
sábado, 8 de janeiro de 2011بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

17:05
در روان شناسي دین از چھ مباحثي بحث مي شود و رویكرد غرب بھ این شاخھ از روانعنوان:

شناسي چیست؟
مناسک و رسومموضوع کلی:

739ردیف

در روان شناسي دین از چھ مباحثي بحث مي شود و رویكرد غرب بھ این شاخھ ازعنوان:
روان شناسي چیست؟

0موضوع جزئی:0زیر موضوع:

0موضوع خاص:

نویسنده:

مراجع:

http://www.rasekhoon.netسایت منبع:

متن سند:

روان شناسي دین رشتھ اي است كھ تاثیري را كھ در اعمال و اعتقادات دیني بر شخصیت دینداران بر جاي مي گذارد مورد بررسي قرار مي
دھد[1].  روان شناسي دین از آن دستھ علومي است كھ كاري بھ صدق و كذب گزاره ھاي دیني ندارد[2] بلكھ فقط از آن جھت كھ بھ عنوان یك
واقعیت در متن زندگي مردم وجود دارد و بر شخصیت و رفتار آنان تاثیر گذار است مورد توجھ و مطالعھ قرار مي گیرد و بھ بررسي انواع

تاثیرات و نحوه تاثیر گذاري آن مي پردازد؛ مثال اعتقاد بھ خدا كھ بھ عنوان یك باور در بشر وجود دارد و اعتقاد بھ این كھ محرمات و
واجباتي ھست؛ نسكي ھست و … كھ این ھا را از طریق روان شناختي بررسي مي كنیم.  كما این كھ دانشمندن بررسي كرده اند كھ مقوالت

دیني چھ تأثیري مي تواند در زندگي و جنبھ ھاي رواني داشتھ باشد و چھ مقدار مي تواند جلوي اضطراب ھا را بگیرد و یا زیاد بكند.  اگر با
دید روان شناسانھ تمام مقوالت دیني را مالحظھ بكنیم و تحقیق كنیم، مي شود روان شناسي دین؛ یعني ما از منظر روان شناسي بھ دین نگاه

كنیم.  بنابراین "روان شناسي دین بھ مطالعھ علمي دین از منظر روانشناختي مي پردازد.  در این علم رفتار دیني بر اساس قانونمندیھاي عمومي
رفتار مورد مطالعھ قرار مي گیرد و در آنھا ھضم مي شود.[3] "

روان شناسي دیني یعني روان شناسي از منظر دین و با پذیرش پیش فرض ھاي دیني، یا دیدگاه ھاي روان شناسانھ اي كھ از نصوص دیني
استخراج مي شود.  بھ عبارت دیگر یعني روان شناسي اي كھ بر مبناي فرھنگ دیني مي باشد و زیر بناي فكري آن را دین مي سازد و از دین
و مفاھیم آن در حوزه ي روان شناسي استفاده مي كند.[4] بنابراین در مقابل روان شناسي دیني روان شناسان سكوالر است كھ در ھیچ یك از
اركان دین بھره نمي گیرند.  روان شناسي سكوالر یعني ھمین روان شناسي موجود؛ چرا كھ اصوال روان شناسان اعتقاد بھ خدا نداشتند و اگر

ھم برخي معتقد بودند، سنتي بوده و بھ عنوان چیزي كھ از لحاظ علمي قابل اثبات نیست ولي فوایدي دارد كھ باید بھ آن باور داشت، بھ آن
نگاه مي كردند.  این روان شناسان، اصوال مفاھیم متافیزیكي و فلسفھ را غیر علمي و غیر قابل اثبات تلقي مي كنند و بھ دنبال قانونمندي ھاي
رواني و رفتاري رفتھ اند كھ آن ھا را كشف كنند و بر اساس این ذھنیت با انسان ھا برخورد كرده اند، بنابراین در یك قسمت ھایي بھ خاطر

دیدگاه ھاي خاص مادي كھ داشتند كار نكردند.  در نتیجھ تنگناھایي در این دیدگاھھا وجود دارد.
موضوع ھاي عمده مورد بررسي در روان شناسي دین:

1.  منشا دین كھ یكي از مھمترین مباحث است در باره آن بین اندیشمندان اختالف نظر است:
الف) ترس

ویل دورانت:  از لوكرتیوس حكیم رومي نقل مي كند كھ گفتھ:  ترس، نخستین مادر خدایان است و از میان اقسام ترس، خوف از مرگ مقام
مھمتري دارد.[5] راسل نیز مي گوید:  گمان مي كنم منشا مذھب قبل از ھر چیز ترس و وحشت باشد چون انسان خود را بي نھایت ناتوان
احساس مي كند علت اصلي وحشت او، سھ عامل است بالیاي طبیعي، ترس از كشتھ شدن توسط ھمنوعان خود، برخي اعمال شھواني او.

اینشتاین نیز مي گوید براي یك انسان ابتدایي ترس از مرگ، از گرسنگي، از جانوران وحشي، از مرض، ایجاد كننده زمینھ مذھبي اند.[6]
ب) جھل

ویل دورانت ھم چنین مي گوید:  احساس شگفتي از حوادثي كھ بر حسب تصادف ایجاد مي شود یا انسان نمي تواند علت آنھا را درك كند از
عواملي بوده است كھ اعتقادات دیني را سبب شده است.[7] اینشتاین نیز مي نویسد:  وقتي كھ انسان بھ حوادث مي نگرد علم و مذھب را بھ یك

دلیل ساده و روشن دو خصم آشتي ناپذیر مي یابد چون كسي كھ بھ قانون علیت معتقد است نمي تواند تصور كند كھ ممكن است موجودي در
بستر حوادث سد و مانعي ایجاد كند[8].  پس اعتقاد آنھا این است كھ ھر زمان روح كنجكاو بشر نتوانست علل طبیعي پدیده اي را بیابد دست

بدامن عوامل ماورایي و دین مي شود.
ج) فرضیھ جنسي فروید

فروید بر این باور است كھ دین نھ ناشي از ترس و جھل است و نھ عكس العمل در مقابل بي نظمي ھا است.  او ھمانطور كھ ھمھ حوادث
اجتماع را با غریزه جنسي تحلیل و توجیھ كرد خواست دین را با آن توجیھ كند و در نتیجھ گفت:  بشر در اجتماع، از نظر جنسي محرومیتھایي

پیدا كرد كھ ھمھ اینھا موجب شد تا غریزه عقب رانده شده و بھ شعور ناخودآگاه رود.  وقتي كھ آنجا رفت قیود اجتماعي مانع مي شود كھ
بیرون بیاید در این صورت این محرومیت ھا از راھھا و بھ شكل دیگري بروز مي كند كھ دین یكي از آنھاست.  پس ریشھ دین و اخالق

تمایالت جنسي است و عمر دین زماني بسر مي آید كھ غریزه جنسي كامال مطلق و آزاد گذاشتھ شود بطوري كھ ھیچ محرومیت جنسي وجود
نداشتھ باشد ولي دیري نپایید كھ حتي خودش از این حرفش برگشت.[9]

د) فطري بودن دین (یونگ)
یونگ (شاگرد و ھمكار فروید) مي گوید:  سخن فروید كھ دین از ناخودآگاه تراوش مي كند درست و صحیح است ولي اینكھ او خیال مي كند

عناصر روان ناخودآگاه بشر، منحصر در تمایالت جنسي اي كھ بھ شعور باطن گریختھ اند، بي اساس و باطل است.  انسان یك روان ناخودآگاه
فطري و طبیعي دارد كھ برخالف ادعاي فروید صرفا انباري كھ از شعور ظاھر در آن چیزھایي ریختھ شده و پر شده باشد نیست او مي
گوید:  فروید بھ قضیھ روان ناخودآگاه خوب پي برده بود اما بعدا بھ اشتباه خیال كرد كھ روان ناخودآگاه فقط از عناصر مطرود از شعور

ظاھر تشكیل مي گردد بلكھ روان ناخودآگاه جزء سرشت بشر است كھ ھم انبار عناصر رانده شده از ظاھر است و ھم دین بھ طور فطري در
آنجا وجود دارد.[10] و حق نیز این است كھ دین امري فطري است.

وقتي در ھشتاد سالگي رادیو بي بي سي با آقاي یونگ مصاحبھ مي كند و از او سؤال مي كند كھ آیا تو بھ خدا معتقدي؟ مي گوید:  من نیاز
ندارم كھ بھ خدا معتقد باشم؛ براي این كھ خدا را درك مي كنم.  ایشان مي گوید:  این ناخودآگاه درون، جایي است كھ خدا از آن سرچشمھ مي
گیرد؛ اما این كھ مطابق خارجي دارد یا نھ، من نمي دانم.  از حرف ھاي یونگ بر مي آید كھ ایشان واقعا معتقد بھ خدا و بقاي انسان و معاد
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است.[11]
2.  مطالعات تطبیقي

یكي از مباحثي كھ در روان شناسي دین مطرح است مطالعات تطبیقي است[12] بھ این معنا كھ با روش پرسشنامھ و مطالعات آماري و
مشاھده مستقیم دست بھ تحقیق مي زنند.  استنلي ھال (شاگرد ویلیام جیمز) و ھمفكرانش صرف بصیرت و خود شناسي را براي كار روان

شناسي كافي نمي دانند بلكھ استفاده از پرسش نامھ ھاي آماري را تجویز مي كنند.  مثال در مورد دینداري دانشمندان تحقیق كردند كھ از میان
فیزیكدانان درجھ یك 34%، و از میان فیزیكدانان درجھ دو 50%، و از میان روانشناسان درجھ یك و درجھ دو بھ ترتیب 13% و %32

خدا را قبول داشتند.  و ھم چنین در سال 1914 فیزیكدانان درجھ یك و دو بھ ترتیب 40% و 57%، و از میان روان شناسان درجھ یك و دو
ھر كدام بھ ترتیب 9% و 27% بھ معاد و جھان پس از مرگ اعتقاد داشتند.[13] مثال دیگرش این است كھ آیا فیزیك و فرم بدن در قبول

دین نقش دارد؟ كھ جرج كو (1900 م) پس از آزمایشات خود گفت:  فیزیك بدن در قبول دین موثر است و چاقھا، اكثرا مذھبي و ورزشكاران
كمتر متمایل بھ دین مي باشند.[14]

3.  تجربھ دیني[15]
بررسي تجارب دیني امروزه بھ محوري ترین موضوع مورد بررسي در روان شناسي دین تبدیل شده است.  انسان ھمواره در جستجوي

دستیابي بھ حاالت نوین و متمایز ھشیاري بوده است و بر ھمین اساس در ھر فرھنگي رد پاي مفھوم سازیھاي مختلف در خصوص تجربھ
ھاي دیني و عرفاني قابل ردیابي است.  اولین بار مطالعات علمي نظامند تجارب دیني توسط ویلیام جیمز شروع شد كھ در خصوص علل و

تاثیر تجارب عرفاني، دعا، زھد ورزي بود و بعد ھا با بررسي آثار داروھا، زیر بناھاي جسمي و عصب شناختي، تئوري محرومیت و مراقبھ
را در خصوص تجربھ دیني ادامھ یافت.  در میان این مباحث، مطالعھ تاثیر داروھا در تجربھ دیني توجھ محققین بسیاري را بھ خود جلب نمود
كھ دست بھ آزمایشات فراوان زدند.  در كنار بررسي داروھا در تجربھ دیني، مطالعات در مورد زیر بناي عصب شناختي و جسماني تجارب

دیني بر نقش ناحیھ گیجگاھي مغز در تجربھ دیني صحھ گذاشتند.
4.  پرستش و دعا:  در این بحث، پرستش شامل قرباني كردن، دعا و موسیقي، عبادت گروھي بررسي مي شود و اینكھ چگونھ این عقاید در

فعالیتھاي بدني جلوه گر مي شود مثال قرباني كردن نیاز عمیق انسان براي فداكاري است بدون اینكھ چرائي آنرا بھ صورت روشن درك كند.
قرباني كردن خشم و عصبانیت را در فرد و جامعھ فرو مي نشاند.  دعا نیز مي تواند بھ مثابھ ابزار سازش تلقي شود و در موقعیتي بكار رود

كھ سایر روشھا بھ نتیجھ نرسیده باشند و از اینجا معلوم مي شود كھ دعاي متفكرانھ بھ ارتباط با خدا منجر مي شود.[16]
5.  ارتباط دین و شخصیت[17]

یكي از مباحث این علم، نقش شخصیت افراد در اعتقادات و رفتار دیني است.  بررسي شخصیت و تدین، اندازه گیري میزان دینداري، ارتباط
دین با صفات عمومي شخصیت، اقتدار دیني و جزم اندیشي، جستجو براي بدست آوردن مفھوم زندگي، تفاوت ھاي جنسي در مورد دین از

جملھ این مباحث است.  مثال زنان تقریبا در تمام جنبھ ھاي دین بیشتر فعال ھستند و یا كشیش ھاي متعصب تا حدود زیادي جزم اندیش ھستند.
6.  دین و سالمت رواني و جسماني

یكي از مسایل روان شناسي دین، بررسي پیامد ھاي مثبت دین است مثال دینداران بھ طور متوسط از سایرین خوشحال ترند این رضایتمندي بھ
خاطر ارتباط با خدا و تاثیر پیامدھاي مثبت آن است.  عقاید دیني مثل زندگي پس از مرگ و اینكھ خداوند ناظر اعمال ماست منجر بھ احساس
ھدف در زندگي و از بین رفتن ترس از مرگ مي شود كھ سرچشمھ خوشنودي است.  ھم چنین ازدواج میان متدینین توام با خوشي و شادماني
است و استمرار آن بیشتر از سایر مردم است كھ سبب ایجاد آرامش روحي و رواني در فرد و خانواده مي شود.  و نیز دین بھ طور سنتي با

شفا دادن آالم روحي مرتبط بوده است افراد متدین در جامعھ نسبت بھ سایرین سالم تر ھستند زیرا رفتار سالمي را در پیش مي گیرند و
بھداشت روحي و رواني خود را با تدین حفظ مي كند.[18]
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