او بـه یـک

زندگی خوب را فراهم میسازد .و تی هریک از این دو لمرو بـه سـخنان دـرف مقابـل گـوش
ً
ب پارد دبیعتا واکنشها یا انتقادهای درفینی شکل میگیرد و این واکنشهـا و انتقادهـا نیـز
اهمیــت ویــاتی خواهنــد داشــت .بــرای نمونــه ،واکنشهــای الهیــاتی بــه نظریــه و تحقیــق
روانشناختی ،تصحیحات با ارزشی را فراهم میسازد که میتواند به این لمرو کمک کند تا از
اشتباهات و بدفهمیها اجتناب نماید (نلسون ،2009 ،ص .)5

از این رو نل ون کتاب روانشناسی ،دین ،و معنویـت را بـا یـک «منظـر گفتگـویی» 1تـألیف
کـرده و مهمتـرین گفتگوهــا و نقـدهایی کــه تـا بـه وــال بـین روانشناســان ،الهیـات دانــان و
متخصصان دینی تبادل شده را به بحث گذاشته است.
معرفی مؤلف

جیمز ام .نل ون 2استاد گروه روانشناسی و مدیر روانشناسـی تکمیلـی و برنامـههای مشـاوره
دانشگاه والپرایزو ،3ایالت ایندیانا 4آمریکاست .او مدرک کارشناسی خـود را از دانشـگاه شـر ی
واشـنگتن5؛ کارشناســی ارشـد الهیــات م ــیحی را از مدرســه علـوم دینــی الهیــاتی فــولر ، 6و
کارشناسی ارشد و دکتری تجربی خود را در رشته روانشناسی با گـرایش روانشناسـی عصـب
شناختی و روانشناسی میان فرهنگـی در سـال  ۱۹۸۷از دانشـگاه ایـالتی واشـنگتن دریافـت
کرده است (نلسون.)2006 ،
1 . dialogical perspective
2 . Nelson, J. M.
3 . Valparaiso
4 . Indiana
5 . Eastern Washington University
6 . Fuller Theological Seminary
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او هم اکنون عضو هیئت علمی مطالعات چینـی هاپنـی در دانشـگاه والپرایـزو میباشـد .عالیـق
پژوهشی او در وال واضر م ائل نظری و فل فی در روانشناسی و رابطه بین روانشناسـی و دیـن
است (سایت دانشگاه والپرایزو . 1)2017 ،او به روانشناسی میان فرهنگی بـه ویـژه فرهنـگ کشـورهای
شرق آسیا عال همند بوده و در روشهای کیفی تخص ،دارد (نلسون.)2006 ،
نل ون هم اکنون در دانشگاه والپرایزو به تدریس روانشناسی نابهنجاری در مقـادع کارشناسـی
و ارشد مشغول بوده و همچنین کالسهای روانشناسی و دینّ ،
تحـول بزرگ ـاالن و روانشناسـی
عصب شناختی برگزار میکند .او همچنین مدیر برنامههای مشاوره فارغ التحصیالن بوده ،و مـدیر
برنامه مطالعه چینی در این دانشگاه است (سایت دانشگاه والپرایزو.)2017 ،
طرح کتاب

هماندور که اشاره شد نل ون کتاب روانشناسی ،دین ،و معنویت را با یک رویکرد گفتگویی تألیف
کرده است .کلمه «و» در عنوان این کتاب منعکس کننده این هدف گفتگویی است .نل ـون معتقـد
است رویکرد گفتگویی به روانشناسی و دین متضمن چند پیش فر

است .اول ،با روانشناسی و

دین به م ابه دو همراه یک ان و برابر تعامل میشـود کـه هـر دو شای ـته اوترامانـد .از ایـن رو بایـد
تالش شود تا در مطالعه و بررسی از ترجیح یکی بر دیگری اجتناب شود .دوم ،هرچند گفتگو باعـث
ّ
پیوندهای جذاب و شـگفت آور فراوانـی میشـود امـا باعـث ایجـاد سی ـتم ش ـته و رفتـهای 2کـه
مناسب هر دو ووزه باشد ،نخواهد شد .سوم ،هرچند روانشناسی و دین ورفهـای ب ـیاری بـرای
ناپیوسـتگی 3بـین ایـن دو لمـرو
هم دارند؛ ّاما اهداف و روشهـای آنهـا متفـاوت اسـت بنـابراین
ِ
همیشه با ی خواهد ماند (نلسون ،2009 ،ص شش پیشگفتار).
به اعتقـاد مؤلـف ،ووزههـای روانشناسـی ،دیـن ،و معنویـت دارای میراثـی ینـی و وسـیع
ه تند که بررسی آنها فراتر از یک یا چندجلد کتاب اسـت .از ایـن رو ،او مـدعی اسـت «مـن
1 . http://www.valpo.edu/psychology/about/faculty-and-staff-2/jim-nelson-ph-d/
2 . neat system
3 . discontinuity
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تالش کردهام یک نگاه از باال 1به این ووزه داشته باشم بهدوری که به مهمترین موضوعات و
لمروهایی که جای دیالوگ و گفتگو بوده پرداختهام .با این وال ،این کتاب بیش از آنکه یـک
دائرهالمعارف باشد یک کتاب درسی است لذا شما انتظـار نداشـته باشـید کـه همـه مولفـان یـا
تحقیقات مرتبی به روانشناسی ،دین ،و معنویت را در آن خواهید یافت».
هر فصل با بحـث از یـک موضـوع یـا تـم کلیـدی منعقـد میشـود کـه از گفتگوهـای بـین
روانشناسی و دین برخاسته است .بدین منظور بیشتر بر روی تحقیقات اخیر و فهمهای جدید
از موضوعات تمرکز شده ،هرچند آثار پیشین نیز مورد مالوظه رار گرفته است.
کتاب در  ۴بخش تنظیم شده است .بخش اول ،عهدهدار بحثهای بنیادین در گفتگوهای
روانشناسی و دین و یا بهع بارت بهتر ،گفتگوی بین دانش و دین است .بخش دوم یک نگـاه
ً
کلی به رویکردهایی داشته که اوتماال در آینـده ،محـور بحـث بـین روانشناسـی و دیـن ـرار
میگیرند .بخش سوم به تبیین موضوعاتی میپـردازد کـه بـه ویطـههای مهـم رشـد و ّ
تحـول
ان ان مربوط است ،و بخش چهارم عهدهدار مباوث کـاربردی گفتگـوی روانشناسـی و دیـن
است .در مت بعد ،مباوث فصول هر یک از بخشهای مذکور معرفی خواهد شد.
نل ون میگوید «تمرکز اولیه این کتاب بر م ـیحیت اسـت و مـن از منظـر م ـیحیت ایـن
کتــاب را نوشــتهامّ ،امــا هندوئی ــم و بهخصــوص بودائی ــم نیــز بــهدور فــراوان در گفتگــوی
روانشناسی و دین مشارکت داده شدهاند .بنابراین بخشهای عمده این کتاب نیـز ادالعـات مـرتبی
به این دو ّ
سنت را به بحث گذاشته است» .وی معتقد است متأسـفانه برخـی از ادیـان عمـده همچـون
یهودیت و اسالم بهخوبی توسی روانشناسان مورد مطالعه رار نگرفته است و از این رو ما با یـک بدنـه
من جمی از گفتگوهای آماده برای بحـث مواجـه نی ـتیم .بنـابراین مـا بـا بحثهـای ب ـیار کمـی از
یهودیت و اسالم در این کتاب مواجه خواهیم شد (نلسون ،2009 ،ص .)6

به اعتقاد نل ون ،هرچند اسالم یکی از ادیان بزرگ جهان است ّاما در روانشناسـی یربـی

کمتر مورد توجه رار گرفته است .در مقابل از اواسی رن بی تم میالدی روانشناسـی یربـی
1 . bird’s-eye view
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در تعدادی از کشورهای اسالمی همچون مصر ،ایران ،پاک تان ،اندونزی ،و ترکیه شـروع بـه
ً
رشد و نمو کرد اما نوعا ایدههای یربی بدون هیچ فیلتـری وارد ایـن کشـورها شـده و آنهـا در
همان چارچوبهای پذیرفته شده یربی پژوهشهای اصلی خود را به انجام رساندهاند .با ایـن
ً
وال ،اخیرا روانشناسان در این کشورها نگاه انتقادیتری به این رویکرد پیدا کردهاند (نلسکون،
 ،2009ص .)365منتقدان بر این باورند که روانشناسی یربی نه تنها به لحـاظ فرهنگـی خن ـی
نبوده بلکه برعکس ،بر ارزشهای فردگرایانهای مبتنی اسـت کـه بـا فرهنـگ اجتمـاع محـور

1

ناسازگار است .در نتیجه ،آنچه از دریق روانشناسی وارد این کشورها شـده سـؤاالتی را بـرای
زندگی روزانه افراد م لمان و عرب زبان ایجاد میکند .این منتقدان معتقدنـد ارزش مطالعـات
فعلی روانشناختی دین محدود است چرا که این مطالعات ن بت کمی از این واریانس را تبیین
ً
میکنند و و تی در فرهنگهای دیگر ترجمه میشوند لزوما معتبر نخواهند بود (نلسون،2009 ،
ص.)366
نل ون بر این باور است که روانشناسی یربی همچنـین ن ـبت بـه تـاریخ دـوالنی تمـدن
جهان اسالم بی توجه بوده است .مؤلف با استناد به پژوهشهای تاریخی خادر نشان میکند
که مقارن با رون وسطی ،این دانشمندان اسالمی بودند که به تدوین دیدگاههای پیچیـده در
مــورد روانشناســی و پزشــکی پرداختنــد ،کــه شــامل سی ــتمهایی بــود کــه اختاللهــای
روانپریشی ،اضطراب ،اف ردگی ،و دیگر شرایی را از یکدیگر متمایز میکرد.
به هر حال ،هرچند این انتقادها باعث نششده تشا ردان شناسشی رربشی در کشش.رهای اسش می
برچیده ش.د ،اما اخیراً در برخی از کش.رهای اس می هش چش.ن جنشو
جنو

ردان شناسی اس می در حال شکعگیری است جنو

یک ردانشناسی موتنی بر پایههای اس

2

ردانشناسشی مسشیحی ؛

ردانشناسی اس می در پی ساخت

می است (نلسون ،2009 ،ص)366

به گفته نلس.ن ما بر این امید هستی که نظریه د تحقیق در آینده پیشرفت خ.اهد کرد د ایشن
1 . community-focused culture
2 . christian psychology
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سنّت های مه دینی جایگاه مح.ری مه تری را در گفتگش .بشا ردانشناسشی پیشدا خ.اهنشد کشرد
(نلسون ،2009 ،ص )6

معرفی فصول

ایــن کتــاب  ۷۳۰صــفحهای در  ۴بخــش و  ۱۵فصــل تنظــیم شــده اســت .در جــدول )۱
عناوین بخشها و فصول آمده اسـت .بخـش اول کتـاب تحـت عنـوان مباوـث اساسـی ،سـه
فصــــل را پوشــــش داده اســــت .فصــــل اول بــــه «مقدمــــهای در روانشناســــی ،دیــــن،
و معنویت» پرداخته است .نوی نده در این فصل ابتدا به تعریـف دیـن و معنویـت و جایگـاه آن
در مو عیت کنونی در الب بررسی سه فرضیه سـکوالریزه شـدن دیـن ،فرضـیه تحـول دینـی

1

و فرضیه شکاف فرهنگـی2پرداختـه ،سـپس رویکردهـای روانشـناختی بـه دیـن و معنویـت را
معرفــی کــرده کــه شــامل بحثهــای اولیــه روانشناســی دیــن در آمریکــا ،تحــوالت اروپــایی،
رویکردهــای روانپویشــی ،رویکردهــای ان ــانگرا و فراشخصــی ،3رویکردهــای اجتمــاعی و
شخصیت ،و رویکـرد گفتگـویی و یکپارچـه نگـر میباشـد .بحـث بعـدی ایـن فصـل را بررسـی
واکنشهای دینی و الهیاتی به روانشناسی تشکیل داده است که بـه بررسـی نظـرات تیلـیچ،4
نایبر ،5و نوی ندگان هرمنوتیک همچون برونینگ ،6و ریکوئر 7پرداخته اسـت .موضـوع دیگـر
این فصل ،بررسی رویکردهای تحقیقی کنونی در روانشناسـی دیـن اسـت کـه شـامل معرفـی
رویکردهای ّ
کمی و کیفی می باشد .نوی نده ،این فصـل را بـا نتیجـه گیـری و بح ـی در مـورد
نگاهی به آینده به پایان میبرد.
1 . the religious transformation
2 . the cultural divide
3 . transpersonal
4 . Tillich, P.
5 . Niebuhr, R.
6 . Browning, D.
7 . Ricoeur, P.
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فصل دوم با عنوان «دانش ،دین ،و روانشناسی» در الب پـنج بحـث تنظـیم شـده اسـت
کـــه عبارتنـــد از مفـــاهیم و موضـــوعات فل ـــفی در دیـــن و دانـــش بررســـی رویکردهـــای
تجربـــهگرایـــی ،1کـــاهش گرایـــی ،2مـ ّ
ــادی گرایـــی ،3دبیعـــت گرایـــی ،4و علـــم گرایـــی،)5
دیدگاههای مدرن اولیه درباره دین و دانش بررسی نظریههای بیکن 6و کانت ،)7ظهور اثبات
گرایی ّ
سنتی ،8نواثبات گرایی و اثبات گرایی منطقی و تـأثیرات آن در روانشناسـی ،و ّ
تحـوالت
فیزیک و کیهان شناسی در رن بی تم و ارتباط آن با بحث فعل الهی ،اررزشها ،و مدلهای
رابطه دین و دانش.
نوی نده در فصل سوم با عنوان «سنتهای دینی» به بررسـی تاریخچـه ،مبـانی فکـری ،و
برخی از مناسک سـه ّ
سـنت دینـی هندوئی ـم ،بودائی ـم ،و م ـحیت پرداختـه اسـت .البتـه

نوی نده در پیشگفتار این کتاب خادر نشان کرده که دو ّ
سنت دینی اسالم و یهودیت از جملـه
ّ
سنتهای بزرگ دینی ه تند که به ادعای وی ،این ادیان بزرگ بهخوبی توسی روانشناسـان
مورد م طالعه رار نگرفته و دست ما از بدنه من جمی از گفتگوهای آمـاده بـرای بحـث خـالی
است؛ هرچند در فصل یازدهم به مباو ی از ّ
سنت اسالمی پرداخته است.
بخش دوم کتاب با عنوان «گفتگو گذشته ،وال ،و آینده» شامل سه فصل با عناوین ذیل
میباشــد .فصــل چهــارم «رویکردهــای پدیدارشــناختی بــه دیــن و معنویــت» ،فصــل پــنجم
«رویکردهای روانپویشـی و ارتبـادی» ،و فصـل ششـم «رویکردهـا و منا شـات معاصـر» .در
ادامه به معرفی مباوث هریک از فصول مذکور میپردازیم.
1 . empricism
2 . reductionism
3 . materialism
4 . naturalism
5 . scientism
6 . Bacon, F.
7 . Kant
8 . classical positivism
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جدول  :۱عناوین بخشها و فصول کتاب روانشناسی ،دین ،و معنویت نل ون)۲۰۰۹ ،

بخش اول :مباحث اساسی
فصل اوت

مقدمهای در روانشناسی ،دین ،و معنوی

فصل دوم

دانش ،دین ،و روانشناسی

سن های دینی
فصل سوم
بخش دوم :گفتگو :گذشته ،حال ،و آینده
فصل چهارم

رویکردهای پدیدارشناختی به دین و معنوی

فصل پنجم

رویکردهای روانپویشی و ارتکاطی

فصل ششم

رویکردها و مناقشات معاور
بخش سومّ :
تحول انسان

فصل هفتم

مکاحث اساسی تحوّت انسان ،دین ،و معنوی

فصل هشتم

دین و تحوّت در کودکی و نوجوانی

فصل نهم

دین ،معنوی  ،و تحوّت در ب رگسالی
بخش چهارم :کاربردها

فصل دهم

دین ،معنوی  ،و سالم بدنی

فصل یازدهم

دین ،معنوی  ،و سالم روان

فصل دوازدهم

مناسک و اجتماعات دینی

فصل سی دهم

مناسک دینی و معنویِ شخصی

فصل چهاردهم

ارتکاطات یاری رسان :مشاوره و رشد معنوی

فصل پان دهم

ن اهی به آنچه گذش

مؤلف در فصل چهارم بعد از اشاره بـه چالشهـای موجـود در مطالعـه تجربـههای دینـی و
معنــوی؛ ابتــدا بــه معرفــی دیــدگاه ویلیــام جیمــز 1و تنـ ّـوع تجربــههای دینــی او پرداختــه ،بعــد
دیدگاههای مرسوم در این زمینه همچون دیدگاه فلودین ،2هوگل ،3اوتو ،4استیس 5را معرفی
1 . James, W.
2 . Plotinus
3 . Hugel, V.
4 . Otto, R.
5 . Stace, W. T.
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کرده ،سپس نظریههای ساختن گرایی 1در زمینه تجربه دینی را مـورد بررسـی ـرار داده ،و در
ّ
نهایت موضوع تبدل 2و ارتبـاط آن بـا تجربـه دینـی را مـورد بحـث ـرار داده اسـت .مؤلـف در
ّ
موضوع اخیر به تبدل در سنت اسالمی هم اشاراتی داشته است.
فصل پنجم ،عهدهدار معرفی نظریههای روانپویشی و ارتبادی است .این نظریـهها شـامل
نظریــه فرویــد ،3یونــگ ،4اریک ــون ،5و رویکردهــای روابــی موضــوعی همچــون گانتریـ  6و
وینیکات 7است .نوی نده در این فصل سعی کرده ضمن معرفی مفاهیم پایهای این نظریهها؛
دیدگاههای آن ها در زمینه دین و معنویت را مورد بررسی رار داده ،میزان تأثیرگذاری آنها در
روانشناسی دین را اشاره نموده ،و انتقادهای اوتمالی بر این نظریهها را به بحث بگذارد.
در فصل ششم ،مؤلف صد دارد از رویکردها و منا شات معاصر بحث کند .از این رو ،ابتـدا
رویکردهای عصب زی ت شناسی را مورد بحث رار داده که شامل بررسی شـواهد تجربـی در
فاکتورهای زی ت شناختی در دین و جایگاه آن در مغز ،بحـث ذهـن عرفـانی ،8و بحثهـای
انتقادی در این زمینه است .سپس نگاه روانشناسی تکاملی 9به دین را مورد بررسی رار داده،
در نهایت دیدگاههای پ ت مدرن در زمینه امکان دستیابی به شناخت و دانش ،درک خود ،و
ارتباط آن با دین را مورد بحث رار داده است.
بخش سوم کتاب ،که فصول هفتم ،هشتم ،و نهم را در خود جـای داده اسـت بـه مباوـث
ّ
تحول ان ان و ارتباط آن با تحول دین و معنویت پرداخته است .فصل هفتم با عنوان «مباوث
1 . constructivism
2 . conversion
3 . Freud, S.
4 . Jung, C.
5 . Erikson, E.
6 . Guntrip, H.
7 . Winnicott, D.
8 . mystical mind
9 . evolutionary psychology
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تحول ان ان ،دین ،و معنویت» در پی بررسی موضوعات اساسی در نظریههای ّ
اساسی ّ
تحـول
است .در این فصـل ،مؤلـف بـه تفصـیل بـه معرفـی مـدلهای دینـی ّ
تحـول معنـوی البتـه در
ّ
سنتهای م ـیحیت ،هندوئی ـم و بودائی ـم ،نظریـههای اولیـه هنتیـک در ّ
تحـول معنـوی
(همچون نظریه هال 1و بالدوین ،)2نظریـههای شـناختی

ـ سـاختارگرایی در ّ
تحـول (همچکون نظریکه

پیاهه ،3کلبرگ ،4فولر ،5و اوسر ،)6و رویکردهای یکپارچه نگر در ّ
تحول دینی همچون نظریـه

ویلبر ،7و لودر )8پرداخته است.

عنوان فصل هشتم «دین و ّ
تحول در کـودکی و نوجـوانی» اسـت .مؤلـف در ایـن فصـل در
تصور از خدا ،و ّ
تالش است تا به بررسی مفاهیم اجتماعی شدن ،دلب تگیّ ،
هویت بپـردازد .از
این رو ابتدا به بحث اجتماعی شدن دینی کودکان پرداخته ،سپس موضوع دلب تگی و دین در

کودکان و نوجوان ان را مورد بررسی رار داده ،بعد از آن به بحث تصور از خدا ،تحـول آن ،ابعـاد
آن و نقش جن یت در آن پرداخته ،و در نهایت موضوع تحول ّ
هویت در نوجـوانی و ارتبـاط آن
با دینداری را مورد بحث رار داده است.

مؤلف در فصل نهم با عنوان «دین ،معنویت ،و ّ
تحول در بزرگ الی» صـد داشـته تـا بـه بررسـی
ّ
تحول دینی در سنین بزرگ الی و میانسالی بپردازد .از این رو بعـد از اشـاره بـه موضـوعات کلـی در
تحول بزرگ الی ،الگوهای بزرگ االن در دول زندگی ،نقاط عطف در زندگی آنـان ،تغییـرات دینـی
در این سنین ،و مکانیزمهای ثبات و تغییر در دینداری بزرگ االن را مورد بررسـی ـرار داده اسـت.
در نهایت این فصل با دین و معنویت در کهن الی به اتمام میرسد.
1 . Hall, G. S.
2 . Baldwin, J. M.
3 . Piaget, J.
4 . Kohlberg, L.
5 . Fowler, J.
6 . Oser, F.
7 . Wilber, K.
8 . Loder, J.
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عال همندان به ووزههای کاربردی روانشناسی دین به فصول ششگانه بخش چهارم این
کتاب می توانند مراجعه نمایند .بخش مذکور که بخش پایانی کتاب واضر است شامل فصـول
دهم تا پا نزدهم است .در ایـن فصـول ،ارتبـاط دیـن و معنویـت بـا ووزههـای سـالمت بـدنی،
سالمت روانی ،مشارکت اجتماعی ،1و ارتباطهای یاری رسان 2مورد بحث رار گرفته است کـه
گزارش هر فصل در ادامه میآید.
فصل دهم با عنوان «دین ،معنویت ،و سـالمت بـدنی» در تـالش اسـت تـا ضـمن بررسـی
رویکردهای علمی در سالمت به معرفی دیدگاههای دینی در سالمت بـدنی بپـردازد .البتـه در
این فصل به دیدگاههای تعاون و اشتراک م اعی در سالمت نیز پرداخته شده است.
فصل یازدهم با عنوان «دین ،معنویت و سالمت روان» یکی از جالبترین فصول این کتاب
بهشمار میآید .مؤلف در این فصـل ضـمن بررسـی مـدلهای روانشـناختی در سـالمت روان
اعم از مدلهای ّ
سنتی و مدلهای اخیر همچون م بت نگر و بهزی تی) ،به معرفی برخی از
مدلهای دینی و معنوی سالمت روان از منظر م یحیت و اسالم پرداخته است .مؤلف بعد از
بررسی مدلهای ّ
سنتی و مدرن م یحیت در سالمت روانی ،تـالش کـرده نگـاه اسـالمی بـه
روانشناسی را مورد کنکاش رار داده و نگاه اسـالم بـه ان ـان را معرفـی کـرده و بح ـی را در
ووزه مشاوره و درمان با نگاه اسالمی ارائه دهد .در ادامه این فصل ،دیدگاههای روانشناختی
و معنوی در زمینه مشکالت معنوی مورد بررسی رار گرفته ،و در نهایت نقش دین و معنویـت
در درمانهای روانی مورد توجه رار گرفته است.
در فصل دوازدهم با عنوان «مناسک و اجتماعات دینی» ما شاهد بحث از مناسک دینی و
معنوی در اجتماعات دینـی بـودائی و م ـیحی ه ـتیم .از ایـن رو دیـدگاههای روانشـناختی
درباره اجتماعات دینی همچون وضـور و گردهمـایی در کلی ـا و نقـش آن در زنـدگی و انـواع
مناسک دینی در این مجموعهها همچون تشریفات دینی ،3زیـارت ،4و عبـادت 5مـورد تبیـین
1 . community
2 . helping relationships
3 . ritual
4 . pilgrimage
5 . service
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رار گرفته است.
معنوی شخصی» عنوان فصل سیزدهم این کتاب است .نیایش و مرا به
«مناسک دینی و
ِ

1

بهعنوان دو مورد از مناسک شخصی چـه جایگـاهی در م ـیحیت کاتولیـک ،ارتـودوکس و در
مناسک ریاضتی و زاهدانه 2داردو مؤلـف در ایـن فصـل در الـب چنـد بخـش در پـی تحلیـل
روانشناختی نیایش از نگاه سنتهای م یحی ،عرفان در زنـدگی اهـل ریاضـت ،و مرا بـه از
نگاه سنتهای بودائی و هندو است.
وی ابتدا به تحلیل زندگی معنوی م یحیت ارتـودوکس پرداختـه مناسـک شخصـی ،ارتبـاط بـا
ّ
مقدس )3و آن را با دیگر سنتهای معنوی یربی همچـون سـنت تـأملی و ّ
تعمقـی 4مقای ـه
تصاویر
کرده است ،سپس دیدگاههای م یحیت پروت تان همچون دیدگاه مـارتین لـوتر ،)5و دیـدگاههای
مدرن درباره نیایش را به بحث گذاشته است ،در نهایت مرا بـه را از نگـاه رویکردهـای ّ
سـنتی و مـدرن
بودائی مورد بررسی رار داده و دیدگاههای روانشناختی را در این زمینه مطرم کرده است.
چهاردهمین فصل کتاب را «ارتبادات یاری رسان مشـاوره و رشـد معنـوی» تشـکیل داده
اســت .رویکردهــای دینــی در راهنمــایی و یــاری رســانی ،موضــوعات دینــی و معنــوی در
رواندرمانی ،و رویکردهای جدید دینی در رواندرمانی اصـلیترین مباوـث ایـن فصـل اسـت.
هدایت معنوی 6دیگران در ّ
سنت م یحی« ،روابی گورو8»7در سنت بودائی و هندو ،و مشـاوره
رووانی 9از جمله موضوعاتی است که بـه ادعـای مؤلـف در ّ
سـنتهای دینـی شـکل گرفتـه و
1 . meditation
2 . ascetic
3 . icons
4 . contemplative Tradition
5 . Luther, M.
6 . spritual direction
7 . guru relationships

 . 8گورو در سنتهای بودائی و هندو به یک فرد معنوی اطالق میشود که حقیقت را از برهمن دریافت کرده و
همواره نگران رشد معنوی پیروان خویش است (نلسون ،۲۰۰۹ ،کتاب حاضر ،ص .)۴۸۰
9 . pastoral counseling
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امروزه در رواندرمانیهـای مـدرن نقـش ایفـا میکننـد .از سـوی دیگـر در دهـههای گذشـته
ً
مدلهای م یحی و مشخصا خداباورانه 1در رواندرمانی دراوی شده که مؤلف برخی از آنها
را به بحث گذاشته است.
فصل پانزدهم با عنوان «نگاهی به آنچه گذشت» در وا ع ارائه یـک جمعبنـدی از مباوـث
کل کتاب بوده و این مباوث را در خود جای داده اسـت درسهـایی کـه از «گفتگـوی» بـین
روان شناسی و دین گرفته شد ،رویکردها در گفتگو ،موانع ایـدوئولوهیکی و فرهنگـی گفتگـو ،و
دورنما و هدایتهایی برای گفتگو.
در نهایت کتاب با ارائه واهه نامه ،فهرست منابع ،نمایه اسامی ،و نمایه موضـوعی بـه پایـان
رسیده است.
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