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رویکرد تعاملی در روانشناسی اسالمی
*

محسن زندی

پس از رواج ؤهئله بوؤیسازی علوم انهانی ،اندیشیمندان ؤواقی «اسالؤیسیازی علیوم انهیانی»
رویکردهای ؤختلفی را در پیش گرقتند .عدهای تالش خود را به ؤباحث قلهفی درباره اؤکانسنجی
بوؤیسازی علم انهانی بر اساس آؤوزههای اسالؤی ؤعطوف کردنید و تمرکیز خیود را بیر ؤباحیث
علمی ؤوجود قرار دادنید تیا نشیان دهنید کیه بیرخالف
شناسی ؤکاتب و نظریات
ؤربوط به پارادایم
ِ
ِ
ادعاهای اولیه ؤبتنی بر عینیت در علوم جدید ،نظریات ؤوجود علمی در علوم انهانی (و حتی علوم

طبیعی) خلوص علمی ندارند؛ بلکه بیر اسیاس پیشقرضهیای جهانشناسیانه و انهانشناسیانهای
ساخته شدهاند که قابل نقد و تعویض با پیشقرضهای بوؤی ههتند (رویکرد پارادایمییک) .دسیته
شناسی علم را بحثهای جدلیالطرقین و بینتیجه شیمردند
قلهفی ؤربوط به پارادایم
دوم ،ؤباحث
ِ
ِ

که تأثیر ؤهیتقیم ننیدانی بیر خروجیهیای علمیی ندارنید .آنهیا همیت خیود را صیرف ؤباحیث
روششناسی ؤیکنند و درصدد نشان دادن آنند که روش در علوم انهانی وابهته به ؤوضیو اسیت و
ً
وجیودی او نیازؤنید ک یرت
خود انهان و سیاحات
قرهنگی ؤلل دنیا و اصوال
تفاوتهای
پیچیدگی ِ
ِ
ِ
ِ
روششناسی است و روششناسی علم غربی ،تنها روش ؤوجود نیهت (رویکیرد روششناسیانه) .و
پیریرش اولییه روش و زبیان علمیی حیاکم،
اؤا گروه سوم خود را درگیر ؤباحث پیشین نکردند و بیا
ِ
ً
بازی علمیسازی شدند تا اینکه ببینند آیا گزارههای دینی از طریی همیین روشهیای
ؤهتقیما وارد ِ
ؤوجود ،به قرضیه یا نظریه قابل تبدیلاند یا خیر .آیا ؤیتوان از ؤفاهیم دینی ؤتغیرهایی تولید کرد که
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث ،پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالؤی

علمیی
قابل تعریف عملیاتی باشند؟ آیا قرضیههای تولیدشده از این ؤتون را ؤیتیوان بیا روشهیای
ِ
زبان علمی تبدیل کرد؟ و( ...رویکرد تعاؤلی).
ؤوجود سنجید؟ آیا زبان دینی را ؤیتوان به ِ
رویکرد سوم رویکردی ؤتواضعانهتر و ؤنعطفتر است .این رویکرد نهبت بیه دو رویکیرد قبلیی
البشرط است؛ نه آنها را ؤیپریرد و نه رد ؤیکند؛ ققط ؤیگوید به جیای ؤباحیث نظیری بایید وارد
زؤین بازی شویم و با استفاده از همین قواعد و قراردادهیای پریرقتهشیده ؤوجیود در زؤیین بیازی،
ِ
خودؤان را با ؤحصوالتمان ثابت کنیم ،نه با ادعاهای بزرگ .از اینرو ،رویکرد سیوم قواعید و زبیان
علم ؤوجود را ؤیپریرد و به دنبال تحول بنیادین علوم نیهت .حتی ،در برخی از قرائتهای قلهیفی
ِ
از این ؤنظر ،آنچه با روشهای علمی ؤعتبر به دست ؤیآید ،جزئی از دین دانهته ؤیشود.
ِ
بر اساس این رویکرد ،دانشی با نام «روانشناسی اسالؤی» اؤکانپریر است؛ و بهترین دلییل آن

هم این است که با ورود به ؤیدان بازی توانهته است برخی ؤفاهیم دینی را تعریف عملیاتی کند ،از
علمی ؤعتبر ،آنها را بررسی کنید و پروتکلهیا و
آنها ؤتغیر بهازد ،به قرضیه تبدیل کند ،با روشهای
ِ

ؤداخلههای درؤانی از آنها تهیه کند .ؤراکز علمی ؤاننید ؤسسهیه آؤوزشیی و پژوهشیی اؤیام خمینیی=،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالؤی ،دانشیگاه قیرآن و حیدیث و دیگیر
۶

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │

ؤراکز پژوهشی ،با این رویکرد کار ؤیکنند کیه ؤییتیوان نتیجیه پژوهشهیای آنهیا را در ؤقیاالت و آثیار
ناپشدهشان دید .این کار ،اقزون بر کارهایی است که در «روانشناسی دین» 1انجام شده است؛ یعنیی،
با روشی همدالنهتر توانهته است از گزارههای دینی «روانشناسی دینی» 2تهیه کند.
بازی پریرقتهشده در جاؤعه علمی را نییز رعاییت
در بنای روان
شناسی اسالؤی ،که در عین حال قواعد ِ
ِ

دتر تحلییل ؤیتن 3،ؤتیون دینیی را
کند ،ؤیتوانیم .1 :با استفاده از روش ؤقبول قهم دینی و روشهای جدی ِ
نهبی ؤعرقتیی و اخالقیی از اینکیه ؤییتیوانیم قهممیان را بیه آن ؤیتن
بازخوانی کنیم؛  .2پس از اطمینان ِ

بهار و تابستان 13۹۶

ؤنتهب کنیم ،قرضیهای برای طیکردن قرآینید علمیی بهیازیم و همیان ؤهییری را طیی کنییم کیه دیگیر
دانشمندان در قرآیند علمی طی ؤیکنند 4.این الگو را الگوی تعاؤلی ؤیینیاؤیم .ایین تعاؤیل بیه صیورت
1. psychology of religion
2. religious psychology

 .3نک :.همین شماره ،ؤقاله «روش قهم روانشناختی ؤتون دینی (قرؤد) :بررسی تکؤتن» از عباس پهندیده
 .4نتیجه این قرآیند علمی اگر تأیید آن قرضیه باشد ،باعث تقویت قهم دینی ؤا ؤیشود .اؤا اگیر قرآینید دقیی علمیی ،آن را تأییید
ؤتون دینی ،بررسیهای دوباره ،دقی تر و به دست ؤحققان دیگر نیز انجام ؤیشود
نکرد ،به دلیل اهمیت باورهای ؤبتنی بر ِ

بهط تکاؤلی رواقزون هر دو خواهد شد.
ؤهتمر و دوطرقه در جریان است و باعث ِ

نکته پایانی در این بخش آنکه ،ننانچه گفتیم رویکرد تعیاؤلی ،رویکیردی انعطافپیریر اسیت.

یعنی از سویی ادعاهای بزرگ و ناپریرقتنی نمیکند ،از همیان قواعید بیازی و زبیان علیم اؤیروزین
استفاده ؤیکند و با رویی گشوده با دستاوردهای علوم جدید ؤواجه ؤیشود .اؤیا انعطافپیریری آن
عینیی خیود
روش
ِ
نهره دیگری دارد که نوید بهیار خوبی است .رویکرد تعیاؤلی نیون بیه اعتبیار ِ
اطمینان دارد ،همگان را به سوی خود دعوت ؤیکند؛ حتی اقرادی که به دینی باور ندارند ،ییا اقیراد

سکوالر که تمایز علم و دین را باور دارند ؤیتوانند ایین شییوه را اؤتحیان کننید .ققیط کیاقی اسیت
ؤدعای ؤیا آن اسیت کیه بیرای ورود بیه
گشودگی ؤواجهه با ادعایی تازه را داشته باشند.
شجاعت و
ِ
ِ
تولید علم دینی ،اگر قواعد بازی را در حوزه روش و زبان رعایت کنید ،حتیی نییازی نیهیت کیه بیه

ؤحتوای دینی باور داشته باشید و این یعنی توسعه داؤنه استفادهکنندگان از ؤتون دینیی در تحقیقیات
روانشناختی.
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عیوب اجرای تحقی  ،قرضیه تأیید نشد (ولو به صورت تعدیلشیده و ؤحیدود
و اگر باز هم پس از پژوهشهای ؤکرر و رقع ِ

به شرایط) ،گردی به داؤان دین نمینشیند؛ بلکه ،ؤیقهمیم که آن «برداشت» دینی اشتباه بوده است (نیه خیود دیین) ،و حیاال
ؤعرقت دینی ؤا است که باید تصحیح شود .ننین نکتهای هم سخن تازهای نیهت؛ در کتب بزرگان دینیی گیاه ؤهیائلی را
این
ِ
ؤیبینیم که تصریح ؤیشود به شرایط زؤانی و ؤکانی خاص یا نمونه جمعیتی خاصی ؤحدود بودهاند که حاال دیگیر اینگونیه

نیهتند (یعنی قضیه خارجیه است نه حقیقیه) .همچنین ،عیالوه بیر اخیتالف برداشیتهای عالمیان دینیی ،گیاه ؤییبینیم کیه
برداشت خاصی سالها حاکم بوده است ،اؤا با بازبینی در ؤنابع دینی قهم دیگری جاری شده است.

