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 دین چگونھ در زندگی انسانھا بھ وجود آمده است؟ آیا افراد دیندار شخصیت خاصی دارند؟ آیا دینداری با رضایت مندی افراد از زندگی رابطھ

مستقیم دارد؟ آیا دینداران سالمت جسمی و بھداشت روانی بیشتری دارند؟ آیا دینداری بر کاھش جرم و جنایت و اعمال خالف دیگر مؤثر
است؟ آیا دینداری بر افزایش حس نوع دوستی، کمک بھ دیگران و کارھای خیریھ تأثیر دارد؟ آیا راھی برای سنجش دینداری افراد وجود

ھ اند. ً ابعاد دینداری چیست؟ و… اینھا نمونھ ای از مسائلی ھستند کھ در روانشناسی دین مورد توجّ دارد؟ اصوال
ع نظامھای روانشناختی دین و ّ د تعاریف روانشناسی دین نشانگر تنو ّ دی از روانشناسی دین ارائھ شده است.  تعد  تا بھ امروز تعاریف متعدّ
گوناگونی روی آوردھا در این گستره است[1].  مجموعھ ای از تعاریف روان شناختی کھ توسط روان شناسان غربی از دین ارائھ شده  است،

ِ تنوع و اختالف در تعریف روان شناسی دین یاری کند: می تواند ما را در فھم چرایی

1-   ویلیام جیمز(James/1842-1910):  دین عبارت است از تأثرات و احساسات و رویدادھایی کھ برای ھر انسانی در عالم تنھایی و
دور از ھمھ بستگی ھا، برای او روی می دھد بھ طوری کھ انسان از این مجموعھ در می یابد کھ بین او و آن چیزی کھ آن را امر خدایی

می نامد رابطھ ای برقرار است.
2-   یونگ(Jung/1875-1961):  معنای دین متناسب با ریشھ آن در زبان التین، عبارت است از تفکر از روی وجدان و با کمال توجھ.

3-   شالیرماخر(Schleiermacher/1768-1834):  وی دین را با احساس و بھ طور جزئی با احساس وابستگی ربط می دھد.
4-   ساموئل کینگ(King,G.):  دین عبارت است از ایمان بھ قوای ماوراءالطبیعھ و یا مرموزی کھ ناشی از احساس ترس و وحشت و

پرستش است.
5-   روپل(Ruppel,H.J):  دین احساس وابستگی حیات انسان بھ یک روح اسرار آمیز است کھ خود را بھ او وابستھ می داند و احساس اتحاد

و یگانگی با او و جھان دارد، و از این احساس لذت می برد.
6-   کواستن بام(Koesten Baum):  دین تالش انسان است تا برای حالت نا امیدانھ محدودیت خودش کاری انجام دھد.

7-   فروید(Fruied/1856-1939):  دین کاوش انسان برای یافتن تسلی دھنده ھای آسمانی است تا او را در غلبھ بر حوادث بیمناک زندگی
کمک کند[2].

 اگرچھ از نگاه اسالم اغلب این تعاریف با مشکل اساسی و مبنایی روبرو است کھ این مقال در صدد نقد آنھا نیست، اما با نگاھی گذرا بھ
تعاریف فوق، می توان گستردگی روی کردھا و زوایای دید روان شناسان بھ مقولھ دین را دریافت.  ھمین امر، ارائھ تعریفی جامع و مانع از

روان شناسی دین، کھ ھمھ بر آن اجماع داشتھ باشند را با مشکل روبرو کرده است.  با این وجود،کالینز(Colins,G.R.) معتقد است   احتماالً 
تعریفی بھتر از تعریف تاولس(Thouless,R.H.) وجود ندارد.  بھ نظر تاولس، مطالعھ روان شناختی درباره دین در صدد «درک رفتار

دینی از طریق بھ کار بستن اصول روان شناختی ای است کھ از مطالعھ رفتار غیر دینی بھ دست آمده اند».  واژه روان شناسی اگرچھ بر اساس
ً می توان تعریف زیر را مورد قبول دانست:  «مطالعھ علمی رفتار و فرایند ھای مکاتب گوناگون روان شناختی متفاوت است، ولی تقریبا

روانی».  بنابراین بھ طور خالصھ می توان گفت:  روان شناسی دین عبارت است از مطالعة علمی رفتارھا و فرایندھای روانی کھ رنگ دینی
دارند[3].  در مجموع با وجود تعاریف متعددی کھ از روان شناسی دین ارائھ شده است بھ نظر می رسد بازگشت ھمھ آنھا بھ این تعریف کوتاه

«مطالعھ دین از منظر روان شناختی» باشد[4].
 ریشھ ھا، اھداف و جھت گیریھای گوناگون در روانشناسی دین، فرایند بالندگی آن را بھ ترتیبی ھدایت کرده است کھ امروزه ماھیتی «بین

ّھان، دو قطب عمده ای ھستند کھ بھ این گستره روی  آورده اند ی نیز متأل ّ رشتھ ای» یافتھ است.  روانشناسان (دیندار، ملحد، و بی طرف) و تا حد
ِ استفاده از یافتھ ھای آن در جھت اھداف خود، روانشناسی دین را نیز تغذیھ می کنند.  در واقع روانشناسی دین و الھیات بھ طور و در عین

متقابل برای یکدیگر مسألھ می آفرینند و از این طریق موجب غنای یکدیگر می گردند.  ماھیّت بین رشتھ ای امروزی روانشناسی دین سبب شده
است کھ عالوه بر تخصص در روانشناسی، ورود بھ این گستره منوط بھ کسب دانش در الھیات، متافیزیک، اخالق، و اسطوره شناسی شود[5].

  پیدایش روان شناسی دین را نمی توان بھ کار یک فرد یا گروھی از متفکران نسبت داد.  از سوی دیگر مشکل بتوان از تولد و پیدایش دفعی
این رشتھ سخن گفت.  بلکھ می توان گفت کھ روان شناسی دین برخاستھ از فضای خاصی است کھ در آن، روش علمی و دین پژوھی بھ نحوی
پیش رفتند کھ چون ھر دو در معرض پرسشھای مختلفی قرار گرفتند بھ یکدیگر نزدیک شدند.  از این طریق روان شناسی دین ھم مورد توجھ
دین پژوھی قرار گرفت و ھم روان شناسی[6].  بھ طور کلی در شکل گیری روان شناسی دین امروزی، سھ سنت انگلیسی-آمریکایی، آلمانی و

فرانسوی، سھم عمده داشتند کھ با بررسی این سھ سنت می توان تاریخچھ شکل گیری روان شناسی دین را پیگیری کرد:
1.  سنت انگلیسی- آمریکایی

 رویکرد تجربی و حتی آزمایشگاھی بھ دین و نگاه توصیفی در مطالعات دینی، مھمترین ویژگی این سنت است.  گ
ِ تفاوت ھای فردی است و نخستین کسی است کھ از روش آماریِ  التون(Galton/1921-1822) دانشمند انگلیسی، بنیان گذار روان شناسی

ھمبستگی در این زمینھ استفاده کرد.  استنلی ھال(Hall/1924-1844) از بنیان گذاران روان شناسی دین در آمریکا است.  وی برای این
منظور دانشکده روان شناسی دین در دانشگاه کالرک را تأسیس کرد.  جیمز لوبا(Leuba,J.H.) و ادوین استاربوک(Starbuck,E.D.) نیز

از شاگردان برجستھ ھال ھستند کھ بر مطالعھ تجربھ ھایی چون ایمان آوری، دعا و حاالت عرفانی با کاربرد روشھای پرسشنامھ، مصاحبھ
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شخصی، زندگی نامھ ھای خودنوشت و دیگر روش ھای تجربی کھ قابل تجزیھ و تحلیل، رده بندی و سنجش آماری اند، تأکید داشتند[7].

2.  سنت آلمانی
ً روان شناسان، روان شناسی دین را پیشرفت دادند، در آلمان، این رشتھ بیشتر زمینھ کار و در قلمرو بحث  در حالی کھ در آمریکا، عمدتا

فیلسوفان و عالمان الھیات بود.  برای مثال در آثار شالیر ماخر(Schleiermacher/1768-1834)، دیدگاه روان شناختی در مقایسھ با
(Jung)یونگ (Fruied/1856-1939)فروید ، (Wundt,W. /1920-1832)موضع الھیاتی، در درجھ دوم اھمیت داشت.  ویلھلم وونت

و اریکسون(Ericson,E.) از دانشمندان این سنت ھستند[8].

3.  سنت فرانسوی
 عمده مساعدت دانشمندان فرانسوی در زمینھ روان شناسی دین، آثاری است کھ در حیطھ روان شناسی مرضی عرضھ کرده اند، اگر چھ عالقھ
بھ بحث درباره ارتباط بیماری روانی با دینداری، در دو سنت دیگر نیز وجود داشتھ است، اما در فرانسھ، برخی از بزرگترین آسیب شناسان

قرن نوزدھم، توجھ مستمری بھ این امر نشان داده اند.  ژان مارتین شارکو[9](Charcot,J.M./1893-1825)، تئودور
فلورنو(Flournoy,T./1920-1854)، ژرژ برژه(Berguer,G./1945-1873) و ژان پیاژه(Piajet, J./1980-1896) از پیشروان

این سنت بھ شمار می روند.
ً روان شناسی دین در انزوا قرار گرفت و با   پس از این دوره با پیدایش مکتب رفتاری نگری(دھھ 1930 تا 1960) در روان شناسی، عمال

افول مواجھ گردید.  زیرا تحقیق در مسائل دینی با روش تنگ نظرانھ و محدود رفتاری نگری بھ ندرت میسر می شد.  اما با از بین رفتن
رفتاری نگری، دوباره روان شناسی دین مورد توجھ جدی روان شناسان و دین پژوھان قرار گرفت و ھم اکنون یکی از رشتھ ھای مورد توجھ

در دانشگاه ھای روان شناسی دنیا می باشد[10].

روش شناسی
عی استفاده کنند.  این ابزارھا شامل تجزیھ و ّ  پیچیدگی رفتار و تجربھ مذھبی روان شناسان را واداشتھ است تا از ابزارھای اندازه گیری متنو

تحلیل گزارش ھا و درون نگری ھای شخصی، مشاھده بالینی، طبیعی و مشارکتی، استفاده از نظرسنجی ھا، پرسش نامھ ھا، و مصاحبھ ھای
شخصی دقیق؛ استفاده از اسنادی از قبیل دفتر خاطرات و زندگی نامھ شخصی افراد مذھبی، استفاده از آزمون ھای شخصیت، مطالعھ اسناد و

مدارک مذھبی مانند کتاب مقدّس و بھ کار بردن فنون آزمایشگاھی می شوند.  مطالعھ علمی مذھب رو بھ پیشرفت است، اما این پیشرفت بھ
کندی و بھ سختی صورت می گیرد؛ چون تعریف و سنجش دقیق بسیاری از پدیده ھای مذھبی مانند «ایمان»، «اعتقاد»، «روی آوردن بھ

دین» و «تعھد» بھ آسانی ممکن نیست.[11]

تفاوت روان شناسی دین با روان شناسی دینی
 باید توجھ داشت کھ روان شناسی دین(psychology of religion)، با روان شناسی دینی(religious psychology) متفاوت است.  در
روان شناسی دین-کھ رشتھ ای فرعی از روان شناسی است-، روان شناسی بھ منزلھ مبنایی برای ارائھ تفسیر از پدیده ھای دینی در نظر گرفتھ
ً یک پدیده دینی مثل عزاداری، ممکن است ھم تبیین روان شناختی داشتھ باشد و ھم تبیین جامعھ شناختی و تبیینھایی از انواع می شود.  مثال

دیگر، اما در این گستره این پدیده را فقط از دید روان شناختی تبیین میکنیم.  در مقابل، در روان شناسی دینی-کھ شاخھ ای از علم دینی است-
باورھای مذھبی بھ منزلھ اصل و منبع قرار می گیرند و روان شناسی در چارچوب آن باور ھا جستجو می شود[12].

مسائل روان شناسی دین
 برخی مسائل کھ در روان شناسی دین مورد مطالعھ و تحقیق قرار می گیرند عبارتند از:

منشأ پیدایش دین و فرایند تحول دینداری
دانشمندان پیشگام در روان شناسی دین، در این مورد بھ تبیین ریشھ ھای تاریخی دینداری آدمی پرداختند، اما روان شناسان  دین امروزی بھ جای

پرداختن بھ ریشھ ھای تاریخی پیدایش دین بھ فرایند تحول دینداری در یک انسان می پردازند.  ایمان دینی یک کودک بھ موازات تحول وی و
درک او از ارزشھای اخالقی و مفاھیم قدسی و اعمال دینی متحول می شود؛ بھ بیان دیگر، تحول روان شناختی فرد از تولد تا مرگ، دیدگاه

وی نسبت بھ خدا و جھان را نیز دگرگون می سازد[13].

تجربھ دینی
 تجربھ دینی یکی از مھمترین مسائلی است کھ در روان شناسی دین، مورد بررسی قرار می گیرد.  تجربھ ھای دینی در ھمھ فرھنگ ھا،

توصیفات مشترکی چون؛  قابل بیان نبودن، آغشتگی بھ استعاره ھا و نماد ھای متعدد و ھمراه بودن با شادی، شعف و ھیجان ھای عمیق و مثبت،
دارند.  روان شناسی دین با پرداختن بھ تجربھ دینی، زوایای متعددی را در آن مورد کنکاش قرار می دھد.  ماھیت روان شناختی مراقبھ، مفاھیم

 ِ دینی در رؤیا، دگرگونی در حالت ھشیاری، اثر داروھا در تحریک تجربھ دینی، تأثیر دین در آسیب شناسی روانی، شوریدگی، قدرت و اثر
احساس بخشیده شدن و التیام اختالالت جسمانی و روان شناختی بر اثر تجربھ دینی، از جملھ موضوعاتی ھستند کھ در تجربھ دینی مورد مطالعھ

قرار می گیرند[14].

ارتباط دین و شخصیت
 در این زمینھ از دو محور بحث می شود؛  از طرفی تأثیر دین بر ابعاد مختلف شخصیت مورد مطالعھ قرار می گیرد و از طرفی دیگر اینکھ

چھ اشخاصی با چھ نوع شخصیتی مجذوب دین می شوند، بررسی می شود[15].

دین و مداخالت درمانی
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 از آنجا کھ باورھای دینی در شخصیت افراد جایگاه ویژه ای دارد،  متخصصین مشاوره و روان درمانی، با بھره گیری از این باورھا می توانند
در فرایند روان درمانی تسریع کنند[16].

پویایی رفتار مذھبی
 پاول پرویسر(Paul Pruyser) در کتابی مھم تحت عنوان روان شناسی پویای دین، اظھار داشت کھ مذھب بر ادراک فرایندھای عقلی،

تفکر، کنش ھای زبانی، ھیجان، رفتار حرکتی، روابط بین شخصی و رابطھ فرد با اشیا، عقاید، و خود تأثیر می گذارد و از آن ھا تأثیر
می پذیرد.  در حال حاضر، ھرچند این موضوعات حجم کمی از روان شناسی دین را بھ خود اختصاص داده اند، اما رابطھ بین روان شناسی و

مذھب از ظرفیت باالیی برای پژوھش ھای آینده برخوردار است[17].

سنجش دینداری
 پس از پیدایش روان شناسی آماری از زمان گالتون، دانشمندان در پی بدست آوردن راھی دقیق برای سنجش دینداری افراد برآمدند.  نخستین

وظیفھ اصلی روان شناسان آماری دین، ایجاد ابزارھای دقیق و قابل اعتماد برای سنجش دینداری فردی است و دومین وظیفھ اصلی آنھا،
جستجو در ویژگی ھای شخصیتی، نگرشھا و دیگر متغیرھا برای یافتن ھمبستھ ھای مذھبی است[18].

کارکرد ھای دین از منظر روانشناختی
 روان  شناسان دین با استفاده از روشھای علمی و حتی آزمایشگاھی امروزه فواید بسیاری برای دینداری ثابت کرده اند.  پاره ای ازکارکرد ھای

روان شناختی دین و دینداری عبارتند از:
1.معنی بخشی بھ حیات

2.بھداشت، سالمت و آرامش روان
3.  سازگاری جھان درون و برون؛ کاھش رنجھا

4.  ھدف بخشی و ایده آل پروری
5.  پاسخ بھ احساس تنھایی

6.  تقویت قدرت کنترل غرایز و …[19].

بنیادھای زیست شناختی دین
 امروزه روان شناسان دین در پی کشف حقیقتی زیستی برای دینداری ھستند و بھ این منظور با روشھای تجربی و آزمایشگاھی بھ بررسی
رابطھ حاالت جسمانی و تجربھ دینی می پردازند.  تأثیر وراثت را در دینداری بررسی می کنند.  از حاالت خلسھ ای و مراقبھ ای نقشھ برداری

می کنند.  اینکھ آیا مزاج ھای چھارگانھ انسان، در دینداری او تأثیر دارد؟ آیا ریاضتھای جسمانی در سطح دینداری افراد مؤثر است؟ و اینکھ آیا
استعمال مواد مخدر با دینداری رابطھ مند است یا خیر، ھمھ از مسائلی ھستند کھ در روان شناسی دین تحت عنوان بنیاد ھای زیست شناختی دین

مورد بررسی قرار می گیرند[20].

--------------------------------------------------------------------------------

1.  قربانی، نیما، روان شناسی دین:  یک روی آورد علمی چند تباری، قبسات، 1377، شماره 8، ص24.
2.  برای بررسی و نقد این تعاریف ببینید:  جعفری، محمدتقی، فلسفھ دین، تھران، پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسالمی، چاپ سوم 1386،

صص84 تا 105 . 
3.  آذربایجانی، مسعود، روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز، قم، پژوھشگاه حوزه و دانشگاه، 1387، ص3.

4.  آذربایجانی، مسعود، موسوی اصل، سید مھدی، درآمدی بر روان شناسی دین، تھران، سازمان مطالعھ و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاه ھا(سمت)، قم، پژوھشگاه حوزه و دانشگاه، 1385، ص5.

5.  قربانی، نیما، پیشین، ص25.
6.  میرچا الیاده، فرھنگ و دین، برگزیده مقاالت دائره المعارف دین، ترجمھ ھیئت مترجمان زیر نظر بھاء الدین خرمشاھی، تھران، طرح نو،

1384، ص177.
7.  آذربایجانی، مسعود، پیشین، ص 5.

8.  آذربایجانی، مسعود، موسوی اصل، سید مھدی، پیشین، ص16.

9.  آذربایجانی، مسعود، موسوی اصل، سید مھدی، پیشین، ص20.
10.  کولینز، جی.  آر، وودر، تی.  ای، روان شناسی دین و نقش دین در سالمت جسم و روان، ترجمھ مجتبی حیدری،  معرفت، اسفند1382،

شماره 75، ص80.
11.  آذربایجانی، مسعود، موسوی اصل، سید مھدی، پیشین 9.

12.  قربانی، نیما، پیشین، ص32.
13.  ھمان، ص34.
14.  ھمان، ص39.

15.  کولینز، جی.  آر، وودر، تی.  ای،  ترجمھ حیدری،  مجتبی، پیشین، ص80.
16.  ھمان.

17.  وولف، دیوید.ام، ترجمھ دھقانی، محمد، تھران، رشد، 1386، ص303
18.  شاکرین، حمیدرضا، دین شناسی، پرسشھا و پاسخ ھای دانشجویی، قم، دفتر نشر معارف، 1387، ص32.

Data processing afair- Alast انتشار بھ معنی تایید محتوی نیستصفحھ 3 از 4



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

16:38
مناسک و رسومموضوع کلی:روان شناسي دین psychology of religionعنوان:

19.  وولف، دیوید.ام، ترجمھ دھقانی، محمد، پیشین، صص 147-95.

Data processing afair- Alast انتشار بھ معنی تایید محتوی نیستصفحھ 4 از 4


