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 چکیده
شود که بخشی از آن در گرو  های متنوعی دیده می شناسی اسالمی ایده گیری روان شکلدر 

شناسی و اسالم است. هدف پژوهش حاضرر   شناسانۀ روابط روان شناخت رویکردهای روش
شناسری و اسرالم در یر      شناسری روان  حوزۀ ارتباطها یا رویکردهای کالن شناسایی جریان

م( از 5111ترا   1111) مطالعرۀ کیدری   19ز روش فراترکیر،   روند تاریخی بود. برا اسرتداده ا  
ترکیر، شرد.    جدیرد  چرارچو   یر   ها در منابع معتبر شناسایی شد و با تجزیه و تحلیل آن

شناسی و اسرالم برا درن رر گررفت  یر        ها نشان داد که اوالً آغاز بحث از ارتباط روان یافته
شناسی  گردد؛ ثانیاً مطالعات حوزۀ ارتباطی روان بازمی 1111تجربی به دهۀ  -پیوستار فلسدی 

برومی و   -در رویکررد دوگانره )درون   « نقطۀ عزیمت علر// دیر   »واسطۀ شاخص  و اسالم به
گانرۀ پراالیش علر/      در قالر، رویکررد سره   « مبنا قرار دادن عل/»بومی(  و با شاخص  -برون 

گانرۀ اخیرر در چررار برازۀ      شود؛ ثالثاً رویکررد سره   ندی میب مقایسۀ عل/  و تأسیس عل/ طبقه
هرای   انرد از: الر ( دورۀ تمریردی )معرفری اندیشره      شرود کره عبرارت    تاریخی بازشناسی می

  1121م   ( رویکرد پاالیش و موج اول رویکرد تأسیس از 1111اندیشمندان مسلمان( از 
گانۀ  هر ی  از رویکردهای سه. 5112  د( موج دوم تأسیس از 1191ج( رویکرد مقایسه از

رفرت آن  پیشرنراد    بررون   شناسرانه بروده کره یر  راه     هرای روش  اخیر  مبتال بره محردودیت  
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چندسرطحی و برا    ایِ رشرته  میان است که با مبنا قرار دادن العوی« رویکرد تأسیس اشتراکی»
و اسرالم   شناسری   گیری از سه مرحلۀ مقایسه  پاالیش  و تأسیس  با حدظ ارتبراط روان  برره

 کند.  زمینۀ تأسیس عل/ جدید را فراه/ می
شناسرری فرهنعرری   شناسرری  روان شناسرری اسررالمی  اسررالم و روان روان هــا: کلیــدوا ه

 شناسی. شناسی بومی  تاریخچۀ روان روان
 

The Mainstream studies of Islamic Psychology in the Present Age: 

A Meta Synthesis Study 

 

Hamid Rafi’i Honar, PhD1 
 

Abstract 

In the development of Islamic psychology, there are various ideas a part of which 

depends on understanding the methodological approaches to the relationship 

between psychology and Islam. The purpose of this study was to identify the 

mainstreams or macro approaches in the field of communication between 

psychology and Islam in a historical process. Using the meta-synthesis method, 98 

qualitative studies (1900 to 2019) were identified from valid sources and were 

analyzed and combined in a new framework. The findings showed that, firstly, the 

beginning of the discussion of the relationship between psychology and Islam, 

considering a philosophical-empirical continuum, dates back to the 1910s. Secondly, 

studies in the field of psychological and Islamic relations were classified by the 

index of “point of departure of science/religion” in the dual approach (intra-

indigenous and extra-indigenous), and by the index of “science-basedness” in the 

triple approach of “refining science”, “comparing science”, and “establishing 

science”. Thirdly, the recent triple approach is recognized in four historical periods, 

which are: a) the preparatory period (introduction of the ideas of Muslim thinkers) 

since 1910; b) the refining approach and the first wave of the establishment 

approach since 1950; c) the comparative approach since 1980; and d) the second 

wave of the establishment since 2005. Each of the three recent approaches has had 

methodological limitations. One way to get rid of these limitations is to propose a 

“shared establishment approach”. This approach provides the ground for the 

establishment of new science through: relying on the Multilevel Interdisciplinary 
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Paradigm; using the three stages of comparison, refinement, and establishment; and 

maintaining the connection between psychology and Islam. 
 

Keywords: Islamic psychology, Islam and psychology, cultural psychology, 

indigenous psychology, history of psychology, integrated Islamic psychology. 

 

 مقدمه
 در رشردی  بره  رو آگراهی  1121 دهرۀ  از (5112  1)کاپلی  و اسکینربه اعتقاد پژوهشعران 

 تر عمیق درک مسلمان در زمینۀ اهمیت شناسان روان میان در خصوص به آکادمی   ادبیات
 تقریبراً در  کره  هرا  ترالش  ایر   ترداوم . وجرود آمرده اسرت    به شناسی روان و اسالم بی  روابط

گیرری   شرکل  توانرایی  حکایرت از  شده اسرت   نمایان گذشته سال 21 های بحث و انتشارات
زمرانی   خصروص  بره  توسرعه  ایر   (.5119  5الکررم )شناختی دارد  روان -اسالمی  جنبش ی 
 4(  فرراو 1151) 9شناسرانی چرون بررت    نعراران و روان  ن ر خواهد رسید که تراریخ  تر به مر/
 9(  هرگنرران و هنلری  5115) 2(  بیکرر 5111) 6(  گرینوود5119) 2(  دیوید و باچانان5111)
مسلمان از  اند که دانشمندان ( اذعان کرده5119) 11(  و همینعز5112) 1(  هندریکس5114)

هرا در   انرد. آن  ایدا کررده  شناسی مدرن گیری روان شکل نقش مرمی در میالدی 19تا  9قرن 
هرای مرر/    ها در برخری از شراخه   آثار خود از دانشمندان مسلمان ذیل نام برده و به نقش آن

اند. ایر    شناسی بالینی  اجتماعی  و احساس و ادراک اذعان کردهمله روانشناسی ازج روان
الدی  حمراد   نجا  کندی  ابوزید سرل بلخی  اسحاو اب  یعقو  اند از:دانشمندان عبارت

حرزم   ابر  طدیرل  ابر     سرینا   هیث/  ابر  رشرد  ابر     علی ب  عباس ایرانی  ابونصر فارابی  اب 
  غزالی. بری  و ابوحامداندلسی  علی ب  سرل ربانی ط

؛ براقری   1929)حسرینی   از ای  رو در دو دهرۀ اخیرر  برخری پژوهشرعران مسرلمان      
؛ ابراهیمی دهشیری و 1914؛ شجاعی  1911؛ غروی و آذربایجانی  1911؛ شمشیری  1922

                                                                                                                                        
1. Kaplick & Skinner 

2. Al-Karam 

3. Brett 

4. Farag 

5. David & Buchanan 

6. Greenwood 

7. Baker 

8. Hergenhahn & Henley 

9. Hendrix 

10.  Hemmings 
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؛ فرداکار   1919؛ ابوترابی و مصربا،   1912؛ نورعلیزاده  1912؛ کاویانی  1912زاده   صالح
و همکراران      کاپلیر  5119؛ الکررم   5115  1و؛ عبدالرزاو و هشرام 1495صبیح  ؛ 1911
انرد. تمرکرز    برآمرده « شناسری اسرالمی   روان»سرنجی موجودیرت    ( درپی بررسی امکان5111

( 5119؛ الکررم   5115؛ عبدالرزاو و هشام  1911های مذکور )شمشیری   برخی از پژوهش
؛ غرروی و  1922اسرت. برخری دیعرر )براقری       شناسی اسرالمی بروده   بر مرور تعاری  روان

( به موضرو  و ماهیرت ایر  علر/ پرداختره  اهتمرام برخری )نرورعلیزاده          1911آذربایجانی  
و؛ کاپلیر  و همکراران    1495؛ صربیح   1911؛ فرداکار   1919؛ ابوترابی و مصربا،   1912
انرد.   اختره ( بره مررور مبرانی پرد   1929شناسی عل/ بوده است و برخی )حسینی   ( روش5111

نقرل از عزالردی  توفیرق     و  بره 1419هرا )نجیر، محمرود      البته در مقابل  برخی از پژوهش
( موضع انتقادی 5119و/1441جخدل   ؛ ب 5119  5و؛ ساهی 1459؛ صبیح  1119و/1451

  اند. به خود گرفته  یا درپی مخالدت در تأسیس ای  عل/ برآمده
هرای مرذکور بدعردی از عوامرل      وهششرود هریر  از پرژ    طور که مشاهده مری  همان

ساز عل/؛ یعنی مبانی  موضو   روش  و غایت را در گرانیعاه بحث خود قرار داده و  ماهیت
 اجتمراعی  و  - فرهنعری  های تطور  ظرفیت و تکون ساز همچون قلمرو  منطق عوامل هویت

برر ایر      تر مورد توجه قرار گرفتره اسرت. افرزون   ک/ (1911عل/ )رشاد   آن اصولی ساختار
شناسی اسالمی توجره نکررده و    بودن روان« پسینی»یا « پیشینی»های مذکور به  بیشتر پژوهش

هسرتی/؛  « آنچره بایرد بشرود   »انرد. در نعراه پیشرینی درپری      از یکی برای دیعری برره نجسرته 
گرویی/. نعراه پسرینی  تحققری و      سخ  مری « از آنچه شده است»که در نعاه پسینی  درحالی 

ای از علر/ یرا    هرای مرروری در شراخه    حاصرل مطالعرات تراریخی و بررسری    بشرری اسرت و   
 تراریخ  مسریر  که طور ( همان1911ای است. به اعتقاد پژوهشعران )نبوی   رشتهمطالعات بی 

کررد و   انکرار  را دیعرر  دیدگاه دیدگاه  ی  بر تکیه با توان نمی است داده نشان عل/ فلسدۀ
دیردگاه پیشرینِی دیعرر سرود جسرت. از سروی دیعرر         بسا بتوان از دیدگاه پسرینی بررای   چه

( معتقدند در بررسی تاریخ ی  علر/ دو  5114شناسی )هرگنران و هنلی   نعاران روان تاریخ
سب، جنبۀ تاریخی  که صرفاً به مطالعۀ گذشته به 9گرایی رویکرد وجود دارد: رویکرد تاریخ

ذشرته و حرال داشرته باشرد  و     پردازد؛ بدون آنکره تالشری در ایجراد ارتبراط گ     بودن آن می

                                                                                                                                        
1. Abdul Razak & Hisham 

2. Sahin 

3. historicism 
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معرفری  بره   بر حسر، دانرش و معیارهرای امرروزی    که  1گرایی( رویکرد موجودگرایی )ارائه
از نعراه   ه اسرت. که به امور مر/ عل/ امروز منجر شد پردازد میها  و رویدادهایی  افراد  ایده

 گیری عل/ دارد. آنان  رویکرد اخیر اهمیت بسیاری در بررسی شکل
ترری  مطالعرات    هدف پژوهش حاضر  بررسی فراترکی، )متاسرنتز( مرر/  از ای  رو  

صررد سرال گذشرته جررت بررسری امکرران     شناسری در یر    در حروزۀ اسرالم و روان   5کیدری 
« شناسی و اسالم روان  ارتباط»ها یا رویکردهای کالن در حوزۀ  بندی جریان شناسایی و طبقه

آنچره بایرد   »)نعاه پسرینی( بررای   « تآنچه شده اس»در ی  روند تاریخی است تا با بررسی 
)نعرراه پیشررینی( تصررمی/ گرفررت و بترروان رویکرررد مررهثرتری در مواجررره بررا پدیرردۀ  « بشررود
  شناسی اسالمی اتخاذ کرد. روان

وجو کرده  بررسری تراریخی برا    آن مقدار که محقق در آثار ایرانی و غیرایرانی جست
برخی مطالعات لیستی از تحقیقرات حروزۀ   تر انجام شده است. با ای  حال  هدف ذکرشده ک/

و  1411الغامردی )  عبردال  اند؛ ازجمله دو مطالعۀ محمد شناسی و اسالم را گزارش کرده روان
و  بره نقرل از صربیح     1412الردی  عطیره )   محری  شرناخت کترا  و( و 1459نقرل از صربیح    به

انرد کره    م( کررده 1192و )1412اثر به زبان عربی ترا سرال    194و( که اقدام به شناسایی 1459
)نرزار العرانی     شناسری و اسرالم   روان شرناخت کترا  ها در دسترس نیست  و  البته اطالعات آن

شناسان مسرلمان   و( که به معرفی پنجاه اثر عربی اقدام کرده است. همچنی   برخی روان1451
 5111ترا   1145زبران از  ( نیز با بررسی آثار اسالمی عر 1494نقل از ویسی    به1459)صنیع  

های فردی  ترالش دورۀ   شناسی اسالمی را در سه دورۀ تالش اندازی روان میالدی  مراحل راه
شناسان  اند. اخیراً نیز برخی روان بندی کرده اول مهسسات  و تالش دورۀ دوم مهسسات تقسی/

شناسری   نای در زمینۀ تعامل روابندی ( به ارائۀ دسته5112مسلمان اروپایی )کاپلی  و اسکینر  
اند که البته در بررسی مذکور بافت تراریخی لحران نشرده اسرت. جدیردتری       و اسالم پرداخته

گروه تحقیقراتی اسرالم و   »شناسی اسالمی  بررسی نیز مربوط به گردآوری مقدماتی متون روان
است که با  4 «ای و تربیتی )آلمان( های حرفه انجم  تحقیقاتی تخصص»در ذیل  9«شناسی روان

نامره  و   کتا   مقالره  پایران   219شناسی اسالمی تعداد  هدف تشکیل بان  داده در زمینۀ روان

                                                                                                                                        
1. presentism 

نامره  مقالره( برا     اینجا من ور از مطالعات کیدی معنای موسع آن بروده و بره هرر مطالعره )کترا   پایران      در  .5
 رویکرد غیرکمّی اشاره دارد.

3. islam and psychology research group  

4. islamic association of social and educational professions (Germany) 
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( کره  5111اند )کاپلیر     را شناسایی کرده 5111های مختل  تا سال  عنوان سخنرانی به زبان
 زبان در آن دیده نشده است. کدام از آثار فارسیالبته هیچ
 

 روش پژوهش
اسرت کره گراهی از     1«متاسرنتز »یا « فراترکی،»ر  بررسی مروری از نو  روش پژوهش حاض

هرای توصریدی اسرت کره      کنند. ایر  روش یکری از روش   یاد می 5«سازی  فراخالصه» آن به 
پرردازد و  به تحلیل مطالعرات کیدری اولیره مری     تحقیقات از جدید درک و بینش تولید برای
 و همکراران   9کنرد )سروآرس   مری  کیر، تر جدیرد  چرارچو   یرا  تئروری  ی  در را ها یافته
دارای  4جای جنبۀ تجمیعی به کمّی  مطالعات فراتحلیلِ )متاآنالیز( خالف روش ای  .(5114

  (.5112  6است )والش و دوون 2جنبۀ تدسیری
هرای   انرد: بانر  داده   آوری شرده  های پژوهش حاضر از چرار طریق ذیل جمرع  داده
ذیرل انجمر  تحقیقراتی    « شناسری  گرروه تحقیقراتی اسرالم و روان   »شناسی اسالمی  آثار روان
شرناس   ای و تربیتری در آلمران بره سرویراسرتاری پراول کاپلیر ؛ روان       های حرفره  تخصص

 فری  البحرث : الندسریه  للدراسات اإلسالمی أصیلالت(؛ کتا  پژوهشی 5111مسلمان آلمانی )
شرناس مسرلمان    ترألی  محمرد عزالردی  توفیرق  روان    اإلسرالمی   والمن رور  اإلنسانیه الندس
تألی  نرزار  شناسی  روان و اسالم( تحلیلی - توصیدی) شناسی کتا (؛ 1119و/1451مصری)

وجروی  (  و جسرت 1992  ترجمۀ رفیعی  5119و/1451شناس مسلمان عراقی ) العانی  روان
 و مقالره  وجروی جسرت  بررای  معتبر اینترنتی های وجو در پایعاهفردیِ محقق از طریق جست

 اطالعرات  پایعاه ایران  اطالعات فناوری و علوم پژوهشعاه پایعاه ایران )شامل در نامه پایان
نررور(   تخصصرری مجررالت پایعرراه و انسررانی  علرروم جررامع پرتررال دانشررعاهی  جررراد علمرری

 ,Google Scholar شرامل ) علمری  هرای  ژورنرال  و مقراالت  وجروی جسرت  معتبرر  های عاهپای

Springerشرامل   دنیرا  معرروف  هرای  های دانشعاه نامه پایان وجوی جست معتبر های (  پایعاه(
Questia, Jstorو پایعاه جست  ) (  وجوی آثار و مکتوبات کرArchive.org در بازۀ زمانی )

 م.5111م تا 1111

                                                                                                                                        
1. meta synthesis method 

2. meta-summaries 

3. Soares 

4. aggregating 

5. interpretive 

6. Walsh & Downe 
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هایی بوده است که درپی بحث از کلیت  ها  آن دسته از پژوهش انتخا  دادهمالک 
بروده  « شناسری  اسرالم و روان »های کلی و مرر/ تررابط    و یا حوزه« شناسی اسالمی روان»عل/ 

شناسی است کره   های مختل  روان های مربوط به هری  از شاخه خروج داده  است. مالک
 ست.صورت مصداقی و موضوعی وارد شده ا به

های آلمانی  طور محدود از زبان های فارسی  عربی  انعلیسی  و به ها از پژوهش داده
 اند: های کلیدی استخراج داده شامل موارد ذیل بوده دست آمده است. واژه و فرانسوی به

  «شناسی و اسرالم / دیر    روان»  «شناسی اسالمی/دینی/ قرآنی روان» در زبان فارسی:
شناسی از من ر/ رویکرد/ نعررش اسرالمی یرا برر اسراس       روان»  «ناسیش سازی روان اسالمی»

 «. منابع/ متون/ اندیشه اسالمی  یا بر اساس قرآن و حدیث  یا از من ر اندیشمندان مسلمان
  «االسرالم و علر/ الرندس   »  «عل/ الندس االسالمی/ القرآنری/ النبروی  » در زبان عربی:

الدراسرات  »  «التاصریل االسرالمی لعلر/ الرندس    »  «عل/ الرندس  اسالمیة»  «عل/ الندس اسلمة»

  «.و االسالم الشخصیة»  «و االسالم الندسیه
 

 :  در زبان انگلیسی

“Islamic psychology”, “Islam & Psychology”, “Islamization of Psychology”,  

“Psychology from the Islamic Perspective”, “Psychology of Islam Or Muslim”, 

“Islamic view of psychology”, “Psychological studies in Islam”, “Religious 

Psychology”, “Qur’anic Psychology”, “Islamic Psychotherapy”, “Islamic 

Personality”.  

 در زبان آلمانی و فرانسوی:
“Islam und Psychologie”, “Islamische Psychologie”, “Psychologie Islamique”, 

“Psychologie et Islam”. 

 

مرورد   125محقرق   فرردیِ  وجوی دست آمده در جست های به داده وجو: نتایج جست
 شناسری  هرای کترا    ( بروده  داده 29: فرانسروی  آلمرانی   انعلیسری   ؛29 :؛ عربی61 :)فارسی
مرورد  و   111 االسرالمی  التأصریل  پژوهشری  های کتا  مورد  داده 21شناسی  روان و اسالم
مورد بوده است. درواقع  مجمرو    219شناسی  روان و اسالم گروه های داده های بان  داده
 69انرد   های خرروج داشرته   مورد مالک 645مورد بوده که از ای  میان   992های اولیه  داده

ای ه مورد قابل دسترسی نبوده است. از ای  رو  داده 95مورد در چرار منبع تکراری بوده  و 
 تحقیرق  هرای  داده انتخرا   فراینرد  1مورد رسیده است. شرکل   19آمادۀ تحلیل و ترکی، به 

 دهد.  اسالمی را نشان می شناسی روان شناسیجریان برای
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 شناسی اسالمی شناسی روان های تحقیق برای جریان فرایند انتخا  داده   9شکل 
 

 ها یافته
دهد که  ها را در قال، سه بخش سامان می یافته ها  مطالعه  و تحلیل و ترکی، آن 19بررسی 

شناسری  شناسی و اسرالم  رویکردشناسری ارتبراط  و تراریخ     شناسی ارتباط روان شامل تاریخ
 رویکردهاست.

 

 شناسی و اسالم شناسی ارتباط روان تاریخ
شود که پژوهشعران اذعان دارند که دربارۀ تراریخ آغراز    در بررسی آثار مختل  نمایان می

شناسی مدرن اطرال  دقیقری در    شناسی و اسالم در عصر کنونی و در روند روان مل روانتعا
  1و(. برخری از نویسرندگان )مروقرابی   1494 ویسی  از به نقل و 1459 دست نیست )صنیع 

( آغاز بحث ای  تعامل را به فیلسوف مصری؛ احمد فهاد االهروانی در مقدمرۀ کترا     5111
و( 1994)عبردالکری/ عثمران     خاص بوجه و الغزالی المسلمی  علماء عند الندسیه الدراسات

« شناسری اسرالمی   عل/ الندس االسالمی: روان»بار اصطال، اند او نخستی  نسبت داده و مدعی
 عثمران النجراتی   را وضع و تعری  کرده اسرت. برخری دیعرر ایر  اصرطال، را بره محمرد        

و  1145)حسری عنرد ابر  سرینا     االدراک الاالصرل  در کترا     شناس مسرلمان سرودانی   روان

                                                                                                                                        
1. Moughrabi 
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کننرد. عثمران    ( منتس، مری 1119و/1451و؛ عزالدی  توفیق  1494نقل از ویسی     به1149
( مدعی شده 5111و/ 1455 مدخل الی عل/ الندس االسالمینجاتی نیز در آخری  کتابش )

د در رسرالۀ دکترری خرو    1145را در « الندس االسالمیعل/»بار اصطال، او بوده که نخستی 
ملر   ( آغراز ایر  مباحرث را بره     5112کار برده است. برخی دیعر )کاپلیر  و اسرکینر     به

 دهند.   (  نسبت می1129سودانی ) شناس   روان1بدری
شناسری و اسرالم )اعر/ از     دهد که ارتبراط روان  تحلیل نتایج پژوهش حاضر نشان می

شناسران   توسرط اسرالم  ترر در عصرر حاضرر     متون دینی یا اندیشۀ اندیشمندان مسلمان( پریش 
شناسی مدرن مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که  نعارانِ روان غیرمسلمان و یا تاریخ

ای برا   اند. ای  موضو  را ابتدا در مقالره  تر بدان توجه کردهمهلدان اسالمی در آثار خود  ک/
لمرانی   شرناس آ  مریالدی توسرط شررو    1926در سرال  « سرینا  شناسی از من ر اب  روان»عنوان 
 فری  رساللة  بازخوانی و تبیی  توان ردیابی کرد که در الیبزیی آلمان می 5الندائور ساموئل

اثرر   نعررش دینری و زنردگی در اسرالم    سیناست. بعد از آن باید بره کترا     اب  الندس معرفة
دونالد  کتا   اشاره کرد. طبق اشارۀ م  1111شناس امریکایی  در سال    شرو9دونالد م 

شخصیت انسانی و بقای آن پس طراز کتا   توان ه/ را میاسالم  در زندگی و دینی نعرش
کترا   »( دانست که به 6شناسی روان تحقیقات انجم    بنیانعذار1119) 2اثر مایرز 4از مرگ

 حاضرر  کترا   در دونالد معروف شده بود. م  2«شناختی انعلیس مقدس پژوهشعران روان
 خروا    بحرث  ازجملره  شرناختی   روان - الریراتی  ائلمس با  در غزالی و خلدون اب  ن رات
 9«دینری  شناسری  روان» تروان گدرت اصرطال،    مری  .است کرده بررسی عقل را قل،  و رو، 

 نخسرتی   جرزو  را کترا   ای  باشد برتر شاید البته است. کار رفته به کتا  ای  بار درنخستی 
 براور  کره  کررد  تلقری  شناسی دینی و نه روان (1912آقابابایی  )دی   شناسی روان های کتا 

 است.    داده قرار تحلیل مورد را آخرت و دینی زندگی و ایمان دربارۀ مسلمانان
شناسی از من ر زکریای قزوینی: تئوری رو، و  رواندر ادامۀ بررسی تاریخی  کتا  

شناس غیرمسلمان  فرانس  م توسط اسالم1115توان ردیابی کرد که در سال  را می شخصیت

                                                                                                                                        
1. Badri 

2. Landauer 

3. Macdonald 

4. Human Personality and Its Survival of Bodily Death 

5. Myers 

6. society for psychical research 

7. the bible of british psychical researchers 

8. religious psychology 
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  به زبان آلمانی تدوی  شده است. ای  کتا  که حاصل رسالۀ دکترری نویسرنده در   1تایشنر
هرای   آلمران اسرت  ترجمره و برازخوانی یکری از کترا        9واقع در هولشرتای   5کیل دانشعاه

 مریالدی(  اسرت. ایر    19) هجرری  هدرت/  قررن  تبرار  یرانیا مسلمان فیلسوف  زکریای قزوینی
 های ویژگی و مخلوقات میان در انسان برتر جایعاه از است فصل چرار بر مشتمل که کتا 
 عقالنری  رو، نام به آدمی برتر ویژگی از سپس کند. می بحث موجودات دیعر از او متمایز
 های توانمندی و ها فضیلت و آن تعری   (کارکتر)شخصیت  از درنرایت و گویدمی سخ 
مورد توجه قررار   قرآنی مستندات بحث  هر و در اسالمی رویکرد کتا  . کند می بحث آن

اثرر   شناسی تاریخچۀ روانگرفته است. درنرایت  در ای  بازۀ زمانی باید به کتا  سه جلدی 
ترألی  شرده    1151ترا   1115هرای   جرج بِرت  استاد دانشعاه تورنتو  اشاره کرد که در سال

گیرری   م( به نقش اندیشرمندان مسرلمان در شرکل   1151است. برت در جلد دوم ای  کتا  )
شناسی اذعان کرده و با اختصاص ی  فصل از کتا  )فصل چرارم(  به معرفی اندیشۀ  روان

رشد پرداخته اسرت. بِررت در ابتردای فصرل مرذکور       و اب  هیث/  اب  ینا س اب  فارابی  کِندی 
 و بوده ها آن مدیون( مسلمانان)ها عر  توسط باستانی اَسناد حدظ خاطر به اروپا»نویسد:  می
. (42 :1151 بررت  )« !شود نمی دیده زمینه ای  در اشتیاقی هرچند باشد؛ متشکر ها آن از باید

نردرت   رنری شرده و بره    شناسی ک/ ی بعدی نقش مسلمانان در روانها با ای  حال  در کتا 
بدان اشاره شده است. ای  موضو  علل مختلر  اجتمراعی  سیاسری  و علمری دارد کره در      

شرناختی  ترأثیر    هرای روان  جای خود باید بررسی شود  اما شاید یکی از علل آن  در بحرث 
« برد علر/ نقش مسلمانان در پیش»و « اندانش مسلمان»های نقادانه و شاید موهنانه علیه  کتا 

اسرالم و  است که پس از تاریخ مذکور  تدوی  شده است. ازجمله بایرد بره کترا  پرندروذ     
م(  اشاره کرد که به 1154زبان )   نویسندۀ فرانسوی4اثر آندره سرویر شناسی مسلمانان روان

 جرران  است تالش کتا  دردر ای   دو زبان فرانسوی و انعلیسی منتشر شده است. نویسنده
 گیرری  شرکل  خطر به او دارد. حذر بر «مسلمانان فرهنی ندوذ خطر»چیزی به نام  از را اروپا
 نویسنده. کند می اشاره ها آن توسط غربی فرهنی نشناخت  رسمیت به و های اسالمی جنبش

 صرل حا مریالدی(  19ترا   9اسالم )قرن  طالیی دورۀ در علمی های پیشرفت مدعی است تمام
تالش افرادی است کره تنررا نرام اسرالم را برا       حاصل یا و ها فرهنی دیعر از ها برداری کپی

                                                                                                                                        
1. Taeschner 

2. university of Kiel 

3. Holstein 

4. Servier 
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  : نویسد اند. او در هشدار به حاکمان علمی و سیاسی اروپا می خود به همراه داشته
 دارد  مرا  فلسردی  باورهرای  از متداوت دینی دکتری ِ ی  اینکه خاطربه نه ماست دشم  اسالم
 از قروت  برا  باید ما بنابرای  است! تحوالت همۀ و ها پیشرفت همۀ راه سدّ او اینکه خاطربه بلکه
 !کنی/ هستند  اجتنا  اسالم بندپای که شود می هایی ملت گرفت  قدرت باعث که سیاستی هر

 تعصربی  و دارند دکتری  ای  از وار سایه برداشتِ تنرا که کنی/ حمایت مللی از باید درعوض 
   .(565: 1154سرویر  ) روند! می خوا  به زود سیاسی لحانندارند و به خود ایمان به نسبت

مریالدی موضرو     1141به هر حال  آن مقدار که پژوهشرعر بررسری کررده از دهرۀ     
ترردریج حررذف شررده اسررت و البترره در کترر، شناسرری برره برررد رواننقررش مسررلمانان در پرریش

؛ گرینرروود  5119یررد و باچانرران  ؛ دیو5111فررراو  )ماننررد  5111شناسرری بعررد از سررال  روان
( دوبراره  5119؛ همینعرز   5112؛ هنردریکس   5114؛ هرگنران و هنلی  5115؛ بیکر  5111

ای  اندیشرمندان مسرلمان    1141مورد توجه قرار گرفته است. ای  در حالی است که از دهۀ 
اند  ( بوده1121و/1924؛ قط،  1121ش/1951؛ سعیدی  1145)برای نمونه  عثمان نجاتی  

شناسرری یررا نعرراه  کرره بررا تررألی  کترر، و مقرراالت مختلرر   موضررو  نقررش اسررالم در روان 
 اند.   وارد کارزار عل/ کردهشناختی اسالم را  روان

شناسری و اسرالم بایرد گدرت      شناسی ارتبراط روان  بندی بحث تاریخ بنابرای  در جمع
بحث از ارتباط مذکور در ی  پیوستار تاریخی از نعاه فلسدی تا نعاه تجربی گسترده شرده  

 پرل  ( را1115) قزوینری  شناسری از من رر زکریرای    روان تروان کترا    طوری که می است  به
)النردائور   « سرینا شناسری از من رر ابر     روان»در مقالرۀ   شناسری  نعاه فلسدی بره روان  رتباطیا

نجاتی   عثمان) سینااب  عند الحسی االدراکشناسی در کتا   نعاه تجربی به روان و( 1926
مباحرث ارتبراط    آغراز  عمرالً  پرس  ( دانسرت. 5111و/1455؛ به نقل از عثمان نجاتی  1145
 تلقی کرد.   1115 باید سال را ماسال شناسی و روان

 

 شناسی و اسالم شناسی ارتباط روان رویکرد
عل/ »شود از نو  برخورد اندیشمندان با مسئلۀ  های پژوهش حاضر نمایان می در بررسی داده

دو شاخص قابل شناسایی است کره برر اسراس هرر کردام  رویکردشناسری متدراوتی        « و دی 
مبنرا  »اسرت و شراخص دوم   « نقطرۀ عزیمرت علر/ و دیر     »ترسی/ خواهد شرد. شراخص اول   

 است.  « قراردادن عل/
دو رویکررد  « نقطۀ عزیمت عل/ و دیر  »بر اساس شاخص  اسی دوگانه:شن . رویکرد9

شناسی و اسالم قابل شناسرایی اسرت. در رویکررد اول نقطرۀ عزیمرت        کلی در ارتباط روان
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که در رویکررد دوم    شناسی است و از آن به سمت اسالم حرکت شده است  در حالی روان
آغاز حرکت از اسالم بوده است. هرچنرد بره ادعرای برخری از پژوهشرعران )آذربایجرانی        

دانست  امرا  « شناسی دینی روان»و « شناسی دی  روان»( ای  موضو  را باید وجه تمایز 1992
شناسی دینی قابل تصور خواهد بود. ای  موضو  را  اول ه/  روان رسد در رویکرد ن ر می به

( نیررز اذعرران و در نحرروۀ ترردوی  5119شناسرران مسررلمان امریکررایی )الکرررم   برخرری از روان
ترسری/   5برومی  -و بررون   1برومی  -اسالمی آن را در دو رویکررد درون   -شناسیِ بومی  روان
در « غرر  »بومی ما درپی وارد کرردن مباحرث    -اند. به اعتقاد آنان در رویکرد درون  کرده

« غرر  »برومی در حرال وارد کرردن اسرالم در مباحرث       -اسالم هستی/ و در رویکرد بررون  
ای  شناسان ترکیه ( از روان5114) 9را النی شناسیِ دوگانه ای  گونه از دیعری هستی/. تعبیر

سرازی از   برومی »شناسری گراهی    روان سرازی  اسرالمی  مطر، کرده است. وی معتقد است در
شود؛  اسالمی استداده می فرهنی و تُراث ادبیات  دهد که در ای  صورت از رخ می 4«درون

 سرکوالر  فرهنی سکوالر  شناسی روان ادبیات از است که 2«سازی از بیرونبومی»و گاهی 
   شود. مواردی شبیه آن استداده می و

بنردی   نعری ذکرشده  یر  تقسری/  رسد دوگانه ن ر می بهگانه:  شناسی سه . رویکرد2
شناسی و اسالمی را نشان دهرد و از   تواند نو  تعامل دو حوزۀ روان کلی است و چندان نمی

عنروان علمری کره اندیشرمندان مسرلمان       بره « شناسری  روان»ای  رو در صورت مبنا قرار دادن 
بررسی پسرینیِ  اند  رویکردشناسیِ مهثرتری را در  همواره دغدغۀ نحوۀ ورود به آن را داشته

تروان ترسری/ کررد. برر اسراس شراخص اخیرر  نرو  تعامرل اسرالم برا             هرا مری   آثار و پژوهش
مقایسره برا   »  «شناسری  پراالیش روان »توان ترسی/ کرد که شرامل   گونه می   شناسی را سه روان
اسررت. در بررسرری آثررار اندیشررمندان مسررلمان    « شناسرری تأسرریس روان»  و «شناسرری روان
آبرادی    و  بره نقرل از بیعری ملر     1459و  1451؛ طه عبدالرحم   1129  6العطاس )نقی،
شود که آنان نیز برخی از ای   ( نیز نمایان می5112؛ کاپلی  و اسکینر  1995؛ باقری  1911
انرد. در ادامره هرر     ها )عموماً دو رویکرد نقد و تأسیس( را مورد توجه قرار داده شناسی گونه

 شود. یح داده میگانه توض کدام از رویکردهای سه

                                                                                                                                        
1. indigenous approach 

2. exogenous approach 

3. Long 

4. indigenization from within 

5. indigenization from without 

6. Naquib al-Attas 



 9، سال چهارم، شماره 9311شناسی فرهنگی،  روان      911

 

شناسی مدرن بر مبانی و مباحرث   اعتقاد به آمیخته بودن روان ال ( رویکرد پاالیش:
سکوالر همواره سب، احتراز برخی اندیشمندان مسلمان از پذیرش کامل آن شده است  اما 

های ایر  علر/ درپری تصرحیح نحروۀ       شناسان مسلمان با آگاهی از ظرفیت در ای  میان  روان
« پراالیش »کرردن یرا   « فیلترر »تروان از آن بره    اند که مری  های آن شده تداده از یافتهورود و اس

یراد  « تررذی، »شناسی یاد کرد. درواقع  رویکررد پراالیش کره گراه از آن بره رویکررد        روان
مطلرق علروم انسرانی )اعر/ از     « اسالمی سازیِ»طور کلی در بحث  ( به1995شود )باقری   می
شرمار   منزلۀ اولی  مرحله در تولید عل/ اسالمی به طر، بوده و بهشناسی و دیعر علوم( م روان
نقرل از بیعری   بره  و 1459و  1451؛ طره عبردالرحم     1129العطاس  آمده است )نقی، می

العطاس  فیلسوف مالزیایی مسلمان  بازنعری کامل و عمیق علوم (. نقی،1911آبادی   مل 
هرا و تداسریر    فررض  ای باارزش از مبانی و پیشه کند که طی آن  یافته موجود را پیشنراد می

هرا   های مناسر،ِ برآمرده از مترون برر آن     الحادی غربی جدا شده و در صورت امکان  گزاره
  شود. افزوده می

های اندیشمندان  کتا  توان از شناسی را می در روان رویکرد گیری ای  زمزمۀ شکل
دان مسرلمان ایرانری )سرعیدی     (  و مقراالت اندیشرمن  1169  1121مسلمان مصرری )قطر،    

شناسران مسرلمان در سروراخ     روانطور روش  به سه اثرر   م( ردیابی کرد و به1121ش/1951
نقرل از کاپلیر  و     به1121)بدری   1مسلمان شناس روان معضل(  1129)بدری   سوسمار!
م( 1111ش/ 1961)غرروی    شناسری و نقرد آن   هرای روان  مکتر، و کترا    ( 5112اسکینر  
 کرد. منتس،

 مسرلمان  شناسان روان االصل  مبنی بر اینکه شناس سودانی (  روان1129بدری ) نعاه
مقرراالت انتقررادی علیرره  نوشررت  انررد سررب، فرررو رفترره «سوسررمار جدحررر الض:رر،: سرروراخ» در

 پذیرش که حدیث نبوی است برگرفته از ای استعاره« جدحر الضّ،» شناسیِ موجود شد. روان
دهرد. رسرول خردا )ص(     را مورد شماتت قرار می غربی شناختی روان های ن ریه غیرانتقادی

در روایتی که صحیح بخاری روایت کرده است  در سررزنش رفترار تعردادی از مسرلمانانی     
گرام بره    خودشان بوده  قبل از که کسانی راه که در آینده خواهند آمد  فرمود: به شدّت از
 «سوسرمار  سروراخ » یر   وارد هرا  آن اگرر  حتی گام و وج، به وج، تبعیت خواهند کرد 

من ورتران )تبعیرت از(    خردا   رسرول  ای: گدتند کنند! ه/ تبعیت می ها )مسلمانان( آن شوند 
 چه کسانی؟  پس: حضرت فرمود مسیحیان است؟ و یرودیان

                                                                                                                                        
1. The Dilemma of the Muslim Psychologist 
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در تالش  پاالیش را استخراج کرد ها رویکرد توان از آن ای که می آثار منتشرشده
غیرهماهنی برا مبرانی اسرالمی را مرورد نقرد قررار دهنرد  ولری از         های  اند که ن ریه بوده
و؛ قطر،   1412مند شوند )برای مثرال: محمرد عروده و مرسری       های هماهنی برره ن ریه
و؛ عرراط  الررزی   1451نقررل از عزالرردی  توفیررق و؛ برره1419؛ عبرردالحلی/  1169  1121
 اسرالمی  انتقرادی  نعراه برا   را مردرن  شناسری  روان (. ای  رویکررد  1924و؛ غروی  1419
رویکررد  . کنرد  کار مری  غر  شناسی روان قال، همچنان در با ای  حال  کند  می ارزیابی
شناختیِ تحت تأثیر  دنبال متمایز کردن رویکرد دینی از رویکردهای روان به اساساً مذکور

شناسران انعلیسری )کاپلیر  و     فرهنی غر  و احیاناً متضاد با اسرالم اسرت. برخری روان   
برا  ( م1111-1129) غزالری  کالسی  اثر در آنچه با رویکرد ( معتقدند ای 5112کینر  اس

 زمران  مسلمانِ جران بر فزاینده طور به ادعای غزالی به که یونان «تناقضات فالسدۀ» عنوان
 دانشرمندان  آثرار  به طرفداران ای  رویکرد با استناد. مقایسه است گذاشته بود  قابل اثر او

درمانیِ امروزی مطر، شده  ای  نتیجره را   های تکنی  و مداهی/ آن  در که مسلمان اولیۀ
شمولی است که باید در مقام شناسایی دارای قوانی  جران غر  شناسی اند که روان گرفته
 اندیشرۀ اسرالمی   برا  را تجربری  روش ایر  رویکررد    ها را تکمیرل کررد.   ها برآمد و آن آن

-تشویق می خود محیط به مشاهدۀ متدکرانۀ را ی انساناندیشۀ اسالم زیرا داند  می سازگار

  کند و بر یادگیری از محیط اصرار دارد.
توان  البته آثاری که در زمرۀ رویکرد پاالیش قرار دارند در اوزان واحد نبوده  و می

 جخدل ب مثالً  بندی کرد. ای از پاالیش حداقلی تا پاالیش حداکثری دسته ها را در دامنه آن
ای پیمایشی در میان م( در مطالعه5119و/1441از پژوهشعران دانشعاه اب  خلدون الجزایر )

شناسان برر ایر     درصد روان 16شناس از کشورهای مختل  اسالمی نشان داد که  روان 916
های جوامع اسالمی را دارد و نیاز  شناسی موجود  امکان سازگاری با ویژگی باورند که روان
 یش ندارد.چندانی به پاال

شدۀ چنرد دهرۀ گذشرته )بررای مثرال      از تعدادی مطالعات انجام مقایسه:  ( رویکرد
نقل از عزالدی  و  به1411؛ مرسی  1199  1192  1و؛ عثمان نجاتی1411توفیق سمالوطی  

شناسران مسرلمان در    توان دریافت که روان ( می1912هنر   م؛ و رفیعی1119و/1451توفیق  
های موجود در  جای ورود مستقی/ در جر، و تعدیل ن ریه یا محتاطانه بهرویکردی همدالنه 

انرد ترا    ها پرداخته و درمقابل  در تالش بروده  شناسی  به توصی  آن های مختل  روان شاخه

                                                                                                                                        
1. Najati 
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هرای   دیدگاه اسالم در هرر زمینره را طرر، کننرد  و درنرایرت دیردگاه اسرالم را برا دیردگاه         
ایر  رویکررد  انتقرادی     پراالیش   رویکررد  خرالف ارند. شناسی به مقایسه و تطبیق بعذ روان
خرالف   اسرت  امرا   شناسری  روان اصرلی  جریران  برا  مشترک زمینۀ یافت  دنبال به بلکه نیست 

هریچ   رویکررد در  ایر  انرد   ( که مردعی 5112شناسان )کاپلی  و اسکینر   تصور برخی روان
نقرل از    بره 1194   1)سرردار محققران  اسرت    نشرده  تبیری   ن رری  لحانبه ای  کتا  و مقاله

یرابی   معرادل »( در آثار خرود از رویکرردی برا عنروان     1912زاده  ابراهیمی دهشیری و صالح
اند که عمالً مشتمل بر مقایسه بوده است. رویکرد مرذکور در ترالش بروده     نام برده« تطابقی

 عثمران  شناسی در قررآن و احادیرث شناسرایی و تبیری  شرود. مرثالً       است معادل مداهی/ روان
( 1912زاده  نقل از ابراهیمی دهشیری و صالح  به1192) االصل  شناس سودانی نجاتی  روان

قرآن شناسرایی کنرد و بره مقایسره      در را شناسی روان در مطر، مباحث بیشتر است کوشیده
 و تدکر  یادآوری یادگیری  چون مباحثی به را خود کتا  از هایی فصل رو  ای  از. بعذارد
با ای  حال  او عرالوه  . داده است اختصاص درمانی روان و اعصا   و مغز سیست/ شی فرامو

 در یرا  کره  شود سنت آورده و کتا  و دالیل از بر مقایسه  در تالش بوده آن دسته از متون
 اسرالم  تقردم  اثبات جرت در یا و برآمده  باشد شناسی های روان ن ریه در آنچه تأیید جرت
 مقایسره  همرۀ آثرار برا رویکررد     حال  باید توجره داشرت   ای  باشد. با شناسی روان مسائل در

  .اند نبوده سازی«همانیای » به دنبال همواره
احمد فهاد االهروانی  فیلسروف مسرلمان مصرری  در مقدمرۀ      ج( رویکرد تأسیس: 

و/ 1994)عبدالکری/ عثمان  خاص بوجه الغزالی و المسلمی  عند الندسیه الدراسات کتا 
شناسی اسالمی را سر داده و  طور روش   ندای روان ( جزو اولی  کسانی است که به1165

کنرد. او   با بنای تأسیس ی  عل/ جدید یا شاخۀ جدید از عل/  اقدام به ارائۀ تعریر  مری  
 نرزد  دینری  مباحرث  بره  کره  اسرت  شناسی روان از ای شاخه اسالمی شناسی روان»نویسد  می

زمرران بررا رونررد  شناسرری اسررالمی هرر/ رویکرررد تأسیسرری در روان«. پررردازد مرری مسررلمانان
  بره  1195؛ دفتر همکاری حروزه و دانشرعاه    1129العطاس  )نقی،« سازی دانش اسالمی»

نقل از خسرروپناه     به1191   9؛ نصر1191   5؛ فاروقی1911نقل از غروی و آذربایجانی  
 است. ( آغاز شده و پیش رفته 1919

توان در ای  رویکررد قررار    های پژوهش  آثار مختلدی را می بر اساس بررسی داده

                                                                                                                                        
1. Sardar 

2. Faruqi 

3. Nasr 
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نقرل از نرزار   و  بره 1411و  ابوحطر،   1414و  بشیرطه  1919داد )برای نمونه شرقاوی  
و؛ عبردالحلی/   1415ش؛ عبردالدتا،   1962ش؛ بسرتانی   1964و؛ حسرینی   1451العانی  
هرای   م(. بر اساس تحلیل5111و/1455عثمان نجاتی  و؛ 1451و؛ عزالدی  توفیق  1419

بر اسراس   (1مذکور  رویکرد تأسیس نیز بر اساس دو شاخص  قابلیت دو تقسی/ را دارد: 
  دو قرائرت قابرل   «اندیشرۀ اسرالمی  »مبنای کار تأسیس قرار بعیرد یرا  « مت  اسالمی»اینکه 

بر اساس اینکه تأسیس علر/ فقرط مبتنری برر اسرالم باشرد یرا محصرول          (5شناسایی است  
شناسی  نیز دو قرائت قابل شناسایی است که در ادامه توضیح داده  مشترک اسالم و روان

 خواهد شد. 
در برابرر قرائرت   « محرور مرت  »اسرالمی دو قرائرت   « مرت / اندیشرۀ  »بر اساس شاخص 

شناسی بر  اندازی روان محور بر راهرکز قرائت مت توان ردیابی کرد. تم را می« محوراندیشه»
محرور برر   کره تمرکرز قرائرت اندیشره     اساس متون اسالمی )قرآن و حدیث( است؛ در حرالی 

شناسرری بررر آثررار دانشررمندان مسررلمان در دوران طالیرری اسررالم و اسررتخراج  بناگررذاری روان
تبرار  و سرید    یشمند ایرانیهاست. شاید بتوان محمود بستانی  اندشناختی آن های روان ن ریه

پزش  ایرانی  را ازجمله پیروان قرائت اول تلقی کرد. یکی از آثار  ابوالقاس/ حسینی  روان
م( است که تراکنون  1199و/1414) االسالمی الندس عل/ِ فی دراساتٌپرندوذ بستانی کتا  

 نی ترالش های مختل  فارسی  عربی  انعلیسی  و فرانسوی منتشرر شرده اسرت. بسرتا     به زبان
 شرکلی  بره (  )امامان معصروم شریعه    بر اساس احادیث را شناسی روان مداهی/ تا است کرده

 شرده   بیران  «مرادی  شناسری  روان» تعبیرر خرودش   به یا معاصر های ن ریه در آنچه از متداوت
 مدراهی/  اسالمی  روایات در که است آن وی اصلی فرض پیش. کند استخراج و وجوجست

 معاصرر  شناسری  روان از ترر  کامرل  و تر دقیق اما متداوت  شکلی شناسی به روان موضوعات و
شناسری   روان نعاه در اختالل که او معتقد است روانی های اختالل بحث است. مثالً در آمده

 محردود  روانری  دسرتعاه  و شرناختی(  عقلری )سیسرت/   دستعاه به شناسی موجود( مادی )روان
 کره  اعتقرادی  دسرتعاه  به نام دارد وجود ه/ سومی دستعاه اسالمی  دیدگاه در اما شود  می
عنصرر   کره از  گیرری  موضرع  هرگونره  کره  معنرا  رسد. بردی   می ارث به فطری طور به ه/ آن

 خواهد بود. اختالل به متص  نشود  صادر توحید و ادراک مداهی/ آن
های  که به زبان شناسی اسالمی اصول روانم( نیز در کتا  1192ش/ 1964حسینی )

 شناسرری اسررالمی را در اثبررات روان پایررۀ فارسرری  عربرری  و انعلیسرری منتشررر شررده  تحکرری/
 هرای  جنبره  انسرانی  و حیوانی حیات عامل بررسی با داند. وی حیات می عامل بودن غیرمادی
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 را انسران  اختصاصری  روانری  جریانرات  و ابعراد  سپس و کرده مشخص را جانداران مشترک
کررده اسرت. از نعراه     بیان اسالم متون اساس بر را انسان سقوط و رشد عوامل و داده  نشان

اند از عبارت اسالمی شناسی روان است و اهداف «فطرت» اسالمی شناسی روان وی  موضو 
 روانری  ابعراد  غیرمادی حیات  شناخت عامل واسطۀ به زیستی علوم تمام بی  هماهنعی ایجاد

 رشد. مسیر در انسان شروت  و هدایت کنترل و فطرت کردن انسان  شکوفا
  1؛ کرری/ 1165 عثمران   شناسان مسلمان )همچون عبردالکری/  در مقابل  برخی روان

پیرو قرائت دوم  (و1451 ؛ عواد 5112نقل از کاپلی  و اسکینر    به1191و اسکینر   1121
م را دارنرد  هستند و بیشتر  بنای زنرده کرردن آثرار اندیشرمندان مسرلماِن دورۀ طالیری اسرال       

 از نعراه آنران زنرده کرردن آثرار      کنند. اگرچه لزوم استداده از متون اسالمی را نیز انکار نمی
 اسرالمی  درواقع  محیط و فضرای  که دارد اهمیت از ای  جرت ویژه به مسلمان اولیۀ محققان

  دهد. نشان می را بشری ماهیت از اسالمی درک و فر/ ی  تکامل دانشمندان  ای 
شناسی اسالمی  فقط مبتنری برر اسرالم باشرد یرا       اساس اینکه تأسیس عل/ روانبر اما 

قرائرت اول در   شناسی  نیز دو قرائت قابرل شناسرایی اسرت.    محصول مشترک اسالم و روان
معرفی شده و قرائت دوم به پیشنراد پژوهشعر )در بخرش  « رویکرد تأسیس استقاللی»قال، 
بره خرود گرفتره اسرت. تعرابیر رویکررد       « تراکیرویکررد تأسریس اشر   »گیرری(  عنروان    نتیجه

تبرار   )علری « اجتررادِ مرت  دیر    »  و رویکررد  «بسند نص»(  رویکرد 1995)باقری  « استنباطی»
( درواقع به رویکرد تأسریس اسرتقاللی اشراره دارد. ایر  رویکررد درپری       1912فیروزجایی  

ناسری موجرود اسرت.    ش ریزی علمی بر مبنرای اندیشره یرا مترون دینری  مسرتقل از روان       طر،
شناسی اسرالمی برا رویکررد اسرتقاللی تردوی        ازجمله آثاری که در موج اول تأسیسِ روان

م( 1199ش/1962(  و بستانی )1192/ 1962(  حسینی )1165شده  آثار عبدالکری/ عثمان )
 م(  بررامری احسران  اخروت    5119ش/ 1919بوده  و در موج دوم تأسیس  آثار پسرندیده ) 

 م( قابل ذکر است.5111ش/1919م( و کاویانی )5119/ش1912فیاض )
های مت / اندیشه( بعرد از یر     خصوص در قرائت به هر حال  رویکرد تأسیس )به
هرای   خصروص بعرد از تأسریس انجمر      و بره  5111دوره فَترت  مجدداً در دهرۀ اول سرال   

ناسری  رویکردش 5شناسی اسالمی با قوت بیشتری کار خود را پیش گرفرت. نمرودار    روان
 دهد. های مختل  را نشان می شناسی و اسالم همراه با قرائت گانۀ تعامل روان دوگانه و سه

                                                                                                                                        
1. Karim 



 

 

 
 
 

 
 

 عزیمت عل/ / دی  و مبنا قرار دادن عل/ شناسی و اسالم بر اساس دو شاخص نقطۀ گانۀ تعامل روان رویکردشناسی دوگانه و سه   2نمودار 
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 شناسی رویکردها تاریخ
دشرواری  گانره )پراالیش  مقایسره  و تأسریس( امرر       مند کردن رویکردهای سه هرچند تاریخ

تروان سریر    نمایاند  اما با کمی مسامحه و با شناسایی نماینردگان مرهثر هرر رویکررد  مری      می
گانه  به همراه دورۀ تمرید را در چرار بازۀ زمانی ترسی/ کررد. ایر     تاریخی رویکردهای سه

 هایی باه/ دارند و بر خرده بازه نیرز  پوشانی های زمانی دارای خط برش دقیق نیستند  ه/ بازه
 مشتمل هستند.  

هرای اندیشرمندان مسرلمان.     معرفی اندیشره  م: دورة تمهید:9105م تا 9195بازة اول: 
شناسی و اسالم مورد بررسی قرار  شناسی ارتباط روان ای  موضو  به تدصیل در بحث تاریخ

 گرفت.  

اساساً اولری    م: رویکرد پاالیش و موج اول رویکرد تأسیس:9115تا  9105بازة دوم: 
زمان خود را در دوقالر، پراالیش )نقرد( و تأسریس      شناسی و اسالم ه/ مقاالت ارتباط روان

هررای  نشرران داده اسررت. از یرر  سررو برخرری از اندیشررمندان برره نقررد برخرری مبررانی یررا ن ریرره
شناسی بر اساس اسالم  ریزی روان شناسی معاصر پرداخته و از سوی دیعر برخی در پی روان
م  1125و/ 1992و  1924) دو اثررر از محمررد قطرر،  اندیشررمند مسررلمان مصررری انررد. برروده
  و مقالرۀ  «االنسرانیه  الندس فی دراسات»و« االسالم و المادیه بی  االنسان»  با عناوی  (م1169

سرعیدی  از   از سرید غالمرضرا   «دیر   لحران  از و جدید شناسی روان ن ر از انسان شخصیت»
م( جرزو اولری  آثراری اسرت کره برا نعراه انتقرادی بره          1121ش/ 1951اندیشمندان ایرانری ) 

بازه/ خدا »ها از من ر قرآن کری/ نعاشته شده است. مقالۀ  شناختی و نقد آن های روان ن ریه
م( نیز از دیعرر مقراالت انتقرادیِ ایرانری در برازۀ      1122ش/ 1924الزمانی  )صاح،« انسان یا

 مذکور است.

کرره توسررط برخرری  « اسررالمی شناسرری روان»عنرروان مقرراالتی بررا در مقابررل  سلسررله
م( در ای  بازۀ زمانی به رشتۀ تحریر درآمرده   1166ش/ 1942اندیشمندان حوزوی )یزدی  

 مبنرای  برر  پررورش  و آمروزش »حکایت از اتخاذ رویکررد تأسیسری دارد. همچنری   کتر،     
 اصرول  مقردماتی  بررسری »م(  1191ش/ 1961)ریاضی  « اسالمی کاوی روان و شناسی روان
 اسررحاو  )آل «شناسرری روان و اسررالم»م(  1192ش/ 1964)حسررینی   «اسررالمی شناسرری روان
  به نقرل از اجمرل    1161  1)اجمل« درمانی های مسلمانان در روان سنت»م(  1111/ش1961

                                                                                                                                        
1. Ajmal 
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( از 5112  به نقرل از کاپلیر  و اسرکینر     1194   1)حسی « شناسی اسالمی روان»(  و 1124
 آیند.    مار میش آثار ای  دوره به

 از زیرادی  بخرش  گدرت  بتروان  شراید م: رویکـرد مقایسـه:   2595تـا  9115بازة سـوم  
 رویکررد  از ق/ علمیۀ حوزۀ شناسان روان خصوص در میان و به در ایران شدهانجام تحقیقات
و مهسسرۀ   5دو مرکرز علمری پژوهشرعاه حروزه و دانشرعاه      .اسرت  کررده  مری  تبعیرت  مقایسه

جلرد کترا  در رشرتۀ     11)ره( در شرر ق/ تاکنون حردود   9آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خصوص آثار منتشرشده در  که رویکرد اصلی بیشتر ای  کت، به اند شناسی منتشر کرده روان

 ای بوده است.  بازۀ زمانی مورد اشاره  مقایسه

ی  است که اگرچره در برازۀ دوم    نکتۀ مرمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد ا
رسرد  امرا بیشرتر مهلدرانِ آثرار       ن رر مری   نسبت آثار تأسیسیِ موج اول به آثار پاالیشی بیشتر بره 

های جرامع از   شناختی بودند آگاهی تأسیسی در دورۀ مذکور فاقد تحصیالت آکادمی  روان
ن نکررده بودنرد؛   درسرتی لحرا   شناسی نداشتند  یا ملزومات تأسریس یر  علر/ را بره     عل/ روان

مقراالت   1111موضوعی که نعراه نقادانرۀ متخصصران را برانعیخرت و سرب، شرد حردودًا از        
انتقررادی علیرره مرروج اول رویکرررد تأسرریس توسررط برخرری از پژوهشررعران مسررلمان )برراقری و  

م؛ کاویررانی  1112ش/1924م؛ غررروی  1116ش/1922م؛ برراقری  1112ش/1924همکرراران  
م( تدوی  شود و تا حدود دو دهه  موضرو  تأسریس   5111/ش1991م؛ لطدی  1119ش/1922
آوری تمریردات الزم جررت شررو  مروج      شناسی اسالمی به محاو رود یا در مقام جمرع  روان

 دوم برآید.

هرای علمری برا     با تأسیس انجم  م ادامه دارد: موج دوم تأسیس:2550بازة چهارم: از 
شناسران مسرلمان برا     دی از روانشناسری اسرالمی و گررده/ آمردن رسرمی تعردا       عنوان روان

شناسی بر مبنای اسالم راه افتاد  های مشترک  عمالً موج دوم تأسیس روان اهداف و سیاست
(  5114)حروزۀ علمیرۀ قر/      4شناسری اسرالمی   اند از: انجم  روانها عبارت تری  آن که مر/
از کاپلی  و اسکینر  نقل استرالیا  به شناسی روان اسالمی )انجم  من ر از شناسی روان گروه
   2  بره نقرل از کاپلیر  و روچروف    5111(  مرکز اسالمی خلیل )شیکاگوی امریکا  5112

                                                                                                                                        
1. Husain 

2. http://eshop.iki.ac.ir/ 

3. http://rihu.ac.ir/fa/book 

4. www.Islamicpa.com 

5. Rüschoff 
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 و اجتمراعی  هرای  تخصرص  اسرالمی  انجمر  )شناسری   روان و اسالم تحقیقاتی (  گروه5119
 شناسری  روان ای حرفره  انجمر    (5119نقل از کاپلی  و روچروف     به5112 تربیتی آلمان 

 سرالمت  آزمایشعاه  (5119نقل از کاپلی  و روچوف    به5112بریتانیا   نشعاهدا)اسالمی 
 انجمر  (  5119نقل از کاپلی  و روچروف   به  5116)دانشعاه استندورد   مسلمانان و روان
 و انعلرریس  سررودان  اسررتانبول  کررار مشررترک دانشررعاه)اسررالمی  شناسرری روان المللرریبرری 

. در ای  بازۀ زمانی شاهد تدوی  کت، (5112کاپلی  و اسکینر  به نقل از   5112پاکستان  
؛ عررواد  5116و مقرراالت تخصصرری توصرریدی و تجربرری نیررز هسررتی/ )برررای نمونرره  حسرری   

 (.5115  1؛ ابوالرعایا5115م؛ عبدالرزاو و هشام  5119و/ 1451
 

 گیری  بحث و نتیجه
و اسالم  بررسی و رویکردهرای  شناسی  شناسی و رویکردشناسی ارتباط روانتاریخحال که 

گانه )پراالیش  مقایسره     گانه مورد شناسایی شد  و با مبنا قرار دادن رویکرد سه دوگانه و سه
ها شناسایی شرد  بایرد کارآمردی هرکردام از      طور اجمالی فازهای تاریخی آن و تأسیس( به

هرا   ترر آن ی کر/ میزان کارآمدی رویکردها در گرو ابتالرویکردها مورد بحث قرار بعیرد. 
های هرر   گیری  محدودیت شناسانه است. از ای  رو  در بخش نتیجههای روش به محدودیت

 شود. ها معرفی می گانه بررسی و راه برون رفت از آن کدام از رویکردهای سه
های رویکرد پاالیش  عدم تمایز بی  یافتۀ بنایی از باور مبناییِ  تری  محدودیت اصلی

تبرار فیروزجرایی     هرا )علری   عدم مشخص کردن نو  تأثیر مبرانی در یافتره   های علمی  ن ریه
شناسری اسرت.    های روان (  گرفتار شدن در خطر حذف بنایی  و غدلت مبنایی از یافته1912

شناسرری  بررا حررذف اخررتالل   بنرردی اخررتالالت روانرری در روان  برررای مثررال اگررر در طبقرره 
  5نقرل از کرامر    بره DSM-III  1196/ )شروی  از ذیل اختالالت مواجره مری  « گرایی همجنس»

هرای   دلیل تعارض ای  موضو  با آمروزه  شناس مسلمانِ تابع رویکرد پاالیش به (  روان5112
را ذیرل    چنران آن  آیرد و هر/  ( در مقرام حرذف آن برنمری   94/ 2قرآنی )برای نمونه: اعراف/

بنردی امرروزی از    طبقه گذارد؛ غافل از اینکه پذیرش هر اختالل بر مبنای اختالالت باقی می
یا چرار مالک پریشانی  انحراف از نُررم جامعره    « .4Ds»اختالالت  مبتنی بر ایدۀ مشرور به 

شناس  (. ای  بدان معناست که روان5112خطرناک بودن  و ایجاد ناکارآمدی است )کامر  

                                                                                                                                        
1. Abu-Raiya 

2. Comer 
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و اگرر   معتقد اسرت « اختالل»برای شناسایی « انحراف از هنجار جامعه»مسلمان ه/ به مالک 
گرایانه رو بیاورنرد  دیعرر    روزی در جامعۀ خود  خیل کثیری از افراد به رفتارهای همجنس

 شمار آورد!  را اختالل به« گرایی همجنس»تواند  او نمی
از ای  رو در نقد و پاالیش باید مبنایی عمرل کررد. برا ایر  حرال ایر  موضرو  هر/         

شناسری بسرنده شرود  امرا      هرای روان  یره هایی دارد. اگر صررفاً بره نقرد مبرانی ن ر     محدودیت
توان معلوم کررد   ها( با آن مبنا طراحی نشود  نمی سنجی بناها )یافته هایی برای نسبت شاخص

اند. در ای  صورت  اگر در فرایند  ها واقعاً بر مبنای مذکور استوار بوده که چه مقدار از یافته
هرا و   ف تمرامی موضروعات  ایرده   های اسالم کش  شود  به حرذ  نقد  تعارض مبنا با آموزه

نه از تاک نشان مانرد و  »شناسی  شود؛ آن وقت در روانهای مبتنی بر ی  مبنا منجر می یافته
 «. نشان! نه از تاک

هاست. اول آنکه ی  نعراه اندعرالی    سری محدودیترویکرد مقایسه نیز دارای ی 
تعریرر  یرر  مدررروم   کرره بتوانررد بررا  برررای ایرر  عمررل  شناسرری دارد و در در مقابررل روان

 را اسرالمی  شناختیِ غربی ارتباط برقرار کند  احتمراالً مجبرور خواهرد شرد ترا مدراهی/       روان
از ایر  رو  عمرالً بره رویکررد متضرادِ رویکررد        تضعی  کند و از جایعاه خود تقلیل دهرد؛ 

 منزلرۀ  اسرالمی را بره   ای  رویکرد ممک  است مدراهی/  ای   بر شود. عالوه پاالیش تبدیل می
از  و شناختی غربی بزند ها برچس، مداهی/ روان غربی تلقی کند  به آن شناختیِ مداهی/ روان
شناسری انسران غدلرت ورزد )ابراهیمری دهشریری و       های بنیادی  در زمینۀ روان وجود تداوت

 (. 5112؛ کاپلی  و اسکینر  1912زاده  صالح
طلرق علروم انسرانی مبنرای     شناسری  بلکره در م   تنرا در روانرویکرد تأسیس نیز که نه

های متنو  در میران اندیشرمندان مسرلمانی شرده  و دغدغرۀ       پردازی های فراوان و ایده بحث
؛ دفتر همکاری حروزه و  1129)نقی، العطاس  سازی و تولید علوم اسالمی را داشته  اسالمی
نقل به  1191و نصر   1191؛ فاروقی  1911نقل از غروی و آذربایجانی    به1195دانشعاه  

طرور   با فراز وفرودهای مختلدی مواجه بوده است. ای  رویکررد همران   (؛1919از خسروپناه  
های مختلدی را دربر داشته است  اما رویکررد تأسریس اسرتقاللی عمرالً      که اشاره شد قرائت

سررری رسررد ایرر  رویکرررد نیررز دچررار یرر    ن ررر مرری بیشررتر مررورد توجرره برروده اسررت. برره  
  محردودیت رویکررد تأسریس اسرتقاللی  ازدسرت دادن زبران       ترری  هاست. مر/ محدودیت

( در ایجراد ارتبراط   5111  1شناسران )نلسرون   مشترک عل/ است؛ موضوعی کره برخری روان  

                                                                                                                                        
1. Nelson 
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انرد. درواقرع  اگرچره     هرای مشرترک الزم دانسرته    شناسی و دی  جرت ورود بره بحرث   روان
مر ارزشمندی است  امرا  ریزی ی  عل/ استقاللی بر مبنای اندیشه یا متون دینی  خود ا طر،

شناسری   هرای روان  کرارگیری مدراهی/ و ایرده    اوالً در عمل  نه امکان احتراز و اجتنرا  از بره  
هررا  آیررات  و روایررات اسررالمی وجررود خواهررد داشررت  و نرره جعررل  هنعررام تحلیررل اندیشرره

شناسان غیرمسلمان هیچ  اصطالحاتِ کامالً جدیدی که فقط قابل فر/ مسلمانان بوده و روان
شناسرران سررکوالر و  توانررد برره فررر/ مشررترک برری  روان  ناختی از آن نداشررته باشررند مرریشرر

اندیشمندان اسالمی بینجامد. شاید گدته شود هدف پیروان رویکرد تأسیس استقاللی؛ اتداقاً 
( و مخصرروص برره جامعررۀ 1912محمرردی   شناسرری مبتنرری بررر فرهنرری )زاده بناگررذاری روان

شناسران سرکوالر را    ای در فرر/ ایر  علر/ توسرط روان     مسلمان بوده است و اساسراً دغدغره  
( اذعران  5111  1فرهنعری )هوانری  شناسران میران   طرور کره روان   ندارند. اما باید گدت همان

 برومی  شناسران  ( کره روان 5براال  بره  پایی  از مدل ساخت استقرایی )العوی اند  رویکرد کرده
 برا  تنرانه متعدد های شناسی روان توسعۀاند  اشکاالت متنوعی دارد. از نعاه اینان  کرده اتخاذ

 بره  را فرهنعری  هرای  جمعیرت  کردن مشخص بلکه دارد  مغایرت در عل/ 9جویی لزوم صرفه
 چنرد  ایجراد کنرد    را خرود  شناسری  روان بایرد  فرهنعی هر اگر. کند می تبدیل معلق معضلی
ایجراد   آفریقرا  بررای  بایرد  شناسری  روان تعداد چه باشد؟ داشته وجود باید بومی شناسیِ روان
( که 1199) 4هو در آسیا چقدر خواهد بود؟ دیوید بومی های شناسی روان برینه تعداد شود؟

 فرهنعری  هرر  کند اگرر شناسی فرهنعی در آسیاست  خاطر نشان می خود از طرفداران روان
 وجرود  بره  معکروس  صرورت  بره  گرایری  قوم از دیعری نو  دهد  توسعه را خود شناسی روان
نقرل از هوانری    بره   1116  2شناسران )پورتینعرا   (. حتی برخی روان5111)هوانی  آید  می

 افرراد  بری   شرناختی  روان عملکررد  در اخرتالف  میزان بر حد از بیش اند تأکید مدعی( 5111
 لبراس  یر   در دانشرمندانه  گرایری  قوم» به نوعی را بومی شناسی روان مختل   های فرهنی
شناسی اسالمی  تأسیس روان موضو  توسط برخی مخالدانتبدیل خواهد کرد. ای   6«جدید
 شناسری  روان گوینرد از کردام   هرا مری   ( نیز مطر، شده اسرت. آن 5119و/ 1441جخدل  )ب 

 صرحبت  اسالمی در کدام شاخه )بالینی  تربیتی  و صنعتی( و کدام مذه، )شریعه یرا سرنی(   

                                                                                                                                        
1. Hwang 

2. bottom-up model 

3. parsimony 

4. Ho 

5. Poortinga 

6. scientific ethnocentrism in a new guise 
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 را؟  خود شناسی روان تسن  اهل و دارند را خود اسالمی شناسی روان شیعیان  آیا کنید؛ می
شناسی بومی نبوده  و البته درپی آن  هرچند پژوهش حاضر درپی بررسی انتقادی روان

طورکره   شناسی اسالمی تلقی کند  امرا همران   معنای روان شناسی بومی را نیز ه/ نیست که روان
نیرز وارد   شناسری اسرالمی   اشاره شد برخی از ای  نقدها بر رویکرد تأسریس اسرتقاللی در روان  

ارتباط با بدنۀ ع ی/ عل/ در  م(. ایجاد ی  جزیرۀ مستقل و بی5119و/ 1441جخدل  است )ب 
تنرا با فرهنی اسالمی سازگار نیسرت   های گستردۀ بشری  نه دنیا و محروم کردن خود از یافته

بلکه به انزوای علمی منجرر خواهرد شرد. از ایر  رو محقرق برا ایر  بخرش از سرخ  پورتینعرا           
 هرای  مجموعره  در دهرد تدراوت   موافق است که پیشنراد مری  (5111نقل از هوانی  به  1116)

شرود؛   درک مشرترکات  از ترر  گسترده چارچوبی زمینۀ پس در باید فرهنعی جوامع در رفتاری
پیشرنراد داد. ایر  رویکررد    « رویکرد تأسریس اشرتراکی  »را در قال،  شود آن  موضوعی که می

شناسری اسرالمی مبتنری برر ایجراد       سرت درپری پیشرنراد تولیرد روان    طور که از نامش پیدا همان
شناسی و اسالم است. به ایر  معنرا کره در ایجراد اشرتراک بری         اشتراک چندسطحی بی  روان

در موضرو    شناسی با حروزۀ خاصری از اسرالم    شناسی و اسالم باید حوزۀ خاصی از روان روان
من رور الزم اسرت ترا از العروی      خاص و روش خراص مرورد بررسری قررار گیررد. امرا بردی        

ای بی  عل/ و دی  بررای تولیرد    شبکه -ای استداده شود. درواقع نعاه اشتراکی  شبکه -اشتراکی 
طرور خراص  پریش از ایر  توسرط برخری        شناسری اسرالمی بره    طرور عرام  و روان   عل/ دینی بره 

شناسرران  نو روا (1912 فیروزجررایی  تبررار ؛ علرری1915اندیشررمندان اسررالمی )مصرربا، یررزدی  
   های مختل  پیشنراد شده است. به گونه (5111 همکاران  و کاپلی  ؛5119 الکرم )مسلمان 

جانبره ندارنرد ترا    ای مطلرق و همره  ( عل/ و دی  رابطره 1915به اعتقاد مصبا، یزدی )
ها را تعیی  کنی/. بلکره تعیری  نرو  رابطرۀ ایر  دو سرازه         درصدد باشی/ صرفاً نو  رابطۀ آن

هرای مشرترک آن دو اسرت. مرثاًل آن دسرته از مسرائل دیر  کره از          مبتنی بر شناسایی حوزه
یکری از ایر     بشرر ضررورت دارد    سرعادت  گویرد کره بررای    روابطی سخ  می و ها واقعیت
توان  مشترک است. بنابرای  صرفاً بعد از شناسایی حوزۀ مشترک عل/ و دی   میهای  حوزه
  میان آورد.گذاری عل/ دینی صحبت به از پایه

شناسران مسرلمان    شیوۀ دیعر اخیراً توسط برخی از روان ایدۀ اشتراک چندسطحی به 
 پررارادای/( 5119طررر، شررده اسررت. الکرررم ) (5111؛ کاپلیرر  و همکرراران  5119)الکرررم  

 است معنویت و دی  شناسی روان حوزۀ در مدروم که ی  1(MIP)چندسطحی  ای رشته میان

                                                                                                                                        
1. the multilevel interdisciplinary paradigm 
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شرده اسرت  بردی  من رور پیشرنراد       ارائره  (5119) 1برار توسرط ایمرانز و پرالوتزی     و نخستی 
 هرا   رشرته  شرامل  اجرزا  از تعدادی شامل که است 5مدرومی ساختار ی  اساساً MIP کند. می

 ایر  . هسرتند  درگیر یکدیعر با همه که است هایی روش و موضوعات  سطو،  ها  زیررشته
 هرای  رشرته  شناسی درمورد عنوان ی  روش العوی اندیشیدن  و نیز به ی  عنوان به ساختار
شرناخته   ای رشرته  اساسراً بایرد علر/ بری      که اسالمی  شناسی روان مانند بدعدی  چند و پیچیده
شناسری دارای   ( ازآنجا که روان5119شناسان )الکرم   رواناز نعاه ای  . کند می عمل شوند 
ها )برای مثال  رفترار    شناسی بالینی  اجتماعی  رشد  و شخصیت(  حوزه ها )مثالً روان شاخه

یا خُرد   خانوادگی  اجتماعی؛ ها  و افکار(  و سطو، مختلدی است )فردی  عواط   انعیزه
کرالم  و   فقره   تدسریر   ماننرد  اسرالمی  هرا )علروم   همیانی  و کالن(  و اسالم نیرز دارای شراخ  

هرا(  و سرطو،    هرا )افعرال جروانحی و جروارحی  باورهرا و عقایرد  و ارزش       اخالو(  حروزه 
مختل  )عبادی  سیاسی  اجتماعی یا فردی  خانوادگی  و اجتماعی( است؛ بایرد بری  همرۀ    

 از مختلر   هرای  روش از اسرتداده  ها ی  ارتباط و اشتراک چندسطحی برقرار کرد و با ای 
توان از عل/  آن وقت است که می .کیدی همکاری درگیرانه ایجاد کرد کامالً کامالً کمّی تا

 میان آورد. های آموزشی آن سخ  به شناسی اسالمی و دوره روان
 برای مشترک تحقیق ی  روش اندازی راه ( نیز با هدف5111کاپلی  و همکاران )

 اندیشرمندان و  الزم هرای  مسرئولیت  هرا و  کره از یر  سرو صرالحیت     -شناسی اسالمی  روان
 آن از سروی دیعرر توانرایی    و را مشخص کرده مشترک تحقیق فرایند ی  در شناسان روان

 «پایه چارچو  تحقیق» -را معلوم کند  شناختی روان دادۀ و برای تزویج درست دانش دینی
 مرذکور بررای   مردل  در اساسی نی اند. تک داده ارائه و طراحی را 9(SALAAM چارچو )

  .است مشترک زمینۀ یا ها رشته بی  پوشانی در ه/ شناسایی تخصصی  دانش بدنۀ ادغام
شناسری   از ای  رو  محقق بر اساس پیشینۀ مرورد اشراره در زمینرۀ ایردۀ تأسریس روان     

پیشرنراد  شناسی و اسالم  رویکرد تأسریس اشرتراکی را    اسالمی بر مبنای ایدۀ اشتراکی روان
 ایِ رشرته میران  کند. رویکرد تأسریس اشرتراکی از یر  سرو برا مبنرا قررار دادن پرارادای/         می

های قابل مقایسره   اسالم )از حوزه از حوزه ی  را با شناسی روان از حوزه چندسطحی  ی 
 سرطح  یر   در و خراص  موضرو   یر   درمرورد  (1915عل/ و دی   رک: مصبا، یرزدی   

( بره اشرتراک   1919)رفیعری هنرر و همکراران      خاص تحقیق های روش از استداده با خاص

                                                                                                                                        
1. Emmons & Paloutzian 

2. conceptual structure 

3. Islamic Psychology Basic Research Framework (coined the SALAAM Framework) 
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ای پایره؛ در هرر سرطح برا      رشرته گذاشته و از سوی دیعر با مبنرا قررار دادن چرارچو  میران    
گیری از رویکردهای تاریخی عل/ از سه مرحلۀ مقایسه  پاالیش  و تأسیس عبور کررده   برره

را پیشرنراد  « شناسیِ اسرالمی یکپارچره   روان»شناسی و اسالم   و با حدظ ارتباط طرفینیِ روان
های عملیاتی ایر  رویکررد خرود نیازمنرد مطالعرات       کند. تبیی  اصول  مبانی  و تاکتی می

منرد حروزۀ   طلبرد کره بره پژوهشرعران عالقره      تر دیعرری مری   بعدی است و تحقیقات مدصل
 شود. شناسی فرهنعی و دینی پیشنراد می روان

 

 منابع 
شده در تررم دوم  مقطرع کارشناسری ارشرد       تدریسشناسی دی  درسی روان ۀجزو(. 1992) .آذربایجانی  م
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ۀشناسی. ق/: مهسس گروه روان

  5  فرهنعری  شناسری  روان. معنویرت  و دیر   حوزۀ در نعر عص، عل/ های پژوهش نقد(. 1912)آقابابایی  ن. 
 .114ر91

مطالعرات  شناسی اسالمی  پیشینی یا پسینی؟. (. ماهیت روان1912زاده  م. ) صالح   وابراهیمی دهشیری  م.،.
 .122ر192  11  شناسی اسالم و روان

شناسری واحرد در چرارچو  رویکررد اسرالمی.       سریس روان أ(. ضرورت ت1919مصبا،   . )  و ابوترابی   .
 .25ـ22  42  شناسی و دی  روان

 نا. . ق/: بیشناسی و رواناسالم (. 1111/ش1961آل اسحاو  م. ) 

شناسری علروم    روششناسری.   هرای روان  فررض  عامل: بحثی تطبیقی در پریش  ۀمنزل(. انسان به1922باقری  خ. )
 .9ر1  1 انسانی )حوزه و دانشعاه( 

. تررران: وزارت  شناختی به نسبت دیر  برا علروم انسرانی     هویت عل/ دینی: نعاهی معرفت(. 1995باقری  خ. )
 د اسالمی.فرهنی و ارشا

شناسرری اسررالمی.  هررای روان فرررض (. پرریش1924اکبررری  م. )   وخسررروی  ز.  اسررکندری  ،.  برراقری  خ.
 .92ر52  2  انسانی  شناسی علوم روش

 .154ر112  16و  12  المسل/ المعاصر(. علماء الندس المسلمون فی جدحر الض،ّ. 1129و/ 1411بدری  م. )
 . ق/: مکت، االعالم االسالمی.فی عل/ الندس االسالمی دراسات(. 1199و/ 1414بستانی  م. )

جیرل العلروم   (. علر/ الرندس اإلسرالمی؛ سرهال التأهیرل ال سرهال التأصریل.        5119و/1441ب  جخدل  س. ا. )
 .114ر12   91. االنسانیۀ واالجتماعیۀ

. تررران: قررآن و   معناشناسی افسردگی از من رر قررآن  (. 1912فیاض  ف. )   واخوت  ا.ر.  .هبررامی احسان  
 اهل بیت.

  ذهر  سرازی علروم انسرانی.     (. بررسی و نقد رویکرد طه عبدالرحم  در اسالمی1911. )هآبادی   بیعی مل 
 .149ر112  21

 . ق/: دارالحدیث.العوی اسالمی شادکامی(. 1919پسندیده   . )
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: العربیاة العاعیه     المملکاة . اإلسالم و قضایا عل/ الندس الحدیث(. 1191و/1411توفیق السمالوطی  ن. م. )
 دارالشروو.

 . مشرد:آستان قدس رضوی.شناسی اسالمی بررسی مقدماتی اصول روان(. 1192/ش 1964حسینی  س. ا. )

شناسی و علروم   روانشناسی در اسالم.  دانش روان« مبادی»(. بحثی مقدماتی پیرامون 1929حسینی  س.  . ا. )
 .149ر192  29 تربیتی

 . ق/: دفتر نشر معارف.جوی علوم انسانی اسالمیودر جست(. 1919خسروپناه   . )

 .ترران: دانشعاه ترران.همایش تحول علوم انسانیبندی علوم انسانی.  (  منطق طبقه1911رشاد   . )

. ق/: مهسسۀ آموزشری و پژوهشری امرام    شناسی مرار خویشت  با نعرش اسالمی روان(. 1912رفیعی هنر  ،. )
 مینی.خ

(. تبیررری  سرررازۀ 1919زاده طباطبرررایی ک. ) بزرگررری  م.  پسرررندیده   .  و رسرررول رفیعررری هنرررر  ،.  جررران
 .56ر2  52  شناسی و دی  روانخودمرارگری بر اساس اندیشۀ اسالمی. 

. ترررران: کرراوی اسررالمی شناسرری و روان آمرروزش و پرررورش بررر مبنررای روان(. 1191/ش 1961ریاضرری  ،. )
 گنجینه.

و  2  فروغ عل/ شناسی جدید و از لحان دی . (. شخصیت انسان از ن ر روان1121/ش1951. غ. )سعیدی  س
 . 59ر12  9

 . ق/: مرکز المصطدی )ص(.شناسی اسالمی )مبانی  تاریخچه و قلمرو( روان(. 1914شجاعی  م. )

هررای  مرردلهررا و  روششناسرری اسررالمی.   (. نقررش فلسررده در سرراخت و تولیررد روان  1911شمشرریری   . )
 .44ر91  2  شناختی روان

شناسری  جامعره  شناسری و  (: درآمردی برر روان  5(. برازه/ خردا یاانسران)   1122/ ش1924الزمانی  ن. ) صاح،
 .99ر92  111  نعی ها.  آرمان

  اإلساالمیة اإلمام محمرد بر  سرعود     جلمعة. التأصیل االسالمی لعل/ الندس (.5112/ و1459الصبیح   .  . )
 . 216ر461  55

( توظی  التأصیل االسالمی لعل/ الندس فی تردریس مقرررات علر/ الرندس.     5111/ و1495الصبیح   .  . )
 .19ر29  26  إسالمیۀ المعرفۀ

. بیروت: دارالکت، والعنةفی الکتا   اإلنعلنیةالندس  معرفةعل/ الندس: (. 1111و/1419عاط  الزی   س. )
 اللبنانی.

اللقراء  خطره من مره و متکاملره للتأصریل االسرالمی للدراسرات الندسریه.        (. نحو 1111/و1419عبدالحلی/  م. )
 .المملکة العر ة الععیه ة. جامعۀ المل  سعود. السنوی الخامس: التأصیل االسالمی للتربیۀ و عل/ الندس

االسرکندریه:   .نحو عل/ ندس اسالمی: العرالج الندسری فری ضروء االسرالم     (. 1111و/1415عبدالدتا،  م. م. )
 التنمیه.  قى المصری لالبدا  والملت

. الدراسرات الندسریه عنرد علمراء المسرلمی  والغزالری بوجره خراص        (. 1165و/ 1994عبدالکری/ عثمران  م. ) 
 القاهره: مکتبه وهبه.

 . القاهره: دارالشروو.مدخل الی عل/ الندس االسالمی(. 5111/و1455عثمان النجاتی  م. )
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 : البحرث فری الرندس اإلنسرانیه و    النفعایة التأصیل اإلسرالمی للدراسرات   (. 1119/و1419عزالدی  توفیق  م. )
 . القاهره: دارالسالم.المن ور اإلسالمی

 ق/: پژوهشعاه فرهنی و اندیشه اسالمی. .شناسی عل/ دینی: ماهیت و روش(. 1912فیروزجایی  ر. ) تبار علی

  الثقلفة والتنمیةراث العربی اإلسرالمی.  التشریعی فی الت (  البحث السیکولوجی و5119و/1451عواد  م. س. )
 .121ر121  56

 . الکویت: دارالقل/. الصحه الندسیه فی ضوء عل/ الندس و االسالم(. 1196و /1412مرسی  ا. )   وعوده  م.
  49  حروزه و دانشرعاه   .(1992) ن. نروری  ۀترجم .شناسی سازی روان(. به سوی اسالمی1192عیسی  م. ر. ) 

 .119ر22

 . ق/: پژوهشعاه حوزه و دانشعاه.شناسی و نقد آن های روان مکت،(. 1961غروی  س.م. )

شناسی شناسی و خألهای موجود در تدوی  روان(. روشمندی و شرایط تحقیق در روان1924غروی  س.م. )
 . 91ر94  12  معرفتاسالمی. 

 فرقانی  شیخ شجاعی  م.   تدوی   .اسالمیشناسی  نعاهی به روان(. 1911) آذربایجانی  م.   وغروی  س.م.
 نوری. ق/: پژوهشعاه حوزه و دانشعاه . ن. و

(. بررسری و ارزیرابی ماهیرتِ    1911پرسرت  خ. )  باقری نو    واسمعیلی  م.  برجعلی  ا.  فداکار داورانی  ف.
 فرهنرری مشرراوره وشناسرری اسررالمی.  شناسرری اسررالمی در مطالعررات منتسرر، برره روان  روان« چیسررتی»

 .56ر1  41  درمانی روان

 . القاهره: دارالشروو.االنسان بی  المادیه و االسالم(. 1125و/1924) قط،  م.

 . القاهره: دارالشروو.دراسات فی الندس االنسانیه(. 1169و/1992) قط،  م.

 .16ر91  52  معرفتشناسی اسالمی.  طرحی در با  تحقیق در روان(. پیش1922کاویانی ارانی  م. )

مطالعررات اسررالم و عنرروان یرر  مکترر،.  شناسرری اسررالمی برره (. دورنمررایی از روان1912ویررانی ارانرری  م. )کا
 .111ر61  59  شناسی روان

 . ق/: پژوهشعاه حوزه و دانشعاه. ها و کاربردها شناسی در قرآن بنیان روان(. 1919کاویانی ارانی  م. )

 .94ر4  51  شناسی علوم انسانی روشپذیر است؟. شناسی اسالمی: آیا امکان (. روان1991لطدی  ،. )

آموزشری و پژوهشری    ۀ. تحقیق و نعارش  . مصبا،. قر/: مهسسر  عل/ و دی  ۀرابط(. 1915مصبا، یزدی  م. )
 امام خمینی.

 .1ر4  69  اطالعات حکمت و معرفت .عل/ با دو رویکرد پیشینی و پسینی ۀفلسد ۀ(. مطالع1911نبوی  ل. )

 . رفیعری   ۀ. ترجمر شناسری  شناسی )توصیدی ر تحلیلی( اسرالم و روان   کتا (. 5119/و1451نزارالعانی  م. )
 (. ق/: پژوهشعاه حوزه و دانشعاه.1992)

 .)قررآن و حردیث(   شناختی از متون اسرالمی  های روان یابی مداهی/ و سازه روش مدل(. 1912) نورعلیزاده  م.
 آموزشی پژوهشی امام خمینی. ۀق/: مهسس .شناسی دکتری روان ۀرسال

 . در دسررررترس:التأصرررریل اإلسررررالمی لعلرررر/ الررررندس حركااااة بدا ااااة(. 5115و/1494ویسرررری  م. )

http://www.islahweb.org/ 

 .59ر51  15  مسجد اع /شناسی اسالمی.  (. روان1166/ش 1942یزدی  م. )
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