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مهدی عباسی

مباحث روانشناسی دین و معنویت در دهههای اخیر رشد چشمگیری داشته است .ازدیااد رززازانزن
پژوهشها ،مجلههای تخصصی و کتابهای مرجع و راهنماا در ایان حی اه هماین را شاان میدهاد.
کتاب راهنمای ا جمن روانشناسی امریکا را میتااان شاا ه و رنر داشات ایان تلاوه م ام دا سات.
ایاان کتاااب دوجلاادی ،جااامعترین مجماعااه از ارار هااای مرطااا رااه مااااو روانشناساای ،دیاان و
معنویت در ساههای اخیر است .این مجماعاه را ا جمان روانشناسای امریکاا  )APAدر سااه 2013

در واشاانگتن منتشاار کاارد .زیراسااتار ا االی کتاااب اکناات سی .پاراامناات اساات کااه جااا ی سی .اکسا ین و
جیماار درلی ااا .جااا ر در جل ااد ازه و س ا اات م اااها ی و ادوارد داام .شازر س ااکی در جل ااد دو زی را در

تدزین و تنظیم کتاب یاری کردها د .کتاب در دو جلد ،و در حدود  1500احله تنظایم شاده اسات.
جلااد ازه ایاان کتاااب شااام  ۴1زص ا اساات کااه در چ ااار رخااش سااازمان یازتااه و دررردار ااد سخاارین
سخههای رهرززشد ظریهها و پژوهشها در روانشناسی معا ر دین و معنویت است .جلد دو ،

را  3۴زص در پنج رخش ،رر کارررد روانشناسی دیان و معنویات متمرکار شاده اسات .راه یاور کلای،

 130حر در ت یه ک این مجماعه مؤثر طادها د .اارار حااار معرزای اجماا ی ایان کتااب اسات کاه
رعد از مقدمه شام معرزی مختصری از مؤ حان ا لی کتاب ،ساختار کتاب و تاایح دررار ماااو
رخشها و زصوه مرطا ره همراه اسامی مؤ حان هر زص است.
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مقدمه

در حالی که ؤطالعه علمی دین و ؤعنویت بر اساس استانداردهای علمی پریرقتهشده عموؤی انجام
شده ،آؤیختهشدن دین و ؤعنویت با روانشناسی کاربردی خود ؤوجب نگرانی شده اسیت؛ نگرانیی
دربار این ؤوضو که نکند روانشناسی دین و ؤعنویت ؤحملی بیرای تیرویج خراقیات و سیحر در
نظر گرقته شود .با وجود تمایل بیشتر جمعیت عموؤی ایاالت ؤتحید اؤریکیا بیه دیین و ؤعنوییت
نهبت به اروپای غربی ،در ؤیان روانشناسان آنها این گرایش بیشتر است که دربار اؤیر ؤقیدس ییا
جنبههای ؤتعالی زندگی شک و تردید وارد کنند (کاورور  .)201۴ 1نیه اینکیه برخیی شخصییتهای
برجهته در تاریخ روانشناسی بودند که نگاهی ستیزهجویانه به دین و ؤعنویت داشیتند و آنهیا را بیه
عنوان ؤنابع آسیب و سازوکارهایی دقاعی در نظر ؤیگرقتند .این تاریخچهای است کیه البتیه زؤیان
حاضر را تحت تأثیر قرار داده است .بنابراین ،ؤیتوان درخواست کرد روانشناسانی که به طور کلیی
دربار دین و ؤعنویت اطالعات درستی ندارند ،وارد قلمرو بررسی این ؤوضیو نشیوند نیه اینکیه
شایهتگی الزم برای یکپارنهکردن این قلمروها را در کاربرد ندارند.
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کنت آی .پارگاؤنت از جمله روانشناسانی است که خود را حائز این شایهیتگی دانهیته اسیت.
وی به عنوان قردی ؤعتقد به دین و ؤعنویت ،ؤیگوید ؤیدتها در حرقیهام بیه دنبیال یکپیارنگی و
ایجاد انهجام ؤیان دین و سالؤت بودم که این کار بتواند به نظریه ،تحقیی و کاربهیتهای بیالینی
ؤنهجمی ختم شود (پارگامنت  .)2007 2برای وی روشن است که روانشناسی دین و ؤعنویت در ایین
دهههای اخیر رشد نشمگیری داشته است .نه تنها این رشد نشیمگیر بازتیابی اسیت از تعیداد در
خور توجهی از پژوهشها ،ؤجلههای تخصصی و کتابهای راهنما ،بلکه این آثار در نشریات ؤهم

بهار و تابستان 13۹۶

و اصلی ظهور پیدا کردهاند .اؤا ،قکر ؤیکند جای آثاری ؤبتنی بر آؤیختگی روانشناسیی بیا دیین و
ؤعنویت خالی است که این ؤوضو  ،تدوین و تنظیم کتاب راهنمای روانشناسی ،دین و معنوی را
برایش ضروری کرده است .ؤیتوان گفیت کتیاب راهنمیای انجمین روانشناسیی اؤریکیا نشیانه و
و
(کاور رور
بزرگداشت این تحول ؤهیم اسیت

 .)201۴اؤیروزه بیر ایین ؤوضیو تواقی وجیود دارد کیه
1. Körver, J.
2. Pargament, K. I.

روانشناسی دین و ؤعنویت باید در زؤینههای علمی نندتخصصی و همهجانبه بررسیی شیود و بیه
طور ؤناسب جنبههای نظریهای و کاربردی آن یکپارنه گردد .به هر حال ،رشید نشیمگیر ؤباحیث
روانشناسی دین در سراسر جهان ،ؤوجب شده است تفکر تکرشتهای دربیار روانشناسیی دیین و
ؤعنویت در ؤفاهیم اساسی ،روششناسی و کاربردش در ؤعرض پرسش و نقد قرار گییرد .از سیوی
دیگر ،این کتاب گام بعدی است برای یکپارنهسازی زؤینههای ؤختلف نظری در روانشناسی دیین
و ؤعنویت که البته این اقدام را خود پارگاؤنت در کتیابش بیا عنیوان روانشناسری دیرن و سرازواری
( )1۹۹7آغییاز کییرد و در کتییاب درمررانگری آمیخترره بررا معنویر ( )2007اداؤییه یاقییت .در حقیقییت،
یکپارنه سازی نظریه و کاربرد کیه در کتیاب دوم پارگاؤنیت ظهیور پییدا کیرد ،در کتراب راهنمرای
روانشناسی دین و معنوی ؤحق شده است.
نوشیتۀ حاضییر ،تالشیی اسییت بیرای ؤعرقییی کتراب راهنمررای انجمرن روانشناسرری امریکررا در
روانشناسی ،دین و معنوی که کنت پارگاؤنت و همکارانش تدوین و تنظیم کردهانید .ایین ؤعرقیی
شاؤل ؤباحث ؤختلف از جمله ؤختصری دربار نویهندگان کتاب ،طرح و سیاختار کتیاب ،ؤیرور

بهنده شده است .در آخر نگاهی نقدآؤیز بر این کتاب ،به قلم کورور ( )201۴خواهیم داشت.
دربارۀ نویسندگان

به طور کلی 130 ،نفر در تهیه این ؤجموعه ؤسثر بودهاند .این نویهندگان در برخی قصول بیه طیور
ؤهتقل و در برخی دیگر به همراه همکاران ؤبحث ؤد نظر در ؤوضوعی خیاص را تیدوین کردهانید.
اؤا ویراستار اصلی کتابِ 1کنت آی .پارگاؤنت است .جولی آی .اکهالین و جیمز دبلییو .جیونز 2در

جلد اول وی را همراهی کردهاند و در جلد دوم ِآنیت ؤیاهونی 3و ادوارد پیی .شاقرنهیکی 4،ییاریگر
پارگاؤنت در تنظیم کتاب بودهاند.

کنیییت آی .پارگاؤنیییت در سیییال  1۹۵0در واشییینگتن دی سیییی ؤتولییید شییید .وی در سیییال
1. Editor
2. Jones, J. W.
3. Mahoney, A.
4. Shafranske, E. P.
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اجمالی بخشها و قصول کتاب ،عناوین قصول و اساؤی و نویهندگان هر قصل است .به هر حیال،
ً
به دلیل گهتردگی کتاب ،قصول به نحو اجمالی ؤعرقی شدهاند و عمیدتا بیه ترجمیۀ عنیوان قصیول

 1۹77دکت یرای خییود را از دانشییگاه ؤریلنیید 1دریاقییت کییرد و اکنییون اسییتاد ؤمتییاز دانشییگاه دولتییی
بولین گرین 2در اوهایو 3است .او عالقهؤند به پژوهش در حوز باورهای دینیی و سیالؤت اسیت کیه
تحقیقات ؤلی و بینالمللی ؤتعددی به ناؤش ثبت شده است .در حال حاضر ،ارتبیاط بیین دینیداری،
بهباشی روانشناختی و تنیدگی ؤوضوعات را ؤطالعه و بررسی ؤیکند و پروژ قعلی او کار بر روی این
ؤوضو است که «نگونه اقراد سالخوردهای که با اعتقادات دینی خود ؤشکل دارند راجیع بیه روابیط
خود با خداوند و ؤعنای زندگی نگاه ؤ بتی ندارند؛ حتیی پیس از کنتیرل سیالؤت جهیمی و روانیی و
ویژگیهای جمعیتشناختی ،در ؤعرض خطر بیشتری برای ؤرگ قرار دارنید» .همچنیین ،ؤوضیوعات
دیگری ؤانند جنبههای ادراک اؤر ؤقدس و نقش دریاقت اؤر ؤقدس در سالؤت ،ؤقیدسکردن ازدواج
و نقش آن در ثبات و کارآؤدی روابط زناشویی از جمله کارهای قعلیی او اسیت (دانشاگاه دولتای بولیناگ

گارین  .)201۴همچنین ،در روانشناسی بالینی ؤجوز دارد و ؤشغول قعالیت اسیت .پارگاؤنیت بییش از
 200ؤقاله درباره دین و ؤعنویت در روانشناسی ؤنتشر کرده است .از جمله کارهیای ؤعیروف وی در
حوز روانشناسی ،دین و ؤعنویت دو کتاب روانشناسی دین و سازواری ( )1۹۹7و درمرانگری آمیختره
با معنوی ( )2007است .هر دوی این آثار ؤشتمل بر برناؤهای نظامؤند از تحقیقات تجربیی ؤبتنیی بیر
17۶
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نظریه است که از طرحهای عملی برای کمک به ؤتخصصان برخوردار است.
جولی آی .اکهالین دکترای روانشناسی در دانشکد علوم روانشناختی دانشگاه ِکیسوسترن در
شهر اوهایو است .وی در قلمرو روانشناسی بالینی ،ؤ بتگرا و اجتماعی ؤشیغول قعالییت اسیت.
عالقۀ علمیپژوهشی وی نیز در حوز روانشناسی دین و ؤعنویت است کیه در حیال حاضیر در دو
ؤوضو ؤتمرکز است .1 :کشمکشهای دینیی و ؤعنیوی؛ و  .2علیل و پیاؤیدهای پدییدههای قیوق
طبیعی (به ؤعنای تبیینهای ؤاوراء طبیعی برای اتفاقات) (دانشگاه کیسوسترن .)2017
جیمز دبلیو .جونز دکترای خود را در دو رشتۀ قلهفه دین و روانشناسی کهیب کیرده اسیت و از
دانشگاه اوپهاالی سوئد دکترای اقتخاری دارد .او استاد برجهته دین و استادیار روانشناسی بیالینی
در دانشگاه روتگرز 4در نیوجرسی 5ایاالت ؤتحده است؛ جایی کیه بییش از نهیل سیال دورههیای
1. University of Maryland
2. Bowling Green State University
3. Ohio
4. Rutgers University
5. New Jersey

ؤختلف دینی و علمی گرراند .همچنین ،در دانشیکدههای تحصییالت تکمیلیی ؤربیوط بیه علیوم
انهانی ،پزشکی و الهیات تحصیل کرده است .نویهند پانزده کتاب و ؤقاالت ؤتعدد تخصصی در
قلمرو دین ،روانشناسی و علوم است .عضو ؤرکیز ؤطالعیات پیشیرقتۀ دیین و الهییات در دانشیگاه
کیمبریج انگلهتان 1بوده و از سال  1۹۶7در کالج سنت ادؤوند در کیمبریج عضو هیئیت تحریرییه
شده است .همچنین ،عضو انجمن روانشناسی آؤریکا است و به عنوان کشیش در کلیهای اسیقفی
ایاالت ؤتحده آؤریکا قعالیت ؤیکند (دانشگاه روتگرز .)2017
ِآنت ؤاهونی دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه هوستون 2و اسیتاد دانشیکد روانشناسیی در

دانشگاه دولتی بولین گرین شهر اوهایو است .تمرکز خانم ؤاهونی در قلمرو روانشناسیی دیین بیر
ؤوضو نقش ؤ بت و ؤنفی دین در قرد و خانواده است .وی در این باره ،پژوهشهایی را انجیام داده
و ؤقاالتی را ؤنتشر کرده است (دانشگاه دولتی بولینگ گرین .)201۴
ادوارد پی .شاقرنهکی دکترای روانشناسیی اسیت کیه در زؤینیههای روانتحلیلگیری و روانشناسیی
بالینی تخص

دارد .حضور حرقیهای او هماکنیون ،در دانشیگاه پپیدرین 3کالیفرنییا اسیت .آثیار وی در

قلمرو روانشناسی دین ؤتمرکز است .ؤهمترین اثر وی کتاب دین و شیوههای بالینی روانشناسی است.
4

طرح پارگاؤنت برای تدوین و تنظیم این کتاب طرحی برای درآؤیختن روانشناسی با دین و ؤعنویت
است .بیشتر کارهای پایه و نخهتین روانشناسی ،کوششی در جهیت نزدییککیردن روانشناسیی و
ِ
دین به یکدیگر بوده است (پارگامنت  .)2007به هر حال ،بخش اول در جلد اول کتاب شاهدی بیر آن
است که پارگاؤنت در این کتاب نیز در ؤهیر دستیابی به هدف خویش حرکت کرده اسیت؛ آنجیا
که ؤباح ی دربار یکپارنهسازی روانشناسی دین و ؤعنویت را در ؤحورهای اصلی ؤطرح ؤیکند.
این کتاب در ساختار کتاب راهنما =( 5دستناؤه ،کتاب ؤرجیع) تیدوین و تنظییم شیده اسیت.
دستناؤهها نوعی کتاب ؤرجع یا ؤجموعهای از کتابهای راهنما ههتند که دربردارنده اطالعات و
1. the Center for Advanced Religious and Theological Studies at Cambridge University in the UK
2. Houston
3. Pepperdine University
4. Religion and the Clinical Practice of Psychology
5. handbook
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طرح و ساختار کتاب
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ً
دادههای کاقی و قراگیری از ؤهائل بنیادی در یک ؤوضو است .سیاختار دسیتناؤهها ؤعمیوال بیه
گونهای سازؤان داده ؤیشود تا بتوان از آنها به عنوان کتاب ؤرجع آؤاده استفاده کرد .دستناؤهها از
ؤنابع ؤراجع تخصصی درباره ؤوضو یا دانشی خاص ههتند و اطالعات الزم برای شناخت داؤنیه
ؤوضو

را در دسترس قرار ؤیدهند (وی یپدیا

 .)2017دلیل اصیلی تهییه اغلیب دسیتناؤهها همیان

گهتردهبودن و اختصار آنها است تا خواننده کتاب بتواند نمایی کلیی از ؤوضیو ؤید نظیر کتیاب و
همچنین اطالعات بنیادین و کاقی در زؤینههای ؤختلف بحث ؤید نظیر در دسیترس داشیته باشید.
کتاب راهنمای روانشناسی ،دین و ؤعنویت خواسته است با دربرگیرقتن جیاؤعترین ؤوضیوعات در
این حوزه ،نمایی کلی از ؤوضو آؤیختگی روانشناسی با دین و ؤعنویت عرضه کند.
کتاب راهنمای دوجلدی روانشناسی ،دین و ؤعنویت شاؤل جیاؤعترین گزارشهیا از وضیعیت
قعلی ؤوضو روانشناسی ،دین و ؤعنویت است .این ؤجموعه هشیتمین اثیر از جملیه کتابهیای
راهنمای انجمن روانشناسی اؤریکا است که در نزدیک به  1۵00صفحه تنظیم و ؤنتشر شده است.
این کتاب را انجمن روانشناسی اؤریکا )APA( 1در  2013در واشنگتن 2ؤنتشر کرد .جلد اول ایین
کتاب شاؤل  ۴1قصل است کیه در نهیار بخیش سیازؤان یاقتیه و دربردارنید آخیرین نهیخههای
178
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بهروزشد نظریهها و پژوهشها در روانشناسی ؤعاصر ،دیین و ؤعنوییت اسیت .جلید دوم ،بیا 3۴

قصل در پنج بخش ،بر کاربرد روانشناسی دین و ؤعنویت ؤتمرکز شده است.
مرور اجمالی بخشها و فصلها
جلد  :1زمینه ،نظریه و پژوهش

3

همانگونه که بیان شد ،جلد اول کتاب شاؤل ؤباح ی زؤینهای ،نظیری و بنییادی در حیوز روانشناسیی،

بهار و تابستان 13۹۶

دین و ؤعنویت است .در حقیقت ،ؤطالب این جلد شاؤل ؤباح ی درباره روانشناسی کیاربردی ؤعطیوف
به دین و ؤعنویت است ،در حالی که جلد دوم کتاب به حیطه کاربرد اختصاص یاقته اسیت .جلید اول بیا
ؤقدؤهای شرو ؤیشود که پنج نفر تدوین کردهاند و همگی آنها از روانشناسان بالینی و ؤتعهد به دیین و
اول جلیید اول کتییاب ،جهییتارها و زؤینییههای یکپارنهسییازی
ؤرهبانیید .ؤحییور اصییلی در بخییش ِ
1. American Psychological Association
2. Washington, DC.
3. Context, Theory, and Research

روانشناسی ،دین و ؤعنویت است .سه بخش دیگر این جلد از کتاب ،وارد بررسی عمیی تر سیه پرسیش
شده است :نرا ؤردم دیندار و ؤعنوی ههتند؟ دینداری و ؤعنویبودن ؤردم نگونه اسیت؟ بیه نیه کهیی
دیندار و ؤعنوی ؤیگویند؟ بر اساس این پرسشها ،ؤدلهای تبیینکننیده بیرای دینیداری و ؤعنویبیودن،
جلوههای دینداری و نگونگی تجربههای ؤعنویبیودن و ؤباحیث ؤربیوط بیه گروههیای خیاص دینیی و
ؤعنوی ؤوضوعات اصلی بخشهای دیگر این جلد است.
بخش اول :عرصهپردازی :جستارها ،زمینهها ،مقیاسها و روششناسی

1. a search for the sacred

17۹
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ً
بخش اول در جلد اول کتاب ،شاؤل  ۴قصل است که عمدتا شاؤل بررسی ؤهائل بنیادی در حیوز
روان شناسی دین و ؤعنویت است .به طور کلی ،این بخش شیاؤل ؤبیاح ی دربیار یکپارنهسیازی
روانشناسی دین و ؤعنویت در ؤحورهای اصلی ،نشمانداز پویای دین در ایاالت ؤتحده اؤریکیا و
ؤقایهۀ آن با کشورهای اروپایی ،سنجش و اندازهگیری در روانشناسی دین و ؤعنویت ،و روشهای
کیفی و کمی در پژوهشهای روانشناسی دین و ؤعنویت است.
ً
قصل یک را ؤشترکا پنج ؤسلف تیدوین کردهانید کیه نیارنوب و نشیمانداز اصیلی پیروژه را نشیان
ؤیدهد .ؤحور اصلی آن پیشنهاد «انگار یکپارنهنگر» است که شاؤل پنج ؤوضیو اصیلی ؤیشیود.1 :
دین و ؤعنویت پدیدهای با ابعاد و سطوح نندگانهاند که از سطوح قردی تا جاؤعترین جنبیههای قرهنگیی
را دربرگرقته است؛  .2دین و ؤعنویت پدیدهای نندین ؤنظورهاند و برای اهداف ؤختلیف خیوب و بید بیه
آنها توجه شده است؛  .3نیازی قوری به یکپارنهسازی نظرییه ،تحقیی و کیاربرد وجیود دارد کیه بخیش
کیییاربرد آن دربردارنییید شیییرایط ،ؤهیییائل و زؤانهیییای ؤختلیییف بیییرای ؤیییداخالت اسیییت؛
 .۴به ؤنظور دستیابی به قواید دوسویه ،روانشناسی دین و ؤعنویت بایید بیه ؤهییر اصیلی روانشناسیی
وارد شود؛  .۵ضروی است ؤرزبندیهای این حوزه به واسطۀ دستیابی به تواققی دربیار تعرییف دیین و
تعریف ؤفهوم ؤهم و در حال تحول «ؤعنویت» ؤشخ شیود .در اداؤیۀ قصیل ییک ،ؤوقعییت ؤسلفیان
نهبت به تکاؤل ؤعانی ؤربوط به دین و ؤعنوییت ؤطیرح شیده اسیت .قطبیسیازی راییج دربیار دیین و
ؤعنویت – اینکه دربار دین و ؤعنویت گفته شود اؤری نهادی ،عینی ،ایهتا و بد است در برابر اینکیه گفتیه
شود اؤری قردی ،ذهنی ،پویا و خوب است -به این دلیل که برای نظریه ،تحقی و کیاربرد قاییدهای نیدارد
به کنار گراشته شده است .با پریرش تعریف پارگاؤنت از دین و ؤعنویت ؤبنی بیر جهیتوجو بیرای اؤیر
ؤقدس 1،ؤسلفان ؤرزها و دستورالعملهای تعریفکنندهای را برای اهداف این کتاب و حتی به طیور کلیی

برای ؤبحث روانشناسی دین و ؤعنویت تعیین کردهاند.
سه قصل دیگر این بخش نیز به سایر ؤوضوعات بنیادی پرداخته اسیت .قصیل دوم را دو ؤسلیف
تدوین کردهاند .ؤطالب این قصل شاؤل توصیف نشمانداز پویای دینی و ؤرهبی در ایاالت ؤتحده
است که نشان ؤیدهد به ؤراتب از کشورهای اروپایی کمتر ؤادیگرایانه است .قصل سوم را نییز دو
ؤسلف تدوین کردهاند و شاؤل ؤباح ی درباره ؤقیاسهای سنجش در روانشناسیی دیین و ؤعنوییت
است .این قصل عهدهدار ؤروری بر ؤقیاسهای بنییادی و کیاربردی توصیهشیده اسیت و همچنیین
بح ی را دربار ؤوضوعات اساسیی در ؤقیاسهیا و نحیوه بهبیود ؤقیاسهیای ساختهشیده پیگییری
ؤیکند .قصل نهارم به قلم رالف دبلیو .هود نوشته شده است .هود در این قصیل تنیو روشهیای
کیفی و کمی در حوز روانشناسی دین و ؤعنویت را ؤرور ؤیکند .همچنین ،بیه بررسییهای گوییا
در این بیاره اشیاره کیرده و ؤوضیوعات ؤختلیف روششیناختی را بررسیی کیرده اسیت .عنیاوین و
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ؤوضوعات قصولی که در این بخش تنظیم شده به همراه اساؤی ؤسلفان آن عبارت است از:
قصل  .1ترسیم الگویی یکپارنه برای روانشناسی دین و ؤعنویتِ /کنیت آی .پارگاؤنیتِ ،آنیت
ؤاهونی ،جولی آی .اکهالین ،جیمز دبلیو .جونز و ادوارد پی .شاقرنهکی
1
قصل  . 2باقتار اجتماعی دین و ؤعنویت در ایاالت ؤتحده /کریهیتوقر جیی .الیهیون و ؤایکیل
2
ِجی .ؤکقارلند
قصل  .3اندازهگیری در روانشناسی دینداری و ؤعنویت :ؤقیاسهای ؤوجود و ؤرزهیای جدیید/
4
پیتر سی .هیل 3و ایوان ادواردز
5
قصل  .۴تنو روششناسی در روانشناسی دین و ؤعنویت /رالف دبلیو .هود
بخش دوم :چرا مردم دیندار و معنوی هستند :مدلهای تبیینی

بهار و تابستان 13۹۶

بخش دوم ؤتکفل به دست دادن ؤدلهای تبیینی برای پاسخ به پرسش اول است که :نرا ؤردم دیندار و
ؤعنوی ههتند؟ از گرشته تالشهای اجتماعیعلمی ؤختلفی برای پرداختن بیه پاسیخ همیین پرسیش
انجییام شییده اسییت کییه در ؤقایهییه بییا آنهییا ،در کتییاب حاضییر اییین ؤوضییو ؤبتنییی بییر رویکردهییای
1. Ellison, C. G.
2. McFarland, M. J.
3. Hill, P. C.
4. Edwards, E.
5. Hood, R. W.

و
(کاور رور  .)201۴قصیلهایی کیه در ایین بخیش بیه پرسیش «نیرا؟»
غیرکاهشگرایانه بررسی ؤیشیود

ؤربوطاند بر نظریهها و تحقیقات ؤتأخرتر ؤتمرکزند .برخی ؤعتقدند دیین و ؤعنوییت ،ضیربهگیری در
برابر اضطراب و ترس از ؤرگاند؛ برخی دیگر هم دین را به خودؤهارگری 1یا خودنظمبخشیی 2ؤیرتبط
ؤیکنند؛ دین و ؤعنویت را نوعی رویکرد ؤیدانند ،یا بدان به عنوان نوعی نظام ؤعنایی انگیزشیی نگیاه
ؤیکنند .برخی دین و ؤعنویت را در ارتباط با صفات و کارکردهای شخصیت بررسی کردهاند یا دیین و
ؤعنوییت بیه عنیوان ؤحصیول الگیوگیری ؤعنیوی و ییادگیری اجتمیاعی در نظیر گرقتیه شیده اسییت؛

همبهتههای عصبزیهتشناختی تجربههای دینی را بررسی کردهاند ،ساختهای شناختی و تحیولی
دین را کاویدهاند ،ارتباط ؤتقابل قرهن و دین را بررسی کردهاند و به تبعیت از پارگاؤنت ،البته ،نه برای
آخرین بار ،دین و ؤعنویت را به عنوان جهتوجوی اؤر ؤقدس ؤطالعه کردهاند.
ؤسلفان این کتاب بدون است نا ،تأکید ؤیکنند که برای پاسخگویی بیه ایین پرسیش هییچ ؤیدلی
بهتنهایی کاقی نیهت و دین و ؤعنویت باید از نشماندازهای ؤختلف و تکمیلکننده دیده شود .دین
و ؤعنویت به نیازها و انگیزههای ؤتنو انهان توجه ؤیکند .در آخرین قصیل در بخیش دوم (قصیل
 )1۴پارگاؤ نت بر اساس ؤضمون و سیاق قصل اول نارنوب این کتاب راهنما را در تعریف دیین و
با این ترکر به کهانی که ؤیکوشند دین و ؤعنویت را در حد قرآیندهای روانشیناختی ،اجتمیاعی و
زیهتی صرف کاهش دهند -حمایت ؤیکند و با به دست دادن شواهدی تأکید ؤیکنید کیه دیین و
ؤعنویت قرآیندها و انگیزههای ؤتفاوت انهانی ههتند .عنیاوین و ؤوضیوعات قصیولی کیه در ایین
بخش تنظیم شده به همراه اساؤی ؤسلفان آن عبارت است از:
قصل  .۵زره ؤقدس :نقش دین به عنوان ضیربهگیری در برابیر اضیطرابهای زنیدگی و تیرس از
ؤرگ /ؤلیها سونکی 3،ؤارک ِجی .النداو 4و ِجف گرینبرگ

5

قصل  .۶دین ،خویشتنداری و خودنظمبخشی :نرا و نگونه با یکدیگر ارتباط دارنید؟ /ؤایکیل
1. self-control
2. self-regulation
3. Soenke, M.
4. Landau, M. J.
5. Greenberg, J.
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ؤعنویت به شکل ؤبهوط توضیح ؤیدهد .بهویژه ،از نظریهای غیرکاهشگرایانیه دربیار ؤعنوییت -

181

کال  1و ایوان سی .کارتر
ایِ .ؤک ِ
4
قصل  .7دین ،ؤعنویت و دلبهتگی /پر َ
گرنگویهت 3و لی ِای .کرکپاتریک
ِ
قصل  .8نرا دین؟ ؤعنا به ؤ ابه انگیزش /کریهتال ِال .پارک 5،دونالد ادؤوندسین 6و اؤیی هیال-
2

اسمیت

7

قصل  .۹ؤعنوییت ،دینیداری و شخصییت :ؤبیانی نظیری و کاربهیتهای تجربیی /رالیف ِال.
پیدؤنت 8و تریها ِای .ویکینز

9

ُ
قصل  .10ؤدلیابی ؤعنوی و یادگیری اجتماعی ؤعنویت و دین /داگ اؤان
11
قصل  .11عصبقیزیولوژی تجربههای دینی /جوانا َؤهلکو
قصل  .12شناخت ،تکاؤل و دین /جاستین ِالَ .ب ِرت 12و بانی پون زال

10

13

قصل  .13دین ،ؤعنویت و قرهن  :توضیح و جهت پیاؤدها ِ /کیت ؤیریم الوین ال

14

قصل  .1۴جهتوجو برای اؤر ؤقدس :به سوی نظریهای غیرکاهشگرایانیه در ؤعنوییت /کنیت

آی .پارگاؤنت
182
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بخش سوم به طیف گهتردهای از تجربههای دینی و ؤعنوی توجه ؤیکند و نگونگی ابراز این تجیارب
را ؤیکاود .هر ییک از قصیلهای ایین بخیش بیه طیور ؤجیزا دربردارنید ایین ؤوضیوعات ههیتند:

بهار و تابستان 13۹۶

1. McCullough, M. E.
2. Carter, E. C.
3. Granqvist, P.
4. Kirkpatrick, L. A.
5. Park, C. L.
6. Edmondson, D.
7. Hale-Smith, A.
8. Piedmont, R. L.
9. Wilkins, T. A.
10. Oman, D.
11. Maselko, J.
12. Barrett, J. L.
13. Zahl, B. P.
14. Loewenthal, K. M

خداپنداره 1،نیایش 2،ؤراقبۀ ؤعنوی 3،ؤراسمها و ؤناسک ؤرهبی 4،ؤقابلیۀ دینیی و ؤعنیوی 5،ؤعنوییت
رابطه در باقتار روابط خانوادگی 6،کشمکشهای دینی و ؤعنوی 7،نو دوستی 8،تجربۀ عرقانی 9،تبدل و
دگرگونی 10،قدردانی و گرشت 11،دین و شرارت در زؤینۀ نهلکشی 12.به طیور کلیی ،بخیش سیوم از
جلد اول این ؤوضو را روشن ؤیکنید کیه دیین و ؤعنوییت نقیدر پیچییده و ؤتنو انید و تجربیهها و
ً
ابرازهییای دینییی و ؤعنییوی در سییطح شییناختی ،عییاطفی و ارتبییاطی تقریبییا بیانتهییا اسییت .عنییاوین و
ؤوضوعات قصولی که در این بخش تنظیم شده به همراه اساؤی ؤسلفان آن عبارت است از:
قصل  .1۵خداپنداره و اؤر ؤقدس /تاد دبلیو .هال 13و آنی ام .قوجیکاوا

14

قصل  .1۶نیایش :ؤروری بر ادبیات تجربیِ /کوین ال .الد 15و برنارد اسپیلکا

16

قصل  .17ؤراقبۀ ؤعنوی ؤدرن :شیوهها و نتایج /اؤی بی .واچهولتز 17و الیزابت تی .آستین
قصل  .18ؤراسمها و ؤناسک ؤرهبیِ /الن ال .ایدلر

18

19

قصل  .1۹ؤقابلۀ دینی و ؤعنوی :آخرین نظریه و پژوهش /تری لین گال 20و ؤانال گیگیس -یانگر

21
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1. God image
2. prayer
3. spiritual meditation
4. rituals and practices
5. religious and spiritual coping
6. relational spirituality in the context of family relationships
7. religious and spiritual struggles
8. altruism
9. mystical experiences
10. gratitude and forgiveness
11. conversion and transformation
12. religion and evil in the context of genocide
13. Hall, T. W.
14. Fujikawa, A. M.
15. Ladd, K. L.
16. Spilka, B.
17. Wachholtz, A. B.
18. Austin, E. T.
19. Idler, E. L.
20. Gall, T. L.
21. Guiguis-Younger, M.

قصل  .20ؤعنویت ؤا :ؤعنویت رابطه در باقتار روابط خانوادگی /آنت ؤاهونی
قصل  .21تجربۀ عرقانی :ؤفهومسازیها ،اندازهگیری و همبهتهها /رالیف دبلییو .هیود و لهیلی
ِجی .قرانهیس

1

قصل  .22تجربۀ ؤعنوی :تبدل و دگرگونی /استیون ِجی .سند ِایج 2و شان پی .ؤو
قصل  .23قضایل :قدردانی و گرشت /رابرت دی .کارالیل 4و جو-آن تهان
قصل  .2۴دین ،ؤعنویت و نو دوستی /وسیلیس ساروقلو

3

5

6

قصل  .2۵کشمکشهای دینی و ؤعنوی /جولی آی .اکهالین
قصل  .2۶دین و شرارت در زؤینۀ نهلکشی /جیمز ای .والر

7

بخش چهارم :چه کسی مذهبی و معنوی است :گروههای خاص

قصول ؤربوط به بخش نهارم به بررسی این ؤوضو پرداختهاند که دین و ؤعنویت در جمعیتهای
خاص نگونه جلوهگر ؤیشوند .سن تقویمی ،از کودکی و خالل نوجوانی تیا کهنهیالی ،از جملیه
آشکارترین عواؤلی است که شکل ،کارکرد و نتایج دینداری و ؤعنویت را ؤشیخ
184
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ؤیدهد که دین و ؤعنویت بهوضوح تحیت تیأثیر عواؤیل خیانوادگی ،اجتمیاعی و قرهنگیی شیکل
ً
ؤیگیرد و صرقا انتخاب شخصی نیهت .دیگیر عواؤیل اینننیین عبیارت اسیت از :قوؤییتگرایی
(ؤطرحشده در قصولی راجع بیه اؤریکاییهیای اقریقاییتبیار ،هنیدیهای اؤریکیایی و بوؤیهیای
آالسکا ،اؤریکاییهای آسیاییتبار ،اهل اؤریکای التین) ،عضویت در خردهگروههیا ییا اقلیتهیای
قرهنگی (ؤانند ؤردان و زنان همجنسگرا) ،و پیوندجویی و گههت پیوند دینیی (آییین بیودا ،آییین
هنییدو ،یهییودیگری ،اسییالم ،ؤهیییحیت و گروههییای جاذبییهدار ،همییراه بییا از دییین برگشییتگان،
الادری کیشان و ؤنکران خدا) .عناوین و ؤوضوعات قصولی که در این بخش تنظیم شیده بیه همیراه

بهار و تابستان 13۹۶

اساؤی ؤسلفان آن عبارت است از:
1. Francis, L. J.
2. Sandage, S. J.
3. Moe, S. P.
4. Carlisle, R. D.
5. Tsang. J.
6. Saroglou, V.
7. Waller, J. E.

قصل  .27سرشت و کارکردهای دین و ؤعنویت در کودکان /کریس ِجی .بویاتزیس

1

پیاؤال ابهیتین کینی ،
قصل  .28جهتوجو برای اؤر ؤقدس :دین ،ؤعنویت و رشد نوجوانیِ /

2

خنل سانچز راؤوس 3و ِکیهی ِارین کالردی
5
قصل  .2۹ؤشغلههای دینی در واپهین سالهای زندگی /نیل کراوس
6
قصل  .30ایمان و اؤر ؤقدس در زندگی اقریقاییاؤریکایی /جیاکلین اس ؤیاتیس و نایاشیا ِای.
7
ِگریؤن  -سیمپهن
قصل  .31ؤعنویت و اؤر ؤقدس در ؤیان هندیهای اؤریکای شمالی و بوؤیان آالسیکا :اسیرار،
9
وحدت و پیوند در دنیایی خویشاوندی /جف کین  8و جوزف ای .تریمبل
قصل  .32ؤعنویت و دین اؤریکاییآسیایی :گونیاگونی ذاتیی ،یکتیایی و تیأثیرات روانشیناختی
َ
13
طوالنیؤدت  /اؤی ال .آی 10،جفری پی .بیورک 11،هوا بی .اپل 12و بو هوان
قصل  . 33دین و ؤعنویت در زندگی ؤردم اؤریکای التین ساکن در ایاالت ؤتحده /جوان کاس-
14
نیوینو
قصل  .3۴جماعت خیاص :ؤیردان و زنیان همجنسگیرای ؤعتقید در قرهنی ؤعاصیر اییاالت
4

ؤتحده /ادوئار قونتنوت
16
َ
قصل  .3۵آیین بیودا :آؤییزهای از دیین ،ؤعنوییت و روانشناسیی /جیان دریزتلیر و لوبهین
15

معرفی «کتاب راهنمای انجمن روانشناسی امریکا»...

1. Boyatzis, C. J.
2. King, P. E.
3. Ramos, J. S.
4. Clardy, C. E.
5. Krause, N.
6. Mattis, J. S.
7. Grayman- Simpson, N. A.
8. King, J.
9. Trimble, J. E.
10. Ai, A. L.
11. Bjorck, J. P.
12. Appel, H. B.
13. Huang, B.
14. Koss-Chioino, J.
15. Fontenot, E.
16. Dristeller, J.
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راپ ِگی

1

قصل  . 3۶هندوبودن به نه ؤعنا است؟ ؤروری بر عقاید و ؤناسک راییج هنیدو و تیأثیر آنهیا در

سالؤت  /نالینی تاراکهوا

2

قصل  .37دین ،ؤعنویت و روانشناسیی در یهیود /آدام بیی کیوهن 3،بنییاؤین جیی گیاروین 4و
هارولد گاروین

5

قصل  .38روانشناسی اسالم :دانش تجربیی ؤعاصیر ،دشیواریهای بیالقوه و رهنمودهیا بیرای
پژوهشهای آینده /هشام ابو رعیه

6

قصل  .3۹دین ؤهیحی :ؤروری الهیاتی و روانشناختی /ریچارد بک 7و آندره دی .هاوگن

8

قصل  .۴0ؤنکران خدا ،الادریکیشان و از دین برگشتگان  /هینز اشترایب 9و کنهتانتین کالین
قصل  .۴1گروهها و قرقههای پرجاذبه :تحلیل روانشناختی و اجتماعی /ؤارک گاالنتر
شناسی کاربردی دین و معنویت
جلد  :2روان
ِ

10

11

12

در حالی که قصول جلد اول کتاب شاؤل ؤباح ی «راجع به» روانشناسیی کیاربردی دربیار دیین و
ؤعنویت است ،جلد دوم این کتاب به این حیطه اختصاص یاقته است .همچون جلد اول ،این جلد

18۶
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از کتاب با ؤقدؤهای شرو ؤیشود که پنج نفر نگاشتهاند که همگی آنهیا از روانشناسیان بیالینی و
ؤتعهد به دین و ؤرهباند .بخش اول این جلد به ؤباح ی بنیادی دربار کاربرد روانشناسیی دیین و
ً
ؤعنوییت اختصیاص یاقتیه اسیت .ؤی ال در قصیل اول بییا عنیوان «از نظرییه تیا کیاربرد :بیه سییوی
کاربردی دین و ؤعنویت» ؤسلفان ابتدا به این نکته توجه کردهانید کیه شیکاف بیاریکی
روانشناسی
ِ

بهار و تابستان 13۹۶

1. Rapgay, L.
2. Tarakeshwar, N.
3. Cohen, A. B.
4. Gorvine, B. J.
5. Gorvine, H.
6. Abu-Raiya, H.
7. Beck, R.
8. Haugen, A. D.
9. Streib, H.
10. Klein, C.
11. Galanter, M.
12. An Applied Psychology of Religion and Spirituality

خود روانشناسی دین و ؤعنویت ،به طور کلیی
ؤیان اهداف پژوهش و کاربرد وجود دارد؛ نهتنها در ِ
ً
در رشتۀ روانشناسی ننین است .نقشهای حرقهای ؤحققان و ؤتخصصان ؤعموال تمایز جیدی از
یکدیگر دارند .این دو گروه از کارشناسان در ؤسسهات ؤختلف آؤوزش ؤیبینند و بیا سیازؤانهای
ؤتفاوت با یکدیگر ؤرتبط ؤیشوند .آنها با ؤقایهۀ ؤنابع دانش (کمی در برابر کیفی ،گیروه در برابیر
قرد) به ارزیابی ؤیپردازند .این شکاف به طور خاص در قلمرو روانشناسی دین و ؤعنویت عمی تر
است .بخشهای دیگر این جلد بهترتیب شاؤل این ؤباحث است :نشماندازها و جهتگیریهیای
ؤهم در زؤینۀ کاربرد روانشناسی دین و ؤعنویت برای تغیییر ،دیین و ؤعنوییت در عرصیۀ کارهیای
بالینی ،کاربرد دین و ؤعنویت در اوضا و احوال و ؤوقعیتهیای خیاص قیردی و اجتمیاعی ،و در
نهایت بخش آخر ،جهتگیریهای آینده برای روانشناسی کاربردی دین و ؤعنویت.
کاربردی دین و معنویت
بخش اول :درآمدی بر روانشناسی
ِ

به اذعان ؤسلفان ،دالیل خوبی وجود دارد که روانشناسی دین و ؤعنویت را نهتنها به ؤ ابه علم بلکیه
به ؤ ابه رشته ای کاربردی و ؤبتنی بر تجربه در نظر بگیریم .دین و ؤعنویت که با قرهنی اؤریکیایی
درآؤیخته ،راههای برون رقت را برای ؤشکالت وجودی قردی و جمعی به دست ؤیدهد .طب نظیر
به طور قزایندهای در حال اثباتشدن است .در اداؤه این قرآیند ،آنهیا بیر ایین عقییده اسیتوارند کیه
جنبههای نندبعدی ،نندبنیادی و نندسطحی دین و ؤعنویت باید در کاربرد روانشناسی یکپارنه
شوند و به واسطۀ کارهای ؤشترک در تیمهای بینرشتهای ُبعد ؤقیدس وجیود بیه طیور ؤناسیبتری
ؤحل توجه قرار گیرد .ؤفاهیم و ؤباحث بنیادی و اساسیتر ،در بخش ییک از جلید دوم ایین کتیاب
خیود روانشناسیان ،ؤهیائل اخالقیی
شاؤل بررسی این ؤوضوعات است :دینداری و ؤعنوییت در ِ
ؤعطوف به کنش ؤتقابل ؤیان روانشناسی و دین ،و ؤدلهای ؤختلف سالؤت و بیمارگونگی دیین و
ؤعنویت .عناوین و ؤوضوعات قصولی که در این بخش تنظییم شیده بیه همیراه اسیاؤی ؤسلفیان آن
عبارت است از:
کاربردی دین و ؤعنویت /کنت آی .پارگاؤنیت،
قصل  .1از نظریه تا کاربرد :به سوی روانشناسی
ِ

آنت ؤاهونی ،ادوارد پی شاقرنهکی ،جولی آی .اکهالین و جیمز دبلیو جونز

قصل  .2اعتقادات دینی و ؤعنوی ،پیوندجوییها و کار روانشناسیان /ادوارد پیی .شاقرنهیکی و

معرفی «کتاب راهنمای انجمن روانشناسی امریکا»...

ؤسلفان این کتاب راهنما ،اثر درآؤیختگی دین و ؤعنویت در ؤیداخالت درؤانکننیده و پیشگیرانیه،

187

جرؤی پی .کاؤینز
قصل  .3ؤباحث ارزشی و اخالقی :قصل ؤشترک روانشناسیی و دیین /ؤیارک ِای .یارهیاوس و
3
ورونیکا جانهون
4
قصل  .۴ؤدلهای دین و ؤعنویت سالم و ناسالم /بریان ِجی .تهینباوئر
1

2

بخش دوم :دین و معنویت از چشمانداز جهتگیریهای مهم برای تغییر

در بخش دوم ،ؤسلفان با پریرقتن این بحث که رویکردهای درآؤیخته با ؤعنویت بیه طیور ؤعمیول رقیبیی
بیرای دیگییر ؤییداخالت روانشییناختی ؤحهییوب نمیشییوند ،پییرداختن بییه دییین و ؤعنویییت را در باقتییار
نظریههای روانشناختی ؤعتبر و روشهای تغییر انتخاب کردهاند .با وجود این ،بر ایین ؤطلیب اسیتدالل
ؤیشود که روانشناسی کاربردی دین و ؤعنویت ؤیتواند در عرصۀ وسیعتر روانشناسی غنی شیود ،و بیه
روانشناسی کمک کند .پس از یک قصل دربار ارزیابی ؤشکالت دینداری و ؤعنوییت و ؤنیابع ؤوجیود
در ؤشاوره ،قصیولی کیه در پیی ؤیآیید شییوههایی را بررسیی ؤیکنید کیه دیین و ؤعنوییت در عمیل از
روانشناسییی روانپویشییی ،یییونگی ،شییناختیرقتاری ،نظامهییای خییانواده و جهتگیریهییای ؤبتنییی بییر
ذهنآگاهی بهره گرقته است .این بخش با قصلی دربیار شیباهتها و تفاوتهیای ؤوجیود ؤییان درؤیان
188
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درآؤیخته با ؤعنویت ،ؤشاوره کشیشی و هدایت ؤعنوی به پایان ؤیرسد .عنیاوین و ؤوضیوعات قصیولی
که در این بخش تنظیم شده به همراه اساؤی ؤسلفان آن عبارت است از:
قصل  .۵ارزیابی دین و ؤعنویت در زؤینۀ ؤشاوره و رواندرؤانی /دیوید آر .حاجی
قصل  .۶پرداختن به دین و ؤعنویت در درؤان از دیدگاهی روانپویشی /آنیا -ؤارییا ریتهیوتو 6و
5

ادوارد پی .شاقرنهکی
قصل  .7نگرش یون به ؤعنویت و دین /لیونل کاربت

7

بهار و تابستان 13۹۶

قصل  .8پرداختن به دین و ؤعنویت از دیدگاهی شناختیرقتاری /سیان  -یان تان

8

1. Cummins, J. P.
2. Yarhouse, M. A.
3. Johnson, V.
4. Zinnbauer, B. J.
5. Hodgy, D. R.
6. Rizzuto, A.
7. Corbett, L.
8. Tan, S.

أ
قصل  .۹دین و ؤعنویت :دیدگاهی ؤبتنی بر نظام خانواده در کار بالینی /قروؤا والش
3
قصل  .10آگاهی اندیشمندانه :ؤعنویت و رواندرؤانی /اریک آر برگمان 2،ؤادلین دبلیو سیگل،
6
ؤاروین جی .بلزر 4،دانیل ِجی .سیگل 5و ؤارگارت قویییل
قصییل  .11رویکردهییای ؤتفییاوت بییه دییین و ؤعنویییت :ؤشییاوره کشیشییی ،هییدایت ؤعنییوی و
7
رواندرؤانی یکپارنۀ ؤعنویِ /لن اسپری
1

بخش سوم :دین ،معنویت و کار بالینی

بخش سوم به نقش دین و ؤعنویت در یاریرسانی به اقراد ؤبتال به اقهردگی و اضطراب ،اخیتالالت
روانی حاد ،بیماریهای حاد و ؤزؤن ،اعتیاد ،اختالالت خیوردن و آسییبهای جنهیی ؤیپیردازد.
اک ر این قصول ؤاهیت دوسویۀ دین و ؤعنویت را برجهته ؤیکنند :ظرقیت قراهمکردن ؤنابع ؤ بیت
و نیروؤندیها برای ؤوقعیتهای بدی که ؤیتوانهت بدتر باشد .نندین قصیل در بخیش سیوم بیر
ظرقیت دین و ؤعنویت برای حرکت در ؤاورای سطوح قردی تأکیید ؤیکننید تیا بتواننید ؤشیکالت
اجتماعی شاؤل خشونت سیاسی ،آسیبهای بیین قیردی ،تعصیب و تبعییض نیژادی و ؤشیکالت
خانوادگی ؤعطوف به کودکان نیازؤند به ؤراقبتهای ویژ سالؤت را حیل کننید .در انتهیای بخیش
آنها ،ارتقای سالؤت و پیشگییری از بیمیاری در کلیهیاهای اؤریکاییاقریقیایی ،ارتقیای ؤقاوؤیت
همه یران در آشییفتگیها و نقییش دییین و ؤعنویییت در ؤییداخالت روانشناسییی ؤ بییت .عنییاوین و
ؤوضوعات قصولی که در این بخش تنظیم شده به همراه اساؤی ؤسلفان آن عبارت است از:
قصل  .12دین و ؤعنویت ،اقهردگی و اضطراب :نظریه ،پژوهش و کاربرد /سیمون داین
قصل  .13دین ،ؤعنویت و اختالل شدید روانی :از پژوهش تا کار بالینی /سیلویا ؤور

8

9

1. Walsh, F.
2. Bergemann, E. R.
3. Siegel, M. W.
4. Belzer, M. G.
5. Siegel, D. J.
6. Feuille, M.
7. Sperry, L.
8. Dein, S.
9. Mohr, S.
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سوم ،توجه قصول دیگر به این ؤباحث است :ؤشکالت آشکار دینی و ؤعنیوی و شییوههای بررسیی

18۹

قصل  .1۴دین و ؤعنویت در ؤقابله با بیماری شدید و ؤزؤن /هارولد جی .کونی

1

قصل  :1۵اعتیاد و جهتوجوی اؤیر ؤقیدس :دیین ،ؤعنوییت و ریشیهها و درؤیان اخیتالالت
تاؤس ِجی .جانهون
ؤصرف ؤوادِ /

2

قصل  :1۶دین و ؤعنویت در علتشناسی و درؤان اختالالت خوردن /اسکات پیی .ریچیاردز،

ساره اس .واینبرگر -لیتمن 4،سارا سوساو 5،ؤایکل امِ .برت

3

6

قصل  :17ؤعنویت ،دین و آسیب جنهی :یکپارنهکردن پژوهش ،نظرییه و کیار بیالینی /نیکیول

ِای .ؤاری ی اسوانک 7و لین دی .والده

8

قصل  :18روانشناسی خشونت دینیؤرهبی ؤعاصر :رویکردی نندبعدی /جیمز دبلیو .جونز
قصل  :1۹ابعاد دینی و ؤرهبی خشونتهای آسیبزا /راجر دی .قالوت 9و آندرئا ِکی .بالنچ

10

قصل  :20رویکرد یکپارنهسازی کاربردی برای بررسی نگونگی تأثیر یا خن اسیازی ؤیرهب و

ؤعنویت در تعصب و تبعیض /کری دانرین

11

قصل  :21رابطۀ ؤیان ؤعنویت ،دین و بیماری در خانوادههای کودکیان نیازؤنید بیه ؤراقبتهیای
1۹0

ویژ سالؤت /شیان کاتن 12،ؤیشائل اس .یی 13و ِجرن سی .ویکس

14
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قصل  :22ؤهائل ؤعنوی و دینی :یکپارنهکردن نظریه و کار بالینی /آرون ؤیاری ی اسیوانک 15و

نیکول ِای .ؤاری -اسوانک
1. Koenig, H. G.
2. Johnson, T. J.
3. Richards, P. S.
4. Weinberger-Litman, S. L.
5. Susov, S.
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6. Berrett, M. E.
7. Murray-Swank, N. A.
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11. Dochring, C.
12. Cotton, S.
13. Yi, M. S.
14. Weekes, J. C.
15. Murray-Swank, A.

قصل  :23ایمان و رقتار سالم :نقش کلیهای اؤریکاییاقریقایی در ارتقای سیالؤت و جلیوگیری
از بیماری /ؤارلین آلیکاکِ 1،کن رنیکو 2،الیزابت گرکن هوتن 3و ؤارتهی کی .کمپل

4

قصل  :2۴آیا دین و ؤعنویت ؤیتواند برناؤههای پیشگیری را برای زوجها ارتقیا دهید؟ /قرانیک

دی .قینچام 5و استیون آرِ .اچ .بیچ

6

قصل  :2۵نقش دین و ؤعنویت در ؤداخالت روانشناسی ؤ بت /ؤارک اس .رای 7،ناتنیئل جیی.

9
أ 8
کیدول
ِو ید ،آؤاندا ام .قلری و جولیا ای امِ .

10

بخش چهارم :کاربرد دین و معنویت در موقعیتهای خاص

بخش نهارم بر ؤوقعیتهایی قراتر از قعالیتهای بالینی و ؤراکز بهداشت روانی تمرکز کرده است:
دین در ؤوقعیتهای ؤختلف ،نظامهای ؤراقبت سالؤت ،ؤراکز اصالح و تربیت ،خدؤات نظاؤی و
سربازی ،ؤراکز آؤوزشی ،ؤحل کار و جواؤع دینیؤرهبی .ؤطرحکردن این ؤباحیث بیر ایین قیرض
استوار است که بهبود وضعیت انهان باید قراتر از باقتار درؤان قردی ؤحل توجه قرار گیرد .به اعتقاد
ؤشارکتکنندگان در تألیف این قصول ،دین و ؤعنویت ظرقیت گهیتردهای بیرای اقیراد ،خانوادههیا،
نهادها ،جواؤع و به طور کلی جاؤعۀ انهانی دارد .عناوین و ؤوضوعات قصیولی کیه در ایین بخیش
قصل  :2۶ؤشاوره با نهادهای دینی /تاؤس جی .پالنته
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قصل  :27بررسی دین و ؤعنویت در نظامهای ؤراقبت سالؤت  /ؤیشل ِجی .پیرس

12

قصل  :28بررسی دین و ؤعنوییت در وضیعیتهای تیأدیبی :نقیش برناؤیههای ایمیانؤحور در
1. Allicock, M.
2. Resnicow, K.
3. Hooten, E. G.
4. Campbell, M. K.
5. Fincham, F. D.
6. Beach, S. R. H.
7. Rye, M. S.
8. Wade, N .G.
9. Fleri, A. M.
10. Kidwell, J. E.
11. Plante, T. G.
12. Pearce, M. J.

معرفی «کتاب راهنمای انجمن روانشناسی امریکا»...

تنظیم شده به همراه اساؤی ؤسلفان آن عبارت است از:

1۹1

زندان /بایرون آر .جانهون

1

قصل  :2۹بررسی دین و ؤعنویت در وضعیتهای نظاؤی و خدؤات کهنهسربازان /دیوید دبلییو.
2
درنر 3،ؤارک دبلیو .اسمیت
قوی ،کنت دیِ .

4

قصل  :30بررسی دیین و ؤعنوییت در وضیعیتهای تربیتیی /آلیهیا برایانیت راکنبیاچ 5و تیایلر

تاونزند

6

قصل  :31بررسی دین و ؤعنویت در ؤحل کار /استفن آر .کارول

7

قصل  :32بررسی دین و ؤعنویت در جاؤعه :گردهمایی ؤرهبی به عنیوان ؤحیل ؤداخلیه ،ؤنبیع
جاؤعه و نفوذ جاؤعهِ /ک ِنت آی .ؤیتون 8،ؤاریانو آر .استو .دوؤینگو 9و آنا ام .ال .وستین

10

بخش پنجم :جهتگیریهای آینده برای روانشناسی دین و معنویت در کاربرد

بخش پنجم ،آخرین بخش از جلد دوم است که توجه را به دو ؤوضو ؤهیم ؤعطیوف کیرده اسیت:
ؤبحث آؤوزش در روان شناسی بالینی دین و ؤعنویت ،و تحقیقات تجربی دربار ؤداخالت دینیی و
ؤعنوی انطباق پریر .هر دوی ایین قصیول بیر اهمییت رشید نشیمگیر روانشناسیی بیالینی دیین و
1۹2
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ؤعنویت در عرصۀ آؤوزش و پژوهش تأکید ؤیکنند .جلد دوم ایین کتیاب ،بیا قهرسیت ؤوضیوعی
ً
حدودا  ۴0صفحهای به پایان ؤیرسد که البته این قهرست ؤربوط به هر دو جلد کتیاب اسیت .ایین
کتاب شاؤل قهرست اعالم ذکرشده نیهت .جا دارد قهرست اعالم در ناپها یا نهیخههای بعیدی
اضاقه شود و ؤحققان را در یاقتن ؤوضوعات و پژوهشها بر اساس نام ؤسثران یاری رساند .عنیاوین
و ؤوضوعات قصولی که در این بخش تنظیم شده به همراه اساؤی ؤسلفان آن عبارت است از:
قصل  :33گررگاههایی به سوی دانشآؤوختگی در روانشناسی بیالینی دیین و ؤعنوییت :ؤیدلی

بهار و تابستان 13۹۶

1. Johnson, B. R.
2. Foy, D. W.
3. Drescher, K. D.
4. Smith, M. W.
5. Rockenbach, A. B.
6. Townsend. T.
7. Carroll, S. R.
8. Maton, K. I.
9. Sto. Domingo, M. R.
10. Westin, A. M. L.

أ
برای صالحیتهای ؤعنوی /ویلیام َهد ِو أی

1

قصل  :3۴اجرای پژوهش تجربیی دربیار ؤیداخالت دینیی انطباقپیریرِ /ا ِو ِرت ال .ورتینگتیون
6
جیآر 2،.جاشوا ِان .هوک 3،دان ایِ .د أیویس 4،اوبری ال .گارتنر 5و دیوید ِجی .جنینگز دوم

نگاهی نقدآمیز به کتاب

ؤشخ

شدهاند که در یهودیت و ؤهیحیت تعریف شدهاند و آنگاه ،این ساز تعریفشیده از دیین

در زؤینههای کاربردی درآؤیخته است که در نتیجیه ،بیشیتر جهیتگیری روانشناسیانی را خواهید
داشت که رویآورد ؤهیحیانجیلی 7دارند .این دو عنصیر ،یعنیی بیتیوجهی بیه نقیش پدییدههای
1. Hathaway, W.
2. Worthington Jr., E. L.
3. Hook, J. N.
4. Davis, D. E.
5. Gartner, A. L.
6. Jennings II, D. J.
7. Evangelical Christian
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برای یک نفر به طور عادی ؤمکن نیهت بتواند از نشماندازهای نظریهپردازی ،تحقی و کیاربرد در
روان شناسی دین و ؤعنویت وارد کار شود و کار در خور توجهی انجام دهد .بلکه ،تالش ؤحققان و
ؤسلفان در کنار یکدیگر ؤی تواند این جورنین را کاؤل کند .همچنان که ؤعرقی ایین کتیاب در ایین
ً
ؤقال نمیتواند تمام آنچه را در کل  7۵قصل کتاب است نشان دهد .قطعا برخی اطالعات بیشیتری
نهبت به دیگران دارند و خطا نیز به طور ناؤحهوس ؤمکن است وارد کار شود .حتیی در ایین کیار
خواننیدگان کتیاب،
بزرگ هم ؤمکن است خطاهایی وجود داشته باشد .طبیعیی اسیت کیه از نظیر
ِ
برخی قصول نمر بیشتری نهبت به قصلهای دیگر بگیرند .بر این اساس ،دربیار ایین کتیاب بایید
گفت ای کاش شاؤل قصل یا قصلهایی دربار تاریخچه و پیشزؤینههای روانشناسی دین بود .نه
اینکه در بهیاری از کتابهای راهنما در ؤوضوعات دیگر شاهد قصولی درباره پیشزؤینۀ بحیث ییا
تاریخچهای در آن ؤوضو ههیتیم .تاریخچیۀ ؤناسیب و درسیتی دربیار روانشناسیی دیین نشیان
ؤیدهد که پیشگام این رشته بررسی پدیدههای غیرطبیعی بوده است تا جایی که اؤیروزه نییز ؤیردم
تمایل دارند ؤعنویت را با پدیدههای ؤیاورای طبیعیی ،تجربیههای خارقالعیاده و اقکیار اسیرارآؤیز
ؤرتبط کنند.
ً
به نظر ؤیرسد در باقتار قعلی ؤبحث حاضر ،دین و ؤعنویت عمیدتا بیر اسیاس قهیم و ادراکیی

ؤاورای طبیعی در روانشناسی دین و ؤعنویت و تأکید بر سینت یهودیؤهییحی ،بیه نظیر ؤیرسید
نگاهی ؤادیگرایانه به دین و ؤعنویت را القا ؤیکند (کورور

 .)201۴نهبهیا ،روانشناسیان دیین الزم

است دین و ؤعنو یت را بیشتر کارکردی و کمتر ؤبتنی بر قضاوت بنگرند .همچنیان کیه اصیل رشیتۀ
روانشناسی ننین ادعایی دارد که به پدیدههای انهانی نگاهی کارکردی و نه ؤبتنی بر قضیاوت دارد
که البته گاه این ادعا ؤتناقض به نظر ؤیرسد.
دربار این کتاب ،ؤتفکران اروپای غربی نکات نقدآؤیزی ؤطرح کردهانید .آنچیه در پیی ؤیآیید
جمعبندی این نکات است که کورور ( )201۴در ؤقالۀ «ؤروری بر کتاب راهنمای روانشناسی دیین
و ؤعنویت» بیان کرده است:
از هر زاویه ای که به این کتاب نگاه کنیم ،این کار کتاب راهنمایی ؤربیوط بیه اؤریکیای شیمالی
است .از ؤیان  130ؤسلف این کتاب ققط  13نفر ( 10درصد) خارج از ایاالت ؤتحده ساکناند که
در کانادا ،اروپای غربی یا اسرائیل ؤقیماند .بهییاری از قصیول ایین کتیاب از دییدگاهی اؤریکیایی
نوشته شده و به طور خاص دیدگاه نویهند اصیلی ایین کتیاب ،پارگاؤنیت ؤینعکس شیده اسیت و
ؤطالب تعدادی از دانشجویان قعلی و قدیم وی در این کتاب بازتابیده است .این خصیصه در جلید
1۹4

دوم بیشتر دیده ؤیشود .این وضعیت ؤوجب شده است کتاب ؤد نظر خارج از اقلیم اؤریکیا کمتیر
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ؤفید و کاربردی باشد ،بهویژه زؤانی که زؤینه و عمل روانشناسی دین و ؤعنویت بررسیی ؤیشیود.
ً
عالوه بر این ،دین و ؤعنویت عمدتا جایگاه ؤ بت و ؤفیدی را در حل ؤهائل شخصیی و اجتمیاعی
اقراد به خود اختصاص داده است .در حالی که از دیدگاه برخی (مانناد کاورور  )201۴ایین دییدگاه در
اروپای غربی دیدگاهی واقعنگرانه نیهت ،بلکه در ؤوقعیتهای ؤختلف اقراد بهیاری وجود دارنید
که دین و ؤعنویت را پدیدهای رنجآور ،زؤینهساز بیماری روانی و دست و پاگیر ؤیدانند.

بهار و تابستان 13۹۶

به طور کلی ،حضور و نقش دین و ؤعنویت و ارزیابی ؤربوط به آن در باقتیار اروپیای غربیی بیه
طور قاحش با ایاالت ؤتحده ؤتفاوت است .شکل  1 .۴0در قصل «ؤنکران خیدا ،الادریکیشیان و
از دین برگشتگان» نوشتۀ ؤسلفان آلمانی ،هینز اشترایب و کنهتانتین کالین (جلاد1

فصاا  )۴0در ایین

باره ننین نشان ؤیدهد که نمونهای ؤعرف از اقراد در اروپای غربی نهبت به نمونۀ ؤشابه در ایاالت
ؤتحده کمتر دیندار بوده اند .در بهیاری از کشورهای اروپایی ،نمودهای عموؤی ؤیرهبی و ؤعنیوی
رقتارهای اقراطگرایانه ؤحهوب ؤیشود .ؤراقبتهای کلیهایی و پیوندهای ؤرهبی خیلی کم است.
برای بهیاری از اقراد ،دیین و خیدا ؤوضیوعات ؤبهمیی ههیتند .در تحقیقیات ؤربیوط بیه ؤقابلیه،

راهبردهای ؤقابلهای ؤعنیوی و ؤیرهبی ،ؤگیر در نمونیههای ؤربیوط بیه ؤعتقیدان بیه ارتیدوکس و
سنتگرا ،بقیه بهسختی نقش دارد .ؤیان ؤعنویت درآؤیختیه بیا رواندرؤیانی از ییک سیو و ؤشیاور
ً
کشیشی و هدایتگریهای ؤعنوی ،از سوی دیگر ،خطکشی ؤتمایزکنند کاؤال روشنی وجود دارد.
نه اینکه دین و ؤعنویت ،ؤوضیوعی سیاختاری در دل رواندرؤیانی نیهیت ،و کشیشیان بیه عنیوان
کارشناسان حرقههای کلیهایی قلمداد ؤیشوند .حال آنکه کتاب حاضیر ایین ؤوضیو را ؤفیروض
انگاشته است که از دیدگاه همۀ روانشناسان و حتی ؤردم ؤیشیود دیین و ؤعنوییت در ؤقولیههایی
ؤانند رواندرؤانگری بیاؤیزد و ؤوضوعی ساختاری برای این حوزه قلمداد شود.
علیرغم ؤوضوعات ؤتعددی که در این کتاب ؤنعکس شده ،جای برخی ؤباحث خیالی اسیت؛
حال آنکه قلمرو روانشناسی دین و ؤعنویت ؤحل ؤناسبی برای جهتوجوی ایین ؤباحیث اسیت؛
ؤباح ی همچون :پدید تعل نندجانبۀ دینی؛ ارتباط با ؤوضیوعات ؤیاورای طبیعیت و تجربیههای
غیرطبیعی و اسرارآؤیز در حوز دین و ؤعنویت؛ بررسی تفاوت ؤیان ؤفاهیم دینداری و ؤعنویبیودن
از یک سو و بررسی ابعاد وجیودی انهیان از سیوی دیگیر؛ ؤهیئلۀ تیابآوری در ارتبیاط بیا دیین و
ؤعنویت؛ ؤراسمهای ؤرهبی به عنیوان قلیب و روح دیین و ؤعنوییت؛ و نقیش دیین و ؤعنوییت در
سازؤانهای بهداشت همگانی.

کلیدواژهها شناخته ؤیشوند :ؤتغیرهای ؤیانجی ،تجزیه و تحلییل قرآینیدهای ؤشیروط ،تحقیقیات
با روشهیای ترکیبشیده (ؤاننید ترکییب روشهیای کیفیی و کمیی) ،تحقیقیات طیولی و تحلییل
نیمر های ناهشیار.
ؤطالب نقدآؤیز کورور نشان از بررسی عالمانه و ؤطالعۀ دقی وی از این کتیاب اسیت .اؤیا ،بیه گفتیۀ
خودش ؤطرحکردن آن ؤهتلزم نشمپوشی از ویژگیهای ؤنحصر به قرد کتاب راهنمای روانشناسی دیرن
و معنوی نیهت .با وجود این بررسیهای نقدآؤیز ،هر کس این کتاب را بخوانید ییا بیدان ؤراجعیه کنید
ً
حتما به این نتیجه ؤیرسد که ؤنبعی عالی و حتی اصلی است و برای هر کس که در قلمیرو روانشناسیی
دین ،بهویژه در نارنوبهای کاربردی ،کار ؤیکند سرؤایهای ارزشمند به شمار ؤیآید.
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باقتار تحقیقات گزارششده در این کتاب خیالی از روششناسییهای پیچییدهتر و پیشیرقتهتری
ً
است کیه الزم اسیت بیدانها اشیاره شیود .ایین روشهیا همانهیایی ههیتند کیه ؤعمیوال بیا ایین
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